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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0736/2009, внесена от Otto Dunser, с австрийско гражданство, 
относно европейската забрана на електрическите крушки с нажежаема 
жичка

Петиция 0737/2009, внесена от Brigitte Neumann, с германско гражданство, 
относно европейската забрана на електрическите крушки с нажежаема 
жичка

Петиция 0757/2009, внесена от Jonas Schreiber, с германско гражданство, 
относно европейската забрана на електрическите крушки с нажежаема 
жичка

1. Резюме на петиция 0736/2009

Вносителят на петицията, научен работник, на който се налага непрекъснато да работи 
на изкуствено осветление, посочва, че различните видове енергоспестяващи 
електрически крушки му причиняват главоболие и проблеми с концентрацията и 
твърди, че европейската забрана на електрическите крушки с нажежаема жичка ще 
повлияе отрицателно на неговата работа. Освен това той притежава многобройни 
прибори, в които електрическите крушки са интегрален компонент и не могат да бъдат 
заменени с други светлинни източници. Той призовава да се отмени забраната на 
електрическите крушки с нажежаема жичка или да се въведе специално разрешение за 
използването им.

Резюме на петиция 0737/2009

Вносителката на петицията протестира срещу плановете да бъде прекратено 
производството на електрически крушки с нажежаема жичка в ЕС, като твърди, че 
енергоспестяващите електрически крушки имат отрицателни последствия за здравето, 
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тъй като съдържат живак, вещество, което по нейно мнение не бива да бъде използвано, 
и посочва, че термометрите и барометрите, съдържащи живак, са забранени. Тя счита, 
че ЕС не е взел предвид в достатъчна степен вредното въздействие на 
енергоспестяващите крушки, и пита какви разпоредби съществуват за преработката на 
дефектните енергоспестяващи електрически крушки.

Резюме на петиция 0757/2009

Вносителят на петицията възразява срещу планираната забрана на електрическите 
крушки с нажежаема жичка, като твърди, че е научно доказано, че енергоспестяващите 
крушки имат отрицателно въздействие върху здравето на човека, например като 
нарушават човешките биоритми. Вносителят на петицията твърди, че забраната на 
електрическите крушки с нажежаема жичка няма да донесе полза на обществото, а в 
действителност ще предизвика рискове, и че нито тази забрана, нито въвеждането на 
енергоспестяващи крушки ще намалят емисиите на CO2.

2. Допустимост

Петиции 0736/2009 и 0737/2009 са обявени за допустими на 5 октомври 2009 г. Петиция 
0757/2009 е обявена за допустима на 6 октомври 2009 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Петиции 736/2009, 737/2009 и 757/2009 възразяват срещу плановете да се забрани 
производството на електрически крушки с нажежаема жичка. Вносителите на 
петициите изразяват безпокойство относно предполагаемите рискове за здравето на 
човека (споменавайки електромагнитни смущения) и рисковете за околната среда
свързани с въвеждането на енергоспестяващи електрически крушки.

Комисията би желала комисията по петиции да обърне внимание на отговорите, дадени 
на други петиции относно същата тема (петиции 1768/2008, 1880/2008, 1883/2008, 
3/2009 и 272/2009), както и на отговорите, дадени на множеството парламентарни 
въпроси с искане за писмен отговор, зададени през 2009 г. (E-2690/09, E-2668/09, E-
2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/09, E-3581/09, E-3802/09, E-
4225/09, E-4522/091).

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


