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Udvalget for Andragender

25.9.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0003/2009 af Gerhard Evert, tysk statsborger, om den planlagte 
afskaffelse af glødelamper

Andragende 0272/2009 af Mario Trutschel, tysk statsborger, om forbuddet mod 
produktion af glødelamper

1. Sammendrag af andragende 0003/2009

Andrageren protesterer mod den planlagte gradvise afskaffelse af de traditionelle glødelamper 
til fordel for lavenergipærer. Andrageren betragter miljøfordelene som beskedne, mens 
foranstaltningen vil koste forbrugeren mange penge.

Sammendrag af andragende 0272/2009

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at omstøde forbuddet mod glødelamper. 
Andrageren mener, at den eneste fordel ved energisparelamper i forhold til glødelamper er, at 
førstnævnte bruger mindre strøm. Andrageren opremser en række indvendinger mod 
energisparelamper, såsom: "elektrosmog" ved forskellige frekvensområder, blinken ved 
forskellige frekvensområder, et dårligere lysspektrum, emission af skadelige stoffer og lugt, 
en lysintensitet, der ofte er lavere end angivet, produktion, hvor der anvendes forskellige 
tungmetaller, herunder kviksølv, behovet for at bortskaffe lamperne som farligt 
husstandsaffald (mens de fleste glødepærer ville kunne smides ud sammen med det normale 
husstandsaffald), en energibesparelse, der ofte er lavere end angivet, og udsendelse af 
ultralyd. Andrageren undrer sig over, om energisparelampen taget under ét er så god for 
miljøet, som det i almindelighed antages.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragendet 0003/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2009). 
Andragendet 0272/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Begge andragere klager over planerne om at forbyde produktionen af glødepærer. 
Andragerne er bekymrede over de påståede sundhedsrisici (begge nævner elektrosmog) og 
miljørisici i forbindelse med indførelsen af lavenergipærer.

Der er allerede blevet fremsendt lignende andragender om samme emne til Udvalget for 
Andragender (andragende 1768/2008, 1880/2008 og 1883/2008), og Parlamentet har 
endvidere besvaret adskillige skriftlige forespørgsler i løbet af 2009 (E-2690/09, E-2668/09, 
E-2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

Kommissionen kan kun bekræfte, at den på grund af offentlighedens store interesse allerede 
den 18. marts 2009 stillede en pressemeddelelse og en veldokumenteret side med hyppigt 
stillede spørgsmål vedrørende forordningens vedtagelse til rådighed for borgerne.
Kommissionens konsekvensanalyse, der indeholder en analyse af de fleste af de problemer, 
der nævnes i andragenderne, er ligeledes offentlig tilgængelig på EUROPA-webstedet på
adressen
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf.

Disse dokumenter behandler andragernes indvendinger i detaljer.

Konklusion

Kommissionen vil gerne gøre Udvalget for Andragender opmærksomt på, at den vil stille en 
mere brugervenlig version af siden med hyppigt stillede spørgsmål om de mange forskellige 
aspekter ved forordningen om krav til miljøvenligt design af ikkeretningsbestemte lyskilder i 
boliger til brugernes rådighed.

Disse hyppigt stillede spørgsmål, som omfatter billeder, grafikker og detaljerede forklaringer, 
ajourføres hyppigt og findes på adressen
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN".

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


