
CM\792160RO.doc PE429.610v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

25.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1880/2008, adresată de G.v.d.L., de cetățenie germană, privind 
planurile de a interzice producția de becuri incandescente

Petiția nr. 1883/2008, adresată de Hans Kolmeyer, de cetățenie germană, 
privind planurile de a interzice producția de becuri incandescente

1. Rezumatul petiției nr. 1880/2008

Petiționara obiectează față de interzicerea producției de becuri incandescente. Ea însăși 
posedă câteva lămpi antice la care pot fi folosite doar becuri incandescente de 15 și 25 wați. 
Petiționara argumentează că, dacă lămpile vor fi inutilizabile, multe obiecte reprezentând 
cultura perioadelor Jugendstil și Art Deco vor fi pierdute. Aceasta indică faptul că becurile 
economice sunt prea mari pentru a fi folosite în acele lămpi, care datează de la începutul 
perioadei electricității și observă că micile becuri incandescente la care se referă nu consumă 
mai multă energie decât becurile economice care, de fapt, au aproape aceeași putere.

Rezumatul petiției nr. 1883/2008

Petiționarul, de profesie fotograf, obiectează față de planurile de a interzice producția de 
becuri incandescente, temându-se că va trebui să arunce unele aparate de fotografiat foarte 
costisitoare, care funcționează cu astfel de becuri. Acesta consideră că însăși Uniunea 
Europeană este dăunătoare și solicită desființarea acesteia. Petiționarul își exprimă îndoiala cu 
privire la capacitatea intelectuală a funcționarilor europeni, ale căror salarii sunt, în plus, 
plătite de el. Petiționarul pledează pentru exilarea lor în sălbăticie, pentru a fi sigur că aceștia 
nu vor mai reveni pentru a face și mai mult rău.

2. Admisibilitate
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Declarate admisibile la 10 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Ambii petiționari obiectează față de planurile de a interzice producția de becuri incandescente. 
Aceștia î�i exprimă îngrijorarea în legătură cu presupusa incompatibilitate a becurilor mai 
eficiente din punct de vedere energetic cu luminarele antice (petiția nr. 1880/2008) și cu 
echipamentele fotografice (petiția nr. 1883/2009), ceea ce va duce la pierderea treptată a 
utilității luminarelor, în primul caz, și la costuri suplimentare pentru activitatea acestora 
datorate înlocuirii forțate a echipamentelor, în cel de-al doilea caz.
Legislația privind eliminarea progresivă a becurilor incandescente convenționale a fost 
adoptată ca Regulament al Comisiei 244/20091 din 18 martie 2009 ca urmare a avizului
Parlamentului European și al Consiliului.
În ceea ce prive�te aplicațiile speciale care folosesc în prezent becuri incandescente 
convenționale și lămpi cu halogen convenționale pe care le menționează petiționarii, 
tehnologiile alternative existente pe piață ar trebui să constituie opțiuni adecvate. Becurile 
incandescente îmbunătățite cu ajutorul tehnologiei cu halogen și lămpile cu halogen 
îmbunătățite oferă exact același tip și aceeași calitate a luminii, precum becurile incandescente 
convenționale sau halogenii convenționali, au aceleași forme și aspect și se potrivesc cu 
luminarele existente. Acestea se aprind instantaneu și prezintă un flux luminos total imediat 
după pornire și sunt insensibile la comutări repetate.

În ceea ce privește petiția nr. 1880/2008, lămpile fluorescente compacte moderne au 
dimensiuni și forme diferite, astfel încât compatibilitatea acestora cu luminarele existente 
(inclusiv cele antice) a crescut foarte mult în ultima vreme. În acest stadiu, diodele 
electroluminiscente reprezintă o opțiune inteligentă și estetică pentru crearea și modernizarea 
instalațiilor de iluminat decorative.
Prețul de cumpărare al lămpilor alternative este în prezent mai ridicat decât cel al lămpilor 
incandescente convenționale, însă becurile incandescente îmbunătățite cu ajutorul tehnologiei
cu halogen ar trebui să se apropie de actualele niveluri ale prețurilor lămpilor incandescente 
convenționale de îndată ce va începe producția în masă a acestora. Cu toate acestea, toate 
alternativele presupun economii substanțiale asupra ciclului de viață (care variază de la o 
tehnologie la alta), datorită consumului de energie mai scăzut al acestora.

În ceea ce privește petiția nr. 1883/2008, dacă dintr-un anumit motiv nu pot fi puse la 
dispoziție becuri îmbunătățite pentru o aplicație dată, regulamentul permite vânzarea lămpilor
cu utilizare specială care nu îndeplinesc cerințele regulamentului, cu condiția ca utilizarea 
specială să fie indicată clar pe ambalaj, cu mențiunea că lampa nu este adecvată pentru 
iluminatul camerei. În cazul în care parametrii tehnici specifici ai lămpii servesc utilizării sale 
speciale, parametrii respectivi trebuie să figureze în documentația tehnică stabilită de 
fabricant pentru evaluarea conformității.

Concluzii

                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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După cum s-a demonstrat mai sus, Regulamentul 244/2009 nu exclude tehnologiile alternative 
(unele fiind similare cu lămpile incandescente convenționale) disponibile pe piață, pentru a fi 
utilizate în cazul luminarelor antice.
În cazul în care nicio altă soluție nu este posibilă, regulamentul permite vânzarea de becuri 
convenționale în scopuri speciale. Prin urmare Comisia consideră că nu se impune revizuirea 
deciziei privind eliminarea progresivă a becurilor incandescente convenționale și a lămpilor 
cu halogen convenționale, conform cerințelor din regulament.


