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Teema: Petitsioon nr 0171/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik B. K. 
tänavavalgustusest tingitud putukate suremuse kohta

Petitsioon nr 0104/2020, mille on esitanud Saksamaa kodanik A. S. LED-
tänavavalgustite mõju kohta putukatele

1. Petitsiooni nr 0171/2019 kokkuvõte

Selleks et vältida putukate suremist öösel, nõuab petitsiooni esitaja valgete tänavalampide 
asendamist kollaste või oranžide lampidega, öise valgustuse vähendamist miinimumini ja 
õigusakte, milles nõutaks, et Euroopa valgustus oleks putukasõbralik. Valge valguse 
põhjustatud valgusreostus on putukate suremuse peamine põhjus.

Petitsiooni nr 0104/2020 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väidab, et praegu linnadesse paigaldatavad teatavate parameetritega LED-
tänavavalgustid meelitavad ligi putukaid ja tapavad neid massiliselt. Ta viitab 
teadusuuringutele, millest nähtub, et putukate suremus on 90% suurem kui 60. aastatel 
kasutatud lampide puhul. Ta väidab, et bioloogiliselt oluliste putukate väljasuremine on 
pöördumatu ja mõjutab oluliselt ökosüsteeme. Ta nõuab, et EL eraldaks linnadele rahalisi 
vahendeid tänavavalgustite asendamiseks putukasõbralike lampidega ja et ELi õiguses 
kehtestataks putukasõbralike tänavavalgustite sertifitseerimise kord.

2. Lubatavus

Petitsioon nr 0171/2019 tunnistati lubatavaks 3. juunil 2019.
Petitsioon nr 0104/2020 tunnistati lubatavaks 15. mail 2020.
Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra artikli 227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus petitsioonile nr 0171/2019, mis saadi 30. augustil 2019
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Komisjon on teadlik valgusreostuse negatiivsest mõjust putukatele. Kuigi on vaja täiendavaid 
uuringuid, et mõista paremini sellise reostuse mõju ulatust ja laadi, on ilmne, et seda liiki 
reostus aitab kaasa tolmeldajate arvukuse vähenemisele ELis. 

Komisjon toetab tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse kaudu temaatilisi leevendavaid 
meetmeid1. Praegu töötatakse välja juhiseid kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja kodanike 
jaoks, milles muu hulgas käsitletakse valgusreostuse küsimust. Kuigi tähelepanu keskmes on 
tolmeldavad putukad, eeldatakse, et selles raamistikus võetavad meetmed toovad kasu kõigile 
putukatele. 

Järeldus

Tuleb märkida, et selle valdkonna pädevus on liikmesriikidel ja negatiivse mõju edukaks 
leevendamiseks tuleb otsustavaid meetmeid võtta just liikmeriigi tasandil.

4. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 24. juulil 2020

Petitsioonid 0171/2019 ja nr 0104/2020

Komisjon on teadlik valgusreostuse negatiivsest mõjust putukatele. Kuigi on vaja täiendavaid 
uuringuid, et mõista paremini sellise reostuse mõju ulatust ja laadi, on ilmne, et seda liiki 
reostus aitab kaasa tolmeldajate arvukuse vähenemisele ELis. 

ELil puudub pädevus reguleerida liikmesriikide tänavavalgustust. Komisjon saab hõlbustada 
mõju leevendamist vabatahtlike suuniste kaudu, mis on suunatud kodanikele, ettevõtjatele ja 
ametiasutustele. Tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse2 raames koostas komisjon 
tolmeldajatesõbralike linnade jaoks juhendi3, milles muu hulgas käsitletakse valgusreostust. 

Lisaks avaldas komisjon ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid teevalgustuse ja 
liiklussignaalide kohta4. Kuigi need ei käsitle otsustusprotsesse selle kohta, kas teatud 
piirkonda valgustada või mitte, võivad need aidata leevendada valgusreostuse võimalikku 
mõju putukatele juhtudel, kui otsus on valgustada. 

Järeldus 

Selle valdkonna pädevus on eeskätt liikmesriikidel. Komisjon toetab leevendusmeetmeid 
vabatahtlike suunistega.

1 COM(2018) 395 final.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395 
3 Otselink: https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-
%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
Saksakeelne versioon on kättesaadav aadressil: https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved 
4 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf 
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