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petíció az izzólámpák gyártásának tilalmáról

1. A 0003/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a hagyományos izzólámpák gyártásának – energiatakarékos 
izzók javára történő – fokozatos beszüntetése ellen. A petíció benyújtója elhanyagolhatónak 
tartja az ebből eredő környezeti előnyöket, a fogyasztóknak viszont igen magas költségekkel 
jár az intézkedés.

A 0272/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy semmisítse meg az izzólámpák 
gyártására vonatkozó tilalmat. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az energiatakarékos izzók 
hagyományos izzólámpákkal szembeni egyetlen előnyük abban áll, hogy az előbbiek 
kevesebb áramot fogyasztanak. A petíció benyújtója számos kifogást sorol fel az 
energiatakarékos izzókkal kapcsolatban, úgymint a különböző frekvenciatartományokban 
keletkező „elektroszmogot” és villódzást, a rosszabb fényspektrumot, a káros anyagok és a 
bűz kibocsátását, a megjelöltnél gyakran alacsonyabb fényintenzitást, a gyártást, amely során 
különböző nehézfémeket – például higanyt – is használnak, az izzók veszélyes hulladékként 
való kezelésének szükségességét (míg a legtöbb izzó állítólag a sima háztartási hulladékba 
kerül), a megjelöltnél kisebb mértékű árammegtakarítást és az ultrahanghullámok 
kibocsátását. A petíció benyújtója felteszi a kérdést, hogy az energiatakarékos izzó 
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összességében valóban annyira környezetbarát-e, mint amennyire azt általában feltételezik.

2. Elfogadhatóság

A 0003/2009. számú petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 16.
A 0272/2009. számú petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 27.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

Mindkét petíció az izzólámpák gyártásának betiltásával kapcsolatos terveket kifogásolja. A 
petíciók benyújtói aggodalmuknak adnak hangot az alacsony energiafogyasztású izzók 
bevezetéséhez kapcsolódó állítólagos egészségügyi kockázatok (mindketten megemlítik az 
elektroszmogot) és környezeti kockázatok miatt.

Ugyanebben a tárgyban más petíciókat is benyújtottak már a Petíciós Bizottsághoz (az 
1768/2008., 1880/2008. és 1883/2008. számú petíciók), és a Parlamenti is számos írásbeli 
választ igénylő parlamenti kérdésre adott választ 2009 során (E-2690/09, E-2668/09, E-
2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

A Bizottság csak azt tudja megerősíteni, hogy a nyilvánosság élénk érdeklődése miatt 2009. 
március 18-án már a polgárok rendelkezésére bocsátott egy sajtóközleményt és egy jól 
dokumentált „Gyakran ismételt kérdések” (GYIK) oldalt, amelyek a rendelet elfogadásával 
foglalkoznak. Az EUROPA weboldalon már közzétették a Bizottság hatásvizsgálatát, amely 
tartalmazza a petícióban említett problémák többségének elemzését: 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

E dokumentumok részletesen foglalkoznak a petíciók benyújtói által felvetett kifogásokkal.
  
Következtetés

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy a polgárok rendelkezésére bocsátja a 
GYIK-oldal egy felhasználóbarátabb változatát, amely felöleli a nem irányított fényű 
háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelményekről szóló rendelet 
számos különböző szempontját.

E rendszeresen frissített gyakran ismételt kérdések, amelyek fényképeket, ábrákat és részletes 
magyarázatokat tartalmaznak, a következő helyen olvashatók el: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN

                                               
1 Lásd a http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB oldalt. 


