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Suġġett: Petizzjoni 0003/2009, imressqa minn Gerhard Evert, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża dwar pjanijiet biex jiġu eliminati bozoz inkandexxenti

Petizzjoni 0272/2009, imressqa minn Mario Trutschel, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-projbizzjoni tal-produzzjoni tal-bozoz għall-iffrankar 
tal-enerġija

1. Sommarju tal-petizzjoni 0003/2009

Il-petizzjonant joġġezzjona dwar il-pjanijiet biex jiġu eliminati l-bozoz inkandexxenti 
tradizzjonali favur bozoz li jiffrankaw l-enerġija u jargumenta li l-benefiċċji ambjentali se 
jkunu tassew ftit u li l-miżura se tiswa ħafna flus lill-konsumaturi.

Sommarju tal-petizzjoni 0272/2009

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jirrevoka l-projbizzjoni tal-produzzjoni tal-
bozoz għall-iffrankar tal-enerġija, billi juri li l-uniku vantaġġ tal-bozoz għall-iffrankar tal-
enerġija huwa li jużaw anqas enerġija. Minn perspettiva negattiva, huwa jindika li l-bozoz 
għall-iffrankar tal-enerġija għandhom numru ta’ żvantaġġi bħall-elettrosmogg u teptip 
f’diversi livelli tal-frekwenza, spettru ta’ dawl ħażin, emmissjonijiet li jikkawżaw ħsara, 
irwejjaħ mhux pjaċevoli, anqas valur ta’ illuminazzjoni minn dak indikat, proċess ta’ 
produzzjoni bl-użu ta’ ħadid b’saħħtu inkluż il-merkurju, il-ħtieġa li jintremew separatament 
(filwaqt li ħafna mill-bozoz l-oħra jistgħu jintremew mal-iskart normali), frankar tal-enerġija 
ġeneralment anqas minn dak indikat u emmissjonijiet ultrasoniċi. Il-petizzjonant mhuwiex 
ċert jekk fuq kollox il-bozoz għall-iffrankar tal-enerġija humiex favur l-ambjent kif hu 
maħsub ġeneralment.
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2. Ammissibilità

Petizzjoni 0003/2009: Iddikkjarata ammissibbli fis-16 ta’ April 2009.
Petizzjoni 0272/2009: Iddikkjarata ammissibbli fis-27 ta’ Mejju 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 għall-pjanijiet sabiex tiġi projbita l-produzzjoni tal-bozoz 
inkandexxenti. Il-petizzjonanti juru t-tħassib tagħhom dwar l-allegati riskji għas-saħħa (it-
tnejn isemmu l-elettrosmog) u r-riskji ambjentali relatati mal-introduzzjoni tal-bozoz għall-
iffrankar tal-enerġija. 

Petizzjonijiet oħra dwar l-istess suġġett diġà ġew imressqa quddiem il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet (petizzjonijiet 1768/2008, 1880/2008 u 1883/2008), u l-Parlament ipprovda 
wkoll tweġibiet għall-Mistoqsijiet Parlamentari mressqa bil-miktub matul is-sena 2009 (E-
2690/09, E-2668/09, E-2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

Il-Kummissjoni tistà biss tikkonferma li, minħabba l-interess kbir tal-pubbliku, diġà poġġiet 
għad-dispożizzjoni taċ-ċittadin stqarrija fl-istampa u paġna dokumentata sew ta’ Mistoqsijiet 
Frekwenti (MF) fit-18 ta’ Marzu, fiż-żmien meta kien adottat ir-Regolament. L-evalwazzjoni 
dwar l-impatt mill-Kummissjoni, li tinkludi analiżi tal-maġġoranza tal-problemi elenkati fil-
petizzjoni, ġiet wkoll ippubblikata fuq is-sit elettroniku  EUROPA fuq:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

Dawn id-dokumenti jindirizzaw fid-dettall l-oġġezzjonijiet imressqa mill-petizzjonant.
  

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet illi ser tpoġġi għad-
dispożizzjoni taċ-ċittadini verżjoni tal-MF li hija iktar faċli biex tintuża dwar l-aspetti varji
tar-regolament għar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal bozoz tad-dar li ma jitfgħux id-dawl 
f’direzzjoni waħda. 

Dawn il-Mistoqsijiet Frekwenti, li jinkludu ritratti, grafika u spjegazzjonijiet dettaljati, jiġu
aġġornati frekwentament u jistgħu jiġu kkonsultati fuq:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN

                                               
1 Ara http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


