
CM\802744EL.doc PE438.309v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.1.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0736/2009, του Otto Dunser, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ευρωπαϊκή απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως

Αναφορά 0737/2009, της Brigitte Neumann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ευρωπαϊκή απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως

Αναφορά 0757/2009, του Jonas Schreiber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς 0736/2009

Ο αναφέρων είναι επιστημονικός ερευνητής και εργάζεται σε ένα περιβάλλον που φωτίζεται 
με τεχνητό φως. Τονίζει ότι οι διάφοροι τύποι λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας του 
προκαλούν πονοκεφάλους και προβλήματα συγκέντρωσης και ισχυρίζεται ότι μια ευρωπαϊκή 
απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως θα έχει αρνητική επίπτωση στην εργασία του. 
Αναφέρει ακόμη ότι κατέχει διάφορα φωτιστικά στα οποία οι λαμπτήρες είναι 
ενσωματωμένοι ως αναπόσπαστο στοιχείο και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλους. 
Ο αναφέρων ζητεί να τεθεί τέρμα στην απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως ή να 
καθιερωθούν ειδικές άδειες για τη χρήση τους.

Περίληψη της αναφοράς 0737/2009

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την προοδευτική κατάργηση των λαμπτήρων πυρακτώσεως 
στην ΕΕ. Θεωρεί ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία, διότι περιέχουν υδράργυρο, μια ουσία που, κατά τη γνώμη της, δεν θα πρέπει 
πλέον να χρησιμοποιείται, επισημαίνοντας ότι τα θερμόμετρα και τα βαρόμετρα με 
υδράργυρο έχουν ήδη απαγορευθεί. Θεωρεί ότι η ΕΕ δεν έχει λάβει δεόντως υπόψη τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και διερωτάται ποια είναι η 
επεξεργασία που προβλέπεται για τους ελαττωματικούς λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
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Περίληψη της αναφοράς 0757/2009

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της προγραμματιζόμενης απαγόρευσης των λαμπτήρων 
πυρακτώσεως. Κατά την άποψή του έχει επιστημονικώς αποδειχθεί ότι οι λαμπτήρες χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, μεταξύ 
άλλων επειδή, ενδεχομένως, διαταράσσεται ο ανθρώπινος βιορυθμός. Ο αναφέρων είναι της 
άποψης ότι η απαγόρευση των λαμπτήρων πυρακτώσεως δεν αποβαίνει προς όφελος των 
πολιτών, αλλά, αντιθέτως, τους θέτει σε κίνδυνο και ότι η εν λόγω απαγόρευση και η 
εισαγωγή των λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης δεν θα οδηγήσουν σε μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

2. Παραδεκτό

Οι αναφορές 0736/2009 και 0737/2009 χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές στις 5 Οκτωβρίου 
2009. Η αναφορά 0757/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Οκτωβρίου 2009. Η 
Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Στις αναφορές 736/2009, 737/2009 και 757/2009 εκφράζεται αντίθεση στα σχέδια για την 
απαγόρευση της παραγωγής λαμπτήρων πυρακτώσεως. Οι αναφέροντες εκφράζουν 
ανησυχίες σχετικά με εικαζόμενους κινδύνους για την υγεία (και στις δύο αναφορές γίνεται 
λόγος για ηλεκτρομαγνητική ρύπανση), καθώς και για το περιβάλλον, λόγω της χρήσης 
λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η Επιτροπή επιθυμεί να παραπέμψει την Επιτροπή Αναφορών στις απαντήσεις που έχουν 
δοθεί σε άλλες αναφορές για το ίδιο θέμα (αναφορές 1768/2008, 1880/2008, 1883/2008, 
3/2009 και 272/2009), καθώς και σε απαντήσεις που δόθηκαν σε πολυάριθμες γραπτές 
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του 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 Βλ. http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=EL.


