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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0003/2009, adresată de Gerhard Evert, de cetățenie germană, 
privind planurile de retragere treptată a becurilor incandescente

Petiția nr. 0272/2009, adresată de Mario Trutschel, de cetățenie germană, 
privind interzicerea producției de becuri incandescente

1. Rezumatul petiției nr. 0003/2009

Petiționarul obiectează împotriva planurilor de retragere a becurilor incandescente tradiționale 
în favoarea becurilor economice, argumentând că beneficiile pentru mediu vor fi minime și că 
măsura va fi extrem de costisitoare pentru consumatori.

Rezumatul petiției nr. 0272/2009

Petiționarul solicită Parlamentului European să anuleze interzicerea privind becurile 
incandescente, explicând faptul că singurul avantaj al becurilor economice în comparație cu 
becurile incandescente este acela că folosesc mai puțină energie. Pe de altă parte, acesta 
indică faptul că becurile economice prezintă o serie de dezavantaje, cum ar fi electrosmogul și 
pâlpâirile la diferite niveluri de frecvență, un spectru de lumină de calitate slabă, emisii 
nocive, mirosuri neplăcute, intensitatea iluminării este în mod frecvent mai mică decât este 
indicat, în procesul de producție se folosesc metale grele, inclusiv mercurul, necesitatea de a 
arunca becurile separat (în timp ce majoritatea celorlalte becuri pot fi tratate ca deșeuri 
standard), economia de energie electrică este frecvent mai redusă decât cea indicată și există 
emisii de ultrasunete. Petiționarul se întreabă dacă, punând în balanță toate aceste aspecte, 
becurile economice sunt chiar atât de ecologice cum se presupune în general.

2. Admisibilitate
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Petiția nr. 0003/2009: declarată admisibilă la 16 aprilie 2009.
Petiția nr. 0272/2009: declarată admisibilă la 27 mai 2009.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Ambele petiții obiectează împotriva planurilor de interzicere a producției becurilor 
incandescente. Petiționarii își exprimă îngrijorarea în legătură cu presupusele riscuri pentru 
sănătate (ambii menționează electrosmogul), precum și riscurile pentru mediu legate de 
introducerea becurilor cu consum redus de energie.

Alte petiții care vizează acela�i subiect au fost deja prezentate Comisiei pentru petiții (petițiile 
nr. 1768/2008, 1880/2008 și 1883/2008), iar Parlamentul a oferit, de asemenea, răspunsuri la 
numeroase întrebări parlamentare cu solicitare de răspuns scris în cursul anului 2009 (E-
2690/09, E-2668/09, E-2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

Comisia poate doar să informeze că, pe fondul interesului sporit al opiniei publice, la 18 
martie 2009 a pus la dispoziția publicului un comunicat de presă și o pagină foarte bine 
documentată cu „Întrebări frecvente” (FAQ) pe tema adoptării regulamentului. Evaluarea de 
impact realizată de Comisie, conținând o analiză a celor mai multe dintre problemele enunțate 
în petiție a fost, de asemenea, făcută publică pe site-ul EUROPA la adresa:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

Aceste documente descriu în detaliu obiecțiile ridicate de către petiționari.

Concluzie

Comisia dorește să informeze Comisia pentru petiții că va pune la dispoziția cetățenilor o 
versiune mai ușor de utilizat a secțiunii „Întrebări frecvente” (FAQ) în legătură diferitele 
aspecte ale regulamentului privind cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic 
nondirecționale.

Secțiunea „Întrebări frecvente”, conținând imagini, grafice și explicații detaliate, este 
actualizată frecvent și poate fi consultată la adresa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN

                                               
1 A se vedea http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


