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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0003/2009, którą złożył Gerhard Evert (Niemcy), w sprawie planów 
dotyczących stopniowego wycofywania tradycyjnych żarówek

Petycji 0272/2009, którą złożył Mario Trutschel (Niemcy), w sprawie zakazu 
produkcji tradycyjnych żarówek

1. Streszczenie petycji 0003/2009

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec planów stopniowego wycofywania tradycyjnych 
żarówek i zastępowania ich żarówkami energooszczędnymi, przekonując, że korzyści 
środowiskowe będą minimalne, a środek ten spowoduje ponoszenie bardzo dużych kosztów 
przez konsumentów.

Streszczenie petycji 0272/2009

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zniesienie zakazu produkcji 
tradycyjnych żarówek, zaznaczając, że jedyną przewagą żarówek energooszczędnych jest 
mniejsze zużycie energii. Zaznacza on, że energooszczędne żarówki mają liczne wady, takie 
jak elektrosmog i migotanie przy różnych częstotliwościach, złe spektrum światła, szkodliwe 
emisje, nieprzyjemny zapach, intensywność oświetlenia często niższą od wskazanej, procesy 
produkcyjne przy wykorzystaniu metali ciężkich, w tym rtęci, konieczność osobnego 
usuwania żarówek (podczas gdy większość innych żarówek można przetwarzać jako odpady 
standardowe), oszczędność energii często mniejsza od określonej i emitowanie 
ultradźwięków. Składający petycję zadaje sobie pytanie, czy rzeczywiście energooszczędne 
żarówki są przyjazne dla środowiska, jak się powszechnie uważa.

2. Dopuszczalność
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Petycja 0003/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 16 kwietnia 2009 r.
Petycja 0272/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 27 maja 2009 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

W obu petycjach wyraża się sprzeciw wobec planów wprowadzenia zakazu produkcji 
tradycyjnych żarówek. Składający petycję wyrażają obawy dotyczące rzekomych zagrożeń 
dla zdrowia (obaj wspominają o elektrosmogu) i zagrożeniach dla środowiska wynikających 
z wprowadzenia żarówek energooszczędnych.

Do Komisji Petycji wypłynęły już inne petycje poruszające ten sam temat (petycje: 
1768/2008, 1880/2008 i 1883/2008), Parlament udzielił również odpowiedzi na szereg 
pisemnych pytań parlamentarnych w 2009 r. (E-2690/09, E-2668/09, E-2255/09, E-2431/09, 
E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

Komisja może jedynie potwierdzić, iż w związku z dużym zainteresowaniem społecznym już 
18 marca 2009 r. oddała do dyspozycji obywateli komunikat prasowy i dobrze 
udokumentowaną stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ), dotyczące przyjęcia 
przedmiotowego rozporządzenia. Dokonana przez Komisję ocena skutków, zawierająca 
analizę większości problemów wymienionych w petycji, została podana do wiadomości 
publicznej na portalu EUROPA pod adresem:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

Przedmiotowe dokumenty w sposób szczegółowy odnoszą się do sprzeciwów poruszonych 
przez składających petycje. 

Wnioski

Komisja informuje Komisję Petycji, że oddaje do dyspozycji obywateli bardziej przyjazną dla 
użytkownika wersję FAQ, dotyczącą wielu różnych aspektów rozporządzenia w sprawie 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego.

Najczęściej zadawane pytania, zawierające fotografie, symbole graficzne i szczegółowe 
objaśnienia, są na bieżąco aktualizowane i można je znaleźć na stronie: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN

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


