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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0003/2009, внесена от Gerhard Evert, с германско гражданство, 
относно плановете за изваждането от употреба на електрическите 
крушки

Петиция 0272/2009, внесена от Mario Trutschel, с германско 
гражданство, относно забраната за производството на лампи с 
нажежаема жичка

1. Резюме на петиция 0003/2009

Вносителят на петицията се противопоставя на плановете да се извадят от употреба 
класическите електрически крушки в полза на енергоспестяващите, като твърди, че 
ползите за околната среда ще бъдат минимални, а мярката ще бъде изключително скъпа 
за потребителите.

Резюме на петиция 0272/2009

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да отмени забраната върху 
лампите с нажежаема жичка, като посочва, че единственото предимство на лампите с 
ниско потребление на електроенергия в сравнение с лампите с нажежаема жичка е това, 
че те използват по-малко електроенергия. От друга страна, той посочва, че лампите с 
ниско потребление на електроенергия имат редица недостатъци, като електросмог и 
трептене при различни честотни нива, лош светлинен спектър, вредни емисии, 
неприятни миризми, интензитет на осветлението, който често е по-нисък от посочения, 
производствени процеси, при които се използват тежки метали, включително живак, 
необходимост от разделно събиране на лампите (докато по-голямата част от другите 
лампи могат да се третират като стандартни отпадъци), енергоспестяване, често по-
малко от посоченото, и ултразвукови емисии. Вносителят на петицията пита дали в 
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крайна сметка лампите с ниско потребление на електроенергия са толкова 
благоприятни за околната среда, колкото по принцип се приема.

2. Допустимост

Петиция 0003/2009: Обявена за допустима на 16 април 2009 г.
Петиция 0272/2009: Обявена за допустима на 27 май 2009 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

И двете петиции се противопоставят на плановете за забрана на производството на 
електрически крушки с нажежаема жичка. Вносителите на петициите изразяват 
загриженост по отношение на предполагаемите рискове за здравето (и двамата 
споменават електросмога) и за околната среда, свързани с въвеждането на 
енергоспестяващи електрически крушки.

Други петиции по същата тема вече са били внасяни в комисията по петиции (петиции 
1768/2008, 1880/2008 и 1883/2008), и Парламентът също така е давал отговор на 
многобройни парламентарни въпроси с искане за писмен отговор през 2009 г. (E-
2690/09, E-2668/09, E-2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

Комисията може единствено да потвърди, че поради големия обществен интерес вече е 
предоставила, на 18 март 2009 г., на разположение на гражданите съобщение за пресата 
и добре снабдена с документи страница „Често задавани въпроси“ (FAQ) във връзка с 
приемането на регламента. Извършената от Комисията оценка на въздействието, 
съдържаща анализ на по-голямата част от изброените в петицията проблеми, също е 
публикувана на уебсайта EUROPA на адрес:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

Тези документи разглеждат подробно повдигнатите от вносителите на петициите
възражения.
  

Заключение

Комисията би желала да информира комисията по петиции, че предоставя на 
разположение на гражданите по-удобна за потребителя версия на често задаваните 
въпроси във връзка с много различни аспекти на регламента относно изискванията за 
екологосъобразно проектиране на ненасочени лампи за бита.

Тези често задавани въпроси, съдържащи снимки, графики и подробни обяснения, се 
актуализират често и могат да бъдат разглеждани на адрес: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN

                                               
1 Вж. http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


