
CM\792154MT.doc PE429.606v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1768/2008 ippreżentata minn Marcus Dietlmeier, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-konservazzjoni ta’ bozoz tad-dawl inkandexxenti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li huwa illegali kif ukoll serjament żbaljat li tiddaħħal 
leġiżlazzjoni dwar l-użu ta’ bozoz tad-dawl u li n-nies għandhom jitħallew jagħżlu għalihom 
infushom, partikolarment fid-dawl tar-riskji għas-saħħa tat-trabi. Huwa jsostni li l-
electrosmog u l-kompożizzjoni kimika ta’ bozoz b’konsum baxx ta’ enerġija jistgħu jkunu 
perikolużi għat-tfal u n-nisa tqal u għaldaqstant qed jitlob reviżjoni tad-deċiżjoni li jinqatgħu 
gradatament il-bozoz tad-dawl inkandexxenti.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li huwa kemm illegali kif ukoll serjament żbaljat li tiġi introdotta 
leġiżlazzjoni vinkolanti dwar l-użu ta’ bozoz tad-dawl u li n-nies għandhom jitħallew fil-
libertà li jagħżlu huma, partikolarment fid-dawl tar-riskji għas-saħħa tat-trabi. Huwa jsostni li 
l-elettrosmog u l-kompożizzjoni kimika ta’ bozoz b’konsum baxx ta’ enerġija jistgħu jkunu 
perikolużi għat-tfal u n-nisa tqal u għaldaqstant qed jitlob reviżjoni tad-deċiżjoni li jinqatgħu 
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gradatament il-bozoz tad-dawl inkandexxenti.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-leġiżlazzjoni li qed taqta’ l-użu tal-bozoz inkandexxenti konvenzjonali ġiet adottata bħala 
Regolament tal-Kummissjoni  244/2009 fit-18 ta’ Marzu 2009.
L-introduzzjoni tar-rekwiziti minimi tal-effiċjenza fl-energija li jneħħu ċerti prodotti mis-suq 
(aktar milli approċċ volontarju li jħalli l-għażla f’idejn il-konsumaturi) mhix illegali u hija 
konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità li fuqu hija bbażata l-leġiżlazzjoni Ewropea.

Permezz ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni implimentat il-mandat speċifiku mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Istati Membri kif stipolat oriġinarjament fid-Direttiva tal-
Ekodisinn (2005/32/KE). Fl-Artikolu 16 tagħha, id-Direttiva titlob b’mod speċifiku lill-
Kummissjoni biex tintroduċi miżuri ta’ implimentazzjoni dwar id-dawl fis-settur domestiku 
permezz ta’ din il-proċedura. 

L-importanza ta’ din il-miżura kienet enfasizzata mill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa tal-
2007, li stieden lill-Kummissjoni biex tissottometti malajr proposti li jippermettu żieda fir-
rekwiżiti tal-effiċjenza tal-enerġija (…) dwar il-bozoz inkandexxenti konvenzjonali u forom 
oħra ta’ dawl fid-djar privati sal-2009, u mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-
31 ta’ Jannar 2008 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Enerġija, fejn il-Parlament 
Ewropew enfasizza  l-importanza li l-Kummissjoni żżomm mal-iskeda proposta għall-irtirar 
tal-maġġoranza tal-bozoz tad-dawl ineffiċjenti mis-suq. Għal darba oħra, f’Ottubru 2008, il-
Ministri tal-Kunsill għall-Enerġija stiednu lill-Kummissjoni biex fl-2008 tissottometti abbozz
ta’ Regolament li  għandu jagħti bidu għal proċess gradwali biex il-bozoz jinqatgħu sakemm 
il-bozoz inkandexxenti konvenzjonali u d-dawl bl-agħar rendiment jiġu projbiti.

Flimkien ma’ dawn il-mandati, is-servizzi tal-Kummissjoni ħejjew abbozz ta’ regolament fuq 
il-bozoz tad-dar li ma jitfgħux id-dawl f’direzzjoni waħda. Il-proċedura bdiet f’Diċembru 
2006 permezz ta’ studju preparatorju. Wara analiżi teknika, ambjentali u ekonomika 
ddettaljata tal-bozoz tad-dar disponibbli u tat-titjib potenzjali tagħhom, li saret fil-miftuħ bil-
parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, ġie diskuss dokument ta’ ħidma, ibbażat fuq dawn ir-
rakkomandazzjonijiet, mal-Istati Membri u l-partijiet interessati (inkluża firxa wiesgħa ta’ 
NGOs u industriji) fil-Forum ta’ Konsultazzjoni tal-Ekodisinn f’Marzu 2008.

Fuq il-bażi tal-opinjonijiet espressi fil-Forum, u fuq l-istudju ta’ impatt li sar fl-istess ħin, is-
servizzi tal-Kummissjoni ppreparaw it-test ta’ abbozz ta’ regolament , li ġie approvat bis-sħiħ 
fil-Kumitat Regolatorju fit-8 ta’ Diċembru 2008 mingħajr l-ebda oppożizzjoni minn xi Stat 
Membru. Il-Kumitat għall-Ambjent tal-Parlament Ewropew iddiskuta l-miżura fis-17 ta’ Frar 
u ddeċieda li ma joġġezzjonax għaliha. Finalment, il-Kummissjoni Ewropea adottat dan ir-
Regolament fit-18 ta’ Marzu 2009.

Dan il-proċess preparatorju eżawrjenti żgura li l-interessi taċ-ċittadini Ewropej kienu 
ppreżentati sew waqt l-iżvilupp tar-regolament.

It-tħejjija tar-rekwiżiti mandatorji għall-effiċjenza tal-bozoz:
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Jidher car li s-suq mhux qed jirnexxilu jadotta alternattivi li jipprovdu l-inqas spiza għall-
konsumaturi fir-rigward ta’ kemm iddum isservi l-bozza. Fl-1998, ġie stabbilit li l-bozoz tad-
djar għandhom jindikaw l-effiċjenza fl-enerġija fuq l-imallaġġ tagħhom, grazzi għall-miżura 
ta’ implimentazzjoni 98/11/KE tad-Direttiva tat-Tikketti għall-Enerġija (92/75/KEE). 
Minkejja l-indikazzjonijiet ċari pprovduti fuq l-imballaġġ u l-kampanji f’ħafna Stati Membri, 
il-konsumaturi ma rnexxilhomx jagħżlu bozoz aktar effiċjenti li joffru l-istess servizz u 
baqgħu jagħmlu użu mill-bozoz konvenzjonali inkandexxenti. Dan minħabba l-fatt li d-
differenza fil-prezz tal-bozoz konvenzjonali inkandexxenti u dak tal-bozoz alternattivi aktar 
effiċjenti tikkostitwixxi ostaklu psikoloġiku, anki jekk l-investiment għoli inizjali juri l-frott fi 
żmien sena u jwassal għal qligħ (iżda ħafna anqas viżibbli) matul iċ-ċiklu tal-ħajja. Fattur 
ieħor skoraġġanti huwa li kultant l-hekk imsejħa bozoz ekonomiċi li jitpoġġew fis-suq ikunu 
ta’ kwalità baxxa, ma jkunux soġġetti għal rekwiżiti tal-kwalità. Dan in-nuqqas fis-suq jista’ 
jiġi trattat biss permezz ta’ rekwiżiti mandatorji għal-livell tal-effiċjenza u l-kwalità tal-bozoz 
tad-djar li jitpoġġew fis-suq fl-UE. Dan jgħin ukoll għall-interessi tas-suq intern, minħabba li 
restrizzjonijiet volontarji jew taxxi introdotti f’ċerti Stati Membri jew minn xi gruppi ta’ 
bejjiegħa fl-Ewropa jistgħu joħolqu ostakli għall-moviment ħieles tal-prodotti. Ikollhom limiti 
ta’ effiċjenza u dati ta’ applikazzjoni differenti ta’ restrizzjonijiet. Barra dan, biex it-
tassazzjoni tkun deterrent effikaċi, il-prezz tal-bozoz konvenzjonali inkandexxenti għandu 
jkun immultiplikat għal 10 darbiet.
Xorta waħda, il-punt prinċipali huwa li d-dawl effiċjenti kif stipolat fir-Regolament huwa 
mezz biex wieħed jiffranka l-enerġija, biex jiġu limitati l-emmissjonijiet CO2 u biex il-
konsumaturi jsibu għajnuna dwar kif jiffrankaw il-flus mingħajr ma jnaqqsu l-funzjonalità.

Riskji ta’ saħħa relatati mal-bozoz fluworexxenti kompatti:

Il-bozoz fluworexxenti kompatti għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti tal-UE dwar is-
sigurtà tal-prodott li jinkludu wkoll il-kampi elettromanjetiċi. Barra dan, it-teknoloġiji 
alternattivi jistgħu jintagħżlu mill-konsumaturi, bħal pereżempju l-bozoz inkandexxenti 
mtejba bit-teknoloġija aloġena (mingħajr transformer integrat), li jiġġeneraw biss l-istess 
kampi elettromanjetiċi bħal bozoz konvenzjonali inkandexxenti.
Il-merkurju huwa komponent importanti tal-bozoz fluworexxenti kompatti (CFLs) li għandu 
rwol importanti fl-effiċjenza tal-enerġija tagħhom u anki parametri oħra bħall-perjodu ta’ 
utilità u l-ħin biex tisħon il-bozza. Hemm sa 5 milligrammi (0,005grammi) ta’ merkurju 
f’CFL (imqabbla mal-0,5 g fil-mili dentali amalgamu jew diversi grammi f’termometri aktar 
antiki). Il-limitu ta’ 5 mg huwa stabbilit fid-Direttiva dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti 
sustanzi ta’ riskju (2002/95/KE)1 u jista’ jiġi rivedut fid-dawl ta’ progress tekniku u 
xjentifiku.
Il-bozoz fluworexxenti kompatti ntużaw ħafna fid-djar Ewropej fl-aħħar għaxar snin, mhux se 
jiġu introdotti b’dan ir-Regolament. Ħafna uffiċċji u binjiet pubbliċi, u anki ħafna mit-toroq 
ġew mgħammra, għall-aħħar 50 sena, b’bozoz fluworexxenti b’discharge ta’ intensità għolja 
li fihom il-merkurju (ħafna drabi ħafna aktar mill-bozoz fluworexxenti kompatti).
Il-kontenut tal-merkurju ma jistax joħroġ mis-CFLs, ħlief f’każ ta’ ksur aċċidentali tat-tubi 
tad-dawl. F’dak il-każ jiġu rilaxxati anqas minn 5 milligrammi ta’ merkurju.
Ir-Regolament tal-Ekodisinn jitlob lill-manifatturi biex fuq is-siti tagħhom jispjegaw kif il-
konsumaturi għandhom inaddfu l-kumulu f’każ li t-tubi tas-CFL jinkisru aċċidentalment, u 
biex jindikaw, fuq l-ittikkettar ta’ kull bozza, is-sit għal spjegazzjonijiet online. Tali 

                                               
1 ĠU L37 of 13.2.2003, p.19
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spjegazzjoni hija diġà disponibbli fuq is-sit tal-Federazzjoni Ewropea tal-Kumpaniji tal-
Bozoz. 

Li jinxtraw CFL’s bil-ħġieġa ta’ barra li ma tinkisirx, li ssibhom faċilment, huwa mod ieħor 
biex tnaqqas b’ħafna r-riskju ta’ ħruġ ta’ merkurju f’każ li aċċidententalment tinkiser bozza.
Il-konsumaturi li joqogħdu jinkwetaw b’mod partikolari dwar il-merkurju jistgħu jagħżlu 
teknoloġiji alternattivi bħal bozoz inkandexxenti mtejba bit-teknoloġija aloġena.
  

Konklużjoni

Kif argumentat hawn fuq, ir-Regolament 244/2009 la huwa illegali u lanqas sproporzjonat, u 
ma jimponix riskji ta’ saħħa sinifikanti jew inevitabbli għal min juża l-bozoz tad-djar. Barra 
minn hekk, it-teknoloġiji alternattivi simili tal-bozoz inkandexxenti konvenzjonali jibqgħu 
disponibbli għall-konsumaturi bi problemi ta’ saħħa jew tħassib partikolari dwar il-kontenut 
tal-merkurju. Għalhekk, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li m’hemmx għalfejn tirrevedi d-
deċiżjoni li tneħħi gradament il-bozoz inkandexxenti konvenzjonali permezz tar-rekwiżiti tar-
Regolament.


