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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0736/2009 af Otto Dunser, østrigsk statsborger, om EU’s forbud mod 
glødelamper

Andragende 0737/2009 af Brigitte Neumann, tysk statsborger, om EU’s forbud 
mod glødelamper

Andragende 0757/2009 af Jonas Schreiber, nederlandsk statsborger, om EU’s 
forbud mod glødepærer

1. Sammendrag af andragende 0736/2009

Andrageren er videnskabelig medarbejder og arbejder altid i kunstlys. Han oplyser, at de 
forskellige typer af energisparelamper giver ham hovedpine og forårsager nedsat 
koncentration hos ham, og at EU’s forbud mod glødelamper påvirker hans arbejde negativt. 
Desuden oplyser han, at han har et antal lysarmaturer, hvor glødelamper er integreret, og at 
disse ikke kan erstattes af andre lyskilder. Han anmoder om, at forbuddet mod glødelamper 
ophæves, eller at der gives særlige tilladelser til anvendelsen af glødelamper.

Sammendrag af andragende 0737/2009

Andrageren klager over den planlagte afskaffelse af glødelamper i EU. Hun mener, at 
energisparelamperne påvirker den offentlige sundhed negativt. Ifølge andrageren indeholder 
de kviksølv, som efter hendes opfattelse ikke længere må benyttes. Andrageren anfører, at 
termometre og barometre, som indeholder kviksølv, er forbudt. Hun mener, at EU ikke i 
tilstrækkelig grad har taget hensyn til de skadelige virkninger af energisparelamper og rejser 
spørgsmålet om, hvilke bestemmelser der gælder for bortskaffelse af defekte 
energisparelamper.
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Sammendrag af andragende 0757/2009

Andrageren klager over det planlagte forbud mod glødepærer. Han finder det videnskabeligt 
bevist, at energisparelamper påvirker menneskers sundhed negativt, bl.a. fordi deres 
biorytmer kan blive forstyrret. Andrageren mener, at forbuddet mod glødelamper ikke er til 
gavn for borgerne, men udgør en risiko, og at forbuddet og indførelsen af energisparelamper 
ikke vil indebære en formindskelse af CO2-emissionerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0736/2009 og 0737/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. 
oktober 2009). Andragendet 0757/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. 
oktober 2009). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 
6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andragende 736/2009, 737/2009 og 757/2009 klager over planerne om at forbyde 
produktionen af glødepærer. Andragerne er bekymrede over de påståede sundhedsrisici 
(begge nævner elektrosmog) og miljørisici i forbindelse med indførelsen af lavenergipærer.

Kommissionen henleder Udvalget for Andragenders opmærksomhed på svarene på andre 
andragender om samme emne (andragende 1768/2008, 1880/2008, 1883/2008, 3/2009 og 
272/2009) samt svarene på adskillige skriftlige forespørgsler til Parlamentet i løbet af 2009 
(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 Se http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB.


