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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0171/2019, którą złożył B.K. (Niemcy), w sprawie śmiertelności 
owadów spowodowanej oświetleniem ulicznym

Petycja nr 0104/2020, którą złożył A.P. (Niemcy), w sprawie wpływu latarni 
ulicznych LED na owady

1. Streszczenie petycji nr 0171/2019

Aby zapobiec umieraniu owadów w nocy, składający petycję domaga się zastąpienia białych 
świateł na ulicach żółtymi lub pomarańczowymi, ograniczenia do minimum emisji światła w 
nocy oraz wprowadzenia przepisów nakładających obowiązek stosowania w Europie 
oświetlenia przyjaznego dla owadów. Zanieczyszczenie świetlne spowodowane przez białe 
światło jest jedną z głównych przyczyn śmierci owadów.

Streszczenie petycji nr 0104/2020

Składający petycję twierdzi, że latarnie uliczne LED o określonych parametrach, które są 
obecnie instalowane w różnych miastach, przyciągają owady i powodują ich masowe 
ginięcie. Przytacza on badania wykazujące, że śmiertelność owadów jest o 90 % wyższa w 
porównaniu z lampami używanymi w latach 60-tych. Twierdzi on, że wyginięcie biologicznie 
ważnych owadów jest nieodwracalne i ma istotny wpływ na ekosystemy. Składający petycję 
wzywa do zapewnienia unijnych środków finansowych dla miast w celu umożliwienia im 
zmiany oświetlenia ulicznego na latarnie przyjazne dla owadów, jak również do opracowania 
prawa UE, które ustanowiłoby system certyfikacji latarni ulicznych przyjaznych dla owadów.

2. Dopuszczalność

Petycja nr 0171/2019 została uznana za dopuszczalną dnia 3 czerwca 2019 r.
Petycja nr 0104/2020 została uznana za dopuszczalną dnia 15 maja 2020 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji na petycję nr 0171/2019 otrzymana dnia 30 sierpnia 2019 r.

Komisja zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu zanieczyszczenia świetlnego na owady. 
Chociaż potrzebne są dalsze badania w celu lepszego zrozumienia zasięgu i charakteru tego 
wpływu, oczywiste jest, że ten rodzaj zanieczyszczenia przyczynia się do spadku liczebności 
owadów zapylających w UE. 

Komisja ułatwia działania łagodzące w tym zakresie za pośrednictwem inicjatywy UE na 
rzecz owadów zapylających1. Obecnie opracowywane są dokumenty dla organów lokalnych 
oraz dla przedsiębiorstw i obywateli z wytycznymi dotyczącymi m.in. kwestii 
zanieczyszczenia świetlnego. Chociaż nacisk kładzie się w nich na owady zapylające, 
oczekuje się, że podjęte działania będą korzystne dla wszystkich owadów. 

Wniosek

Należy zauważyć, że to państwa członkowskie mają kompetencje w tej dziedzinie i że 
zdecydowane działania na tym poziomie będą miały kluczowe znaczenie dla skutecznego 
łagodzenia negatywnych skutków.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 lipca 2020 r.

Petycje nr 0171/2019 i 0104/2020

Komisja zdaje sobie sprawę z negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia świetlnego na 
owady. Chociaż potrzebne są dalsze badania w celu lepszego zrozumienia zasięgu i 
charakteru tego oddziaływania, oczywiste jest, że ten rodzaj zanieczyszczenia przyczynia się 
do spadku liczebności owadów zapylających w UE. 

UE nie ma kompetencji w zakresie regulowania oświetlenia ulicznego w państwach 
członkowskich. Komisja może ułatwić łagodzenie negatywnych skutków za pośrednictwem 
dobrowolnych wytycznych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych. W 
kontekście inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających2 Komisja przygotowała przewodnik 
dla miast przyjaznych dla owadów zapylających3, w którym uwzględniono m.in. kwestię 
zanieczyszczenia świetlnego. 

Ponadto Komisja opublikowała unijne kryteria zielonych zamówień publicznych dotyczące 
oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej4. Chociaż nie odnoszą się one do procesów 
decyzyjnych dotyczących ewentualnego oświetlenia danego obszaru, mogą pomóc w 
łagodzeniu potencjalnego oddziaływania zanieczyszczenia świetlnego na owady w 

1 COM(2018)0395 final.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0395&from=PL 
3 Bezpośredni link: 
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-
%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
Wersja niemiecka dostępna pod adresem: 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0395&from=PL
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
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf
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przypadku, gdy zapada decyzja o zainstalowaniu oświetlenia. 

Podsumowanie 

Kompetencje w tej dziedzinie mają przede wszystkim państwa członkowskie. Komisja 
wspiera działania łagodzące za pośrednictwem dobrowolnych wytycznych.


