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Dotyczy: Petycji 1880/2008, którą złożyła G.v.d.L. (Niemcy), w sprawie planów 
dotyczących zakazu produkcji tradycyjnych żarówek

Petycji 1883/2008 którą złożył Hans Kolmeyer (Niemcy), w sprawie planów 
dotyczących zakazu produkcji tradycyjnych żarówek

1. Streszczenie petycji 1880/2008

Składająca petycję sprzeciwia się planom dotyczącym zakazu produkcji tradycyjnych 
żarówek. Jest ona właścicielką kliku antycznych lamp, w których można stosować jedynie 
tradycyjne żarówki o mocy 15 i 25 W. Twierdzi ona, że jeżeli lampy te przestaną być 
użyteczne, utraconych zostanie wiele przedmiotów reprezentujących kulturę okresów secesji 
i art deco. Składająca petycję wskazuje, że żarówki energooszczędne są zbyt duże, 
aby wykorzystywać je w tego rodzaju lampach, które pochodzą z początków okresu 
elektryczności, i zauważa, że tradycyjne małe żarówki zużywają mniej energii niż żarówki 
energooszczędne, które ogólnie mają taką samą moc.

Streszczenie petycji 1883/2008

Składający petycję, fotograf, sprzeciwia się planom dotyczącym zakazu produkcji 
tradycyjnych żarówek, obawiając się, że zostanie on zmuszony do pozbycia się części 
niezwykle kosztownego sprzętu fotograficznego, który wymaga stosowania żarówek 
tego rodzaju. Uważa on również, że UE sama w sobie ma szkodliwy wpływ i wzywa 
do jej likwidacji. Składający petycję wyraża wątpliwości dotyczące zdolności intelektualnych 
urzędników UE, których pensje są poza tym opłacane przez niego. Opowiada się 
on za wygnaniem ich na pustkowie na tyle daleko, aby mieć pewność, że nigdy nie wrócą 
i nie spowodują dodatkowych szkód.
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2. Dopuszczalność

Petycje uznane zostały za dopuszczalne dnia 10 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

W obu petycjach wyrażono sprzeciw wobec planów wprowadzenia zakazu produkcji 
tradycyjnych żarówek. Składający petycje wyrażają obawy dotyczące rzekomej 
niekompatybilności bardziej efektywnych energetycznie żarówek z antycznymi oprawami
oświetleniowymi (1880/2008) i sprzętem fotograficznym (1883/2009), prowadzącej 
do stopniowego zaniechania korzystania z opraw oświetleniowych w pierwszym przypadku 
i dodatkowych kosztów działalności związanych z koniecznością wymiany sprzętu w drugim 
przypadku.
Prawodawstwo dotyczące wycofywania tradycyjnych żarówek przyjęto w formie 
rozporządzenia Komisji nr 244/20091 w dniu 18 marca 2009 r. po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego i Rady.
W przypadku zastosowań specjalnych, w których obecnie wykorzystuje się tradycyjne 
żarówki i tradycyjne żarówki halogenowe, o których wspominają składający petycje, 
odpowiednie powinny być technologie alternatywne, które nadal będą dostępne na rynku. 
Ulepszone żarówki z technologią halogenową i ulepszone żarówki halogenowe zapewniają 
dokładnie ten sam rodzaj i jakość światła co tradycyjne żarówki i tradycyjne żarówki 
halogenowe, mają taki sam kształt i wygląd i pasują do istniejących opraw oświetleniowych. 
Zapalają się i zapewniają pełen strumień świetlny bezpośrednio po włączeniu oraz nie są 
wrażliwe na częste włączanie.

Co się tyczy petycji 1880/2008, nowoczesne kompaktowe lampy fluorescencyjne są dostępne 
w wielu rozmiarach i kształtach, dlatego w ostatnim czasie ich kompatybilność z istniejącymi 
oprawami oświetleniowymi (w tym antycznymi) znacznie się zwiększyła. Na tym etapie 
diody elektroluminescencyjne stanowią rozsądne i estetyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi 
o tworzenie i unowocześnianie dekoracyjnych instalacji oświetleniowych.
W przypadku opcji alternatywnych cena zakupu jest obecnie wyższa niż w przypadku 
tradycyjnych żarówek, ale kiedy ulepszone żarówki z technologią halogenową zaczną być 
produkowane na skalę masową, ich cena powinna zbliżyć się do obecnej ceny tradycyjnych 
żarówek. Wszystkie opcje alternatywne zapewniają jednak znaczne oszczędności w cyklu 
życia (różniące się w zależności od wybranej opcji) z uwagi na niższe zużycie energii.

Co się tyczy petycji 1883/2008, jeśli z jakiejś przyczyny ulepszone żarówki nie mogą 
być dostępne dla danego zastosowania, w rozporządzeniu zezwolono na sprzedaż lamp 
do celów specjalnych, niespełniających wymogów rozporządzenia, pod warunkiem że cel 
specjalny zostanie wyraźnie wskazany na opakowaniu i zostanie zaznaczone, że lampa nie 
jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń. Jeżeli konkretne parametry techniczne lampy 
służą celowi specjalnemu, muszą zostać oznaczone w dokumentacji technicznej 
przygotowanej przez producenta na potrzeby oceny zgodności.
                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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Wnioski

Jak dowiedziono powyżej, zgodnie z rozporządzeniem nr 244/2009 na rynku będą nadal 
dostępne technologie alternatywne (niektóre podobne do tradycyjnych żarówek) 
do stosowania w antycznych oprawach oświetleniowych.
Jeżeli żadne inne rozwiązanie nie jest dostępne, w rozporządzeniu zezwolono na sprzedaż
tradycyjnych żarówek do celów specjalnych. W związku z tym Komisja nie widzi 
argumentów przemawiających za zmianą decyzji o wycofaniu tradycyjnych żarówek 
i tradycyjnych żarówek halogenowych, co zakładają wymogi rozporządzenia.


