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Комисия по петиции

24.7.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0171/2019, внесена от B. K., с германско гражданство, 
относно смъртност на насекоми, дължаща се на уличните светлини

Петиция № 0104/2020, внесена от A.S., с германско гражданство, 
относно ефектите на уличното LED осветление върху насекомите

1. Резюме на петиция № 0171/2019

За да се предотврати смъртта на насекомите през нощта, вносителят на петицията 
призовава за това белите улични светлини да бъдат заменени с жълти или оранжеви, за 
да бъдат сведени до минимум светлинните емисии, както и законодателството да 
изисква осветлението в Европа да щади насекомите. Светлинното замърсяване, 
причинено от бялата светлина, е основна причина за смъртността на насекомите.

Резюме на петиция № 0104/2020

Вносителят на петицията твърди, че уличното LED осветление с определени параметри, 
което в момента се инсталира в градовете, привлича и причинява масивна смърт на 
насекоми. Той цитира изследвания, показващи, че смъртността на насекомите е с 90% 
по-висока в сравнение с лампите, използвани през 60-те години на 20-и век. Той 
твърди, че изчезването на биологично важни насекоми е необратимо и има важно 
въздействие върху екосистемите. Той призовава за финансиране от ЕС за градовете, за 
да се промени уличното осветление на лампи, щадящи насекомите, и за законодателен 
акт на ЕС, което да установи режим за сертифициране на улични светлини, щадящи 
насекомите.

2. Допустимост

Петиция 0171/2019 е обявена за допустима на 3 юни 2019 г.
Петиция 0104/2020 е обявена за допустима на 15 май 2020 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за 
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дейността).

3. Отговор на Комисията на петиция № 0171/2019, получен на 30 август 2019 г.

Комисията е запозната с отрицателното въздействие на светлинното замърсяване върху 
насекомите. Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере по-
добре обхватът и естеството на въздействието, очевидно e, че този вид замърсяване 
допринася за намаляването на опрашителите в ЕС. 

Комисията улеснява действията за смекчаване на последиците в това отношение чрез 
Инициативата на ЕС за опрашителите1. В момента се разработват документи с насоки 
за местните органи, както и за предприятията и гражданите, които, наред с другото, ще 
разгледат въпроса за светлинното замърсяване. Въпреки че акцентът е върху 
насекомите опрашители, очаква се действията в тази рамка да бъдат от полза за всички 
насекоми. 

Заключение

Следва да се отбележи, че държавите членки са компетентни в тази област и че за 
успешното смекчаване на отрицателното въздействие от ключово значение са 
решителните действия на това равнище.

4. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2020 г.

Петиции 0171/2019 и 0104/2020.

Комисията е запозната с отрицателното въздействие на светлинното замърсяване върху 
насекомите. Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере по-
добре обхватът и естеството на въздействието, очевидно e, че този вид замърсяване 
допринася за намаляването на опрашителите в ЕС. 

ЕС няма правомощия да регулира уличното осветление в държавите членки. Комисията 
може да улесни смекчаването на въздействието чрез доброволни насоки за гражданите, 
предприятията и публичните органи. В контекста на Инициативата на ЕС за 
опрашителите2 Комисията подготви ръководство за благоприятни за опрашителите 
градове 3, което, наред с другото, се отнася и до светлинното замърсяване. 

Освен това Комисията публикува критериите на ЕС за екологосъобразни обществени 

1 СОМ(2018) 395 final.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395 
3 Преки линкове: 
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-
%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
Версията на немски език е достъпна на следния адрес: 
https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved
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поръчки за осветление на пътища и за пътна сигнализация4. Макар че не са насочени 
към процесите на вземане на решение дали дадена зона да бъде осветена или не, те 
могат да допринесат за смекчаване на потенциалните последици от светлинното 
замърсяване за насекомите, ако се вземе решение да се предвиди осветление. 

Заключение 

Компетентността в тази област е преди всичко на държавите членки. Комисията 
подкрепя действия за смекчаване на последиците чрез доброволни насоки.

4 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf

