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Petizzjoni 1883/2008, ippreżentata minn Hans Kolmeyer, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, fuq pjanijiet biex tiġi projbita l-produzzjoni tal-bozoz 
inkandexxenti

1. Sommarju tal-petizzjoni 1880/2008

Il-petizzjonanta  toġġezzjona għall-pjanijiet biex tiġi projbita l-produzzjoni tal-bozoz 
inkandexxenti. Hija nnifisha tippossiedi numru ta’ bozoz antiki fejn bozoz inkandexxenti tal-
15 u 25 watt biss jistgħu jintużaw. Hija targumenta li, jekk il-lampi jiġu li ma jistgħux 
jintużaw, ħafna oġġetti li jirrappreżentaw il-kultura tal-perjodu Jugendstil and Art Deco 
jintilfu. Hija tindika li l-bozoz energy-saving huma wisq kbar biex jintużaw f’lampi simili, li 
jmorru lura għall-ewwel ġranet tal-elettriku u tosserva li l-bozoz inkandixxenti fil-kwistjoni 
jikkunsmaw elettriku daqs il-bozoz tal-konsum inqas ta' enerġija, li huma ta’ ammont ta’ watt 
simili ta’ enerġija. 

Sommarju tal-petizzjoni 1883/2008

Il-petizzjonant, fotografu, joġġezzjona għall-pjanijiet biex tiġi projbita l-produzzjoni tal-bozoz 
inkandexxenti, bil-biża li jiġi mġiegħel jarmi ftit mill-apparat fotografiku tal-flash li jiswa 
ħafna flus u li  jirrikkjedi tali bozoz.  Huwa wkoll jikkonsidra li l-UE nnifisha tagħmel il-ħsara 
u jitlob għall-abolizzjoni tagħha. Jesprimi d-dubji li jikkonċernaw il-kapaċità intellettwali tal-
uffiċjali tal-UE, li l-pagi tagħhom huma barra dan imħallsin minnu. Huwa jirrakkomanda l-
projbizzjoni assoluta tagħhom biex żgur ma jerġgħux jirritornaw biex jagħmlu aktar ħsara. 
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2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 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.

Iż-żewġ petizzjonijiet joġġezzjonaw il-pjanijiet biex tiġi projbita l-produzzjoni tal-bozoz 
inkandexxenti. Il-petizzjonanti jitħassbu dwar l-allegata inkompatibilità tal-bozoz aktar 
effiċjenti fl-enerġija ma’ luminarji antiki (1880/2008) u ma’ apparat fotografiku (1883/2009),
li l-ewwel u qabel kollox se twassal għat-telf gradwali tal-użu tal-luminarji u mbagħad għal 
żieda fl-ispejjeż għall-attività tagħhom minħabba li hemm l-obbligu li l-apparat jiġi sostitwit. 
Il-leġiżlazzjoni li tnaqqas gradwalment il-bozoz inkandexxenti konvenzjonali ġiet adottata 
bħala Regolament tal-Kummissjoni 244/20091 fit-18 ta’ Marzu 2009 wara l-ftehim tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.
Għall-applikazzjonijiet speċjali li bħalissa jużaw il-bozoz inkandexxenti konvenzjonali u l-
bozoz aloġeni konvenzjonali li l-petizzjonanti jsemmu, it-teknoloġiji alternattivi li jibqgħu fis-
suq għandhom joffru alternattivi adegwati. Il-bozoz inkandexxenti mtejba bit-teknoloġija 
aloġena jipprovdu eżatt l-istess tip u kwalità ta’ dawl bħall-bozoz inkandexxenti 
konvenzjonali jew aloġeni konvenzjonali, jiġu fl-istess forma u dehra, u jiffittjaw fil-luminarji 
eżistenti. Hekk kif jinxtegħlu jagħtu l-massimu tad-dawl tagħhom u mhumiex sensittivi f’każ 
li jinxtegħlu ħafna drabi.

Rigward il-petizzjoni 1880/2008, il-bozoz fluworexxenti kompatti moderni jiġu f’ħafna 
daqsijiet u forom, u b’hekk il-kompatibilità tagħhom mal-luminarji eżistenti (inklużi l-antiki) 
żdiedet sew riċentament. F’din il-fażi, id-diodes li jarmu d-dawl huma għażla intelliġenti u 
estetika għal ħolqien u titjib tal-installazzjonijiet dekorattivi tad-dawl.
Il-prezz tal-alternattivi bħalissa huwa ogħla minn dak tal-bozoz inkandexxenti konvenzjonali, 
iżda l-bozoz inkandexxenti mtejba bit-teknoloġija aloġena għandhom jersqu viċin il-livelli tal-
prezzijiet tal-bozoz inkandexxenti konvenzjonali attwali ladarba tibda l-produzzjoni bil-
massa. Madankollu,  l-alternattivi kollha jipprovdu tfaddil sostanzjali matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
(varjazzjoni minn alternattiva għal oħra) minħabba l-konsum baxx tal-enerġija.

Rigward il-petizzjoni 1883/2008, jekk għal xi raġuni l-bozoz imtejba ma jistgħux ikunu 
disponibbli għal applikazzjoni partikolari, ir-regolament  jippermetti l-bejgħ ta’ bozoz apposta 
li mhumiex konformi mar-rekwiżiti tar-regolament, dejjem jekk l-iskop speċjali jkun 
identifikat fuq l-imballaġġ flimkien ma’ indikazzjoni li l-bozza mhix tajba biex iddawwal il-
kamra. F’każ li parametri tekniċi speċifiċi tal-bozza jservu għall-iskop speċjali tagħha, dawk 
il-parametri għandhom jiġu indikati fil-fajl ta’ dokumentazzjoni teknika miftuħ mill-
manifattur għal studju ta’ konformità.

Konklużjonijiet

Kif jidher hawn fuq, ir-Regolament 244/2009 iħalli teknoloġiji alternattivi (uħud simili tal-
bozoz inkandexxenti konvenzjonali) disponibbli fis-suq għall-użu tal-luminarji antiki.

                                               
1www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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Jekk l-ebda soluzzjoni oħra ma tkun possibbli, huwa jippermetti l-bejgħ tal-bozoz 
konvenzjonali għal skopijiet speċjali. Għalhekk, il-Kummissjoni jidhrilha li m’hemmx 
għalfejn tirrevedi d-deċiżjoni li tnaqqas gradwalment il-bozoz inkandexxenti konvenzjonali 
permezz tar-rekwiżiti tar-Regolament.


