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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0003/2009, του Gerhard Evert, (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με 
σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των λαμπτήρων πυράκτωσης

Αναφορά 0272/2009, του Mario Trutschel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την απαγόρευση παραγωγής λαμπτήρων πυρακτώσεως

1. Περίληψη της αναφοράς 0003/2009

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα σχέδια που αφορούν τη σταδιακή κατάργηση των 
παραδοσιακών λαμπτήρων πυράκτωσης υπέρ των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, 
υποστηρίζοντας ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη θα είναι ελάχιστα και ότι το μέτρο θα κοστίσει 
πολύ ακριβά στους καταναλωτές.

Περίληψη της αναφοράς 0272/2009

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την απαγόρευση στην παραγωγή 
λαμπτήρων πυρακτώσεως επισημαίνοντας ότι το μοναδικό πλεονέκτημα των λαμπτήρων 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι ότι 
χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια. Όσον αφορά τα αρνητικά, επισημαίνει ότι οι λαμπτήρες 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης έχουν διάφορα μειονεκτήματα μεταξύ των οποίων, η 
ηλεκτρομαγνητική ρύπανση και το γεγονός ότι τρεμοσβήνουν σε διάφορα επίπεδα 
συχνότητας, το κακό φάσμα φωτός, οι επιβλαβείς εκπομπές, οι δυσάρεστες οσμές, η συχνά 
μικρότερη φωτεινότητα από την αναγραφόμενη, οι διαδικασίες παραγωγής που 
χρησιμοποιούν βαριά μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του υδράργυρου, η ανάγκη χωριστής
διάθεσης των λαμπτήρων (ενώ οι περισσότεροι από τους άλλους λαμπτήρες μπορούν να 
υφίστανται την επεξεργασία των συμβατικών αποβλήτων), η μικρότερη εξοικονόμηση 
ενέργειας από την αναγραφόμενη και η εκπομπή υπερήχων. Ο αναφέρων αναρωτιέται αν οι 
λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης είναι τόσο φιλικοί προς το περιβάλλον όσο 
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εικάζεται.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0003/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2009. 
Η αναφορά 0272/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2009.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Και στις δύο αναφορές εκφράζεται αντίθεση στα σχέδια για την απαγόρευση της παραγωγής 
λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι αναφέροντες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με εικαζόμενους 
κινδύνους για την υγεία (και στις δύο αναφορές γίνεται λόγος για ηλεκτρομαγνητική 
ρύπανση), καθώς και για το περιβάλλον, λόγω της χρήσης λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης.

Στην Επιτροπή Αναφορών έχουν ήδη υποβληθεί και άλλες αναφορές για το ίδιο θέμα 
(αναφορές 1768/2008, 1880/2008 και 1883/2008), ενώ το Κοινοβούλιο έχει απαντήσει σε 
πολυάριθμες γραπτές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 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).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί απλώς να επιβεβαιώσει ότι, λόγω του ζωηρού ενδιαφέροντος 
του κοινού, έθεσε ήδη στη διάθεση των πολιτών δελτίο Τύπου και επαρκώς τεκμηριωμένη 
σελίδα απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) από τις 18 Μαρτίου 2009, δηλαδή την 
περίοδο έγκρισης του κανονισμού. Η εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε η Επιτροπή, στην 
οποία περιλαμβάνεται ανάλυση των περισσότερων από τα προβλήματα που περιγράφονται 
στην αναφορά, έχει επίσης δημοσιευθεί στην ακόλουθη σελίδα του ιστοτόπου EUROPA:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

Τα έγγραφα αυτά πραγματεύονται διεξοδικά τις ενστάσεις που προβάλλουν οι αναφέροντες.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι θέτει στη 
διάθεση των πολιτών μια πιο φιλική για τον χρήστη έκδοση των «απαντήσεων σε συχνές 
ερωτήσεις» σχετικά με τις διάφορες επιμέρους πτυχές του κανονισμού όσον αφορά τις 
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες.

Οι εν λόγω «απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις», οι οποίες περιλαμβάνουν φωτογραφίες, 
γραφικά και λεπτομερείς εξηγήσεις, ενημερώνονται συχνά και είναι διατίθενται στο κοινό 
μέσω του ιστοτόπου: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN

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


