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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0003/2009 dėl planų laipsniškai atsisakyti kaitinamųjų elektros 
lempučių, kurią pateikė Vokietijos pilietis Gerhard Evert

Peticija Nr. 0272/2009 dėl uždraudimo gaminti kaitinamąsias elektros 
lemputes, kurią pateikė Vokietijos pilietis Mario Trutschel

1. Peticijos Nr. 0003/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja planams laipsniškai atsisakyti įprastinių kaitinamųjų elektros 
lempučių ir jas pakeisti energiją tausojančiomis lemputėmis, tvirtindamas, kad naudos 
aplinkai bus mažai, o tokia priemonė bus labai brangi vartotojams.

Peticijos Nr. 0272/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento panaikinti kaitinamųjų elektros lempučių 
gamybos draudimą ir nurodo, kad vienintelis energiją tausojančių lempučių pranašumas 
kaitinamųjų lempučių atžvilgiu yra tas, kad joms reikia mažiau energijos. Iš neigiamų 
aspektų, jis nurodo, kad energiją tausojančios lemputės turi kelis trūkumus, pvz., sukelia 
elektrosmogą ir mirgėdamos įvairiais dažniais skleidžia blogą šviesos spektrą, išskiria 
žalingus teršalus, skleidžia nemalonius kvapus, jų apšvietimo intensyvumas dažnai mažesnis 
nei nurodyta, jas gaminant naudojami sunkieji metalai, tarp jų gyvsidabris, šias lemputes 
reikia naikinti atskirai (o daugelis kitų lempučių gali būti apdirbamos kaip įprastos atliekos), 
energijos dažnai sutaupoma mažiau, nei nurodoma, jos taip pat skleidžia ultravioletinius 
spindulius. Peticijos pateikėjas klausia, ar atsižvelgiant į visus aspektus, energiją tausojančios 
lemputės yra tokios nekenksmingos aplinkai, kaip bendrai manoma.

2. Priimtinumas
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Peticija Nr. 0003/2009 – paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 16 d.
Peticija Nr. 0272/2009 – paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 27 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Abiejose peticijose prieštaraujama planams uždrausti gaminti kaitinamąsias elektros 
lemputes. Peticijų pateikėjai išreiškia susirūpinimą dėl tariamo pavojaus sveikatai (abu nurodo 
elektrosmogą) ir pavojaus aplinkai, susijusių su energiją tausojančių elektros lempučių 
įvedimu.

Peticijų komitetui jau pateikta kitų peticijų ta pačia tema (peticijos Nr. 1768/2008, 
Nr. 1880/2008 ir Nr. 1883/2008), o Parlamentas per 2009 m. taip pat pateikė atsakymus į 
nemažai parlamentinių klausimų (Nr. E-2690/09, Nr. E-2668/09, Nr. E-2255/09, Nr. E-
2431/09, Nr. E-2429/09, Nr. E-1091/09, Nr. E-1090/09, Nr. E-1088/091).

Komisija gali tik patvirtinti, kad dėl aktyvaus visuomenės susidomėjimo 2009 m. kovo 18 d. 
ji jau parengė piliečiams pranešimą spaudai ir gerai dokumentais pagrįstą Klausimų ir 
atsakymų puslapį dėl reglamento priėmimo. Interneto svetainėje EUROPA adresu 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf taip pat paskelbtas Komisijos atliktas poveikio vertinimas, kuriame išnagrinėta 
dauguma peticijoje išvardytų problemų.

Šiuose dokumentuose išsamiai nagrinėjami peticijų pateikėjų iškelti prieštaravimai.
  

Išvada

Komisija norėtų informuoti Peticijų Komitetą, kad ji rengia vartotojams patogesnę Klausimų 
ir atsakymų puslapio versiją; jame nagrinėjami daugelis skirtingų reglamento dėl ekologinio 
dizaino reikalavimų, taikomų nekryptinėms buitinėms lempoms, aspektų.

Šis Klausimų ir atsakymų puslapis, kuriame pateikiamos nuotraukų, grafika ir išsamūs 
paaiškinimai, dažnai atnaujinamas ir jį galima pažiūrėti adresu 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN.“

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


