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Betreft: Verzoekschrift 0003/2009, ingediend door Gerhard Evert (Duitse 
nationaliteit), over de voorgenomen afschaffing van de gloeilamp

Verzoekschrift 0272/2009, ingediend door Mario Trutschel (Duitse 
nationaliteit), over het verbod op de productie van gloeilampen

1. Samenvatting van verzoekschrift 0003/2009

Indiener protesteert tegen de voorgenomen geleidelijke afschaffing van de traditionele 
gloeilamp ten gunste van de spaarlamp. Indiener acht de milieuvoordelen gering, terwijl de 
maatregel de consument veel geld gaat kosten.

Samenvatting van verzoekschrift 0272/2009

Indiener verzoekt het Europees Parlement het verbod op gloeilampen ongedaan te maken. 
Indiener stelt dat het enige voordeel van spaarlampen boven gloeilampen is dat de 
eerstgenoemde minder stroom gebruiken. Indiener somt een aantal bezwaren tegen 
spaarlampen op, zoals: “elektrosmog” in verschillende frequentiegebieden, flikkering in 
verschillende frequentiegebieden, een slechter lichtspectrum, uitstoot van schadelijke stoffen 
en stank, een lichtintensiteit die vaak lager is dan aangegeven, productie waarbij 
gebruikgemaakt wordt van diverse zware metalen waaronder kwik, de noodzaak de lampen 
als bijzonder huisvuil af te voeren (terwijl de meeste lampen in het gewone huisvuil terecht 
zullen komen), een stroombesparing die vaak lager is dan aangegeven en de emissie van 
ultrageluid. Indiener vraagt zich af of de spaarlamp per saldo wel zo goed voor het milieu is 
als algemeen wordt aangenomen.

2. Ontvankelijkheid
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Verzoekschrift 0003/2009: ontvankelijk verklaard op 16 april 2009.
Verzoekschrift 0272/2009: ontvankelijk verklaard op 27 mei 2009.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Beide verzoekschriften maken bezwaar tegen de plannen om de productie van gloeilampen te 
verbieden. Indieners uiten hun bezorgdheid over de vermeende gezondheidsrisico’s (beide 
onder vermelding van het verschijnsel “elektrosmog”) en de milieurisico’s met betrekking tot 
de introductie van spaarlampen.

Bij de Commissie verzoekschriften zijn over ditzelfde onderwerp al eerder andere
verzoekschriften ingediend (verzoekschriften 1768/2008, 1880/2008 en 1883/2008), en de 
Commissie heeft in de loop van 2009 vele malen antwoord moeten geven op schriftelijke 
parlementaire vragen (E-2690/09, E-2668/09, E-2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, 
E-1090/09, E-1088/091).

De Commissie kan enkel bevestigen dat zij vanwege het grote belang dat het publiek aan deze 
kwestie hecht, reeds op 18 maart 2009 over de goedkeuring van de verordening een 
persbericht heeft gepubliceerd en een goed gedocumenteerde webpagina met veelgestelde 
vragen aan de burger ter beschikking heeft gesteld. De effectbeoordeling van de Commissie, 
waarin tevens de meeste problemen worden geanalyseerd die in de verzoekschriften worden 
genoemd, is eveneens openbaar gemaakt op de Europa-website op:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

In al deze documenten worden de door indieners geuite bezwaren in detail behandeld.

Conclusie

De Commissie zou de Commissie verzoekschriften willen informeren dat het nu aan het 
publiek een meer gebruikersvriendelijke versie ter beschikking heeft gesteld van de pagina 
met veelgestelde vragen over de vele verschillende aspecten van de verordening betreffende 
ecologisch ontwerp voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik.

De pagina met veelgestelde vragen, met inbegrip van de foto’s, illustraties en gedetailleerde 
uitleg, wordt met regelmaat bijgewerkt en kan worden geraadpleegd op: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN.

                                               
1 Zie http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=NL.


