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Temats: Lūgumraksts Nr. 0003/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Gerhard 
Evert, par plāniem izņemt no apgrozības kvēlspuldzes

Lūgumraksts Nr. 0272/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Mario 
Trutschel, par kvēlspuldžu ražošanas aizliegumu

1. Lūgumraksta Nr. 0003/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plāniem izņemt no apgrozības parastās kvēlspuldzes un 
tās aizvietot ar enerģiju taupošajām spuldzēm, apgalvojot, ka ekoloģiskais ieguvums būšot 
minimāls un ka šis pasākums patērētājiem izmaksāšot ļoti dārgi.

Lūgumraksta Nr. 0272/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu atcelt kvēlspuldžu aizliegumu, norādot, 
ka vienīgā energoekonomisko spuldžu priekšrocība, salīdzinot ar kvēlspuldzēm, ir to 
zemākais enerģijas patēriņš. Kā trūkumu viņš norāda faktu, ka energoekonomiskajām 
spuldzēm piemīt vairākas nepilnības, piemēram, elektrosmogs, ņirbēšana dažādos frekvences 
līmeņos, slikts gaismas spektrs, kaitīgi izmeši, nepatīkams aromāts, apgaismojuma intensitāte, 
kas bieži ir zemāka par norādīto, ražošanas procesi, kuru laikā tiek izmantoti smagie metāli, 
ieskaitot dzīvsudrabu, nepieciešamība spuldzes izmest atsevišķi (kamēr daudzas citas 
spuldzes var pārstrādāt tāpat kā parastos atkritumus), energoefektivitāte, kas bieži vien 
zemāka par norādīto, kā arī ultraskaņas emisijas. Lūgumraksta iesniedzējs pauž šaubas par to, 
ka energoekonomiskās spuldzes ir tik draudzīgas videi, kā pieņemts uzskatīt sabiedrībā.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0003/2009: atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. aprīlī.
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Lūgumraksts Nr. 0272/2009: atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. maijā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Abos lūgumrakstos ir iebildumi pret plāniem aizliegt kvēlspuldžu ražošanu. Lūgumrakstu 
iesniedzēji pauž bažas par iespējamo risku veselībai (abi min elektrosmogu) un par risku 
videi, kas saistīts ar energoekonomisko spuldžu ieviešanu.

Lūgumrakstu komitejā jau ir iesniegti citi lūgumraksti par šo pašu tēmu (Lūgumraksti 
Nr. 1768/2008, Nr. 1880/2008 un Nr. 1883/2008), un 2009. gada laikā arī Eiropas Parlaments 
ir sniedzis atbildes uz vairākiem rakstiskiem parlamentāriem jautājumiem (E-2690/09, E-
2668/09, E-2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

Komisija var tikai apstiprināt, ka lielās sabiedrības intereses dēļ tā 2009. gada 18. martā 
pilsoņu rīcībā jau nodeva paziņojumu presei un bieži uzdoto jautājumu (FAQ) lapu ar 
atbilstošiem dokumentiem par regulas pieņemšanu. Komisijas ietekmes novērtējums, kurā ir 
ietverta lielākās daļas lūgumrakstā uzskaitīto problēmu analīze, arī ir pieejams sabiedrībai 
EUROPA tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

Šajos dokumentos detalizēti ir apskatīti lūgumrakstu iesniedzēju celtie iebildumi.
  

Secinājumi

Komisija vēlas informēt Lūgumrakstu komiteju, ka tā pilsoņu rīcībā nodod
lietotājdraudzīgāku FAQ versiju par daudziem dažādiem aspektiem regulā par ekodizaina 
prasībām attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām.

Šie bieži uzdotie jautājumi ar fotogrāfijām, grafiskiem attēliem un detalizētiem 
paskaidrojumiem bieži tiek atjaunināti, un tos var atrast: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN.”

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


