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Suġġett: Petizzjoni 0034/2012, imressqa minn Alexander Götz, ta' ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar il-ħtieġa li jiġi installat swiċċ li jixgħel u jitfi d-dawl fuq l-apparati elettriċi

1. Summary of petition

Il-petizzjonant jilmenta favur regolament Ewropew li jipprevedi li l-apparati elettriċi jkunu 
dejjem mgħammra bi swiċċ li jixgħel u jitfi d-dawl, sabiex dan is-swiċċ ma jitħalliex b’mod 
permanenti fuq standby, fi stat li jaħli l-elettriku. Skont il-petizzjonant, ċerti apparati illum 
mhumiex ipprovduti b’dan l-iswiċċ li jixgħel u jitfi d-dawl, għaliex il-parti l-kbira tal-apparati 
jaħdmu b’mod permanenti (pereżempju, mingħajr fil, routers tal-Internet, dekodifikaturi, 
eċċ.). Biex jintefa apparat, il-konsumatur m’għandux għażla oħra ħlief li jaqla’ l-plakka minn 
mas-sors tad-dawl. F’ċerti każijiet, dan jista’ jirriżulta fit-telf tal-garanzija tal-apparat. Barra 
dan, jista’ jkun hemm telf ta’ dejta jew konfigurazzjonijiet u l-istartjar mill-ġdid huwa spiss 
proċess twil. Il-petizzjonant jitlob biex l-apparati jsiru “aktar intelliġenti”, b’mod li jikkonsma 
anqas elettriku iżda jibqa’ faċli biex jintuża.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta' April 2008. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Matul id-diskussjonijiet dwar l-introduzzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1275/2008 (l-hekk 
imsejjaħ "Regolament Standby"), ġie kkunsidrat fil-fond rekwiżit għal swiċċijiet fiżiċi għat-
tifi, kif issuġġerixxa l-petizzjonant. Meta wieħed iqis il-limitazzjonijiet tekniċi marbutin mal-
iswiċċijiet fiżiċi għat-tifi (ara hawn taħt) minn naħa, u minħabba l-limiti stretti ħafna tal-
enerġija għall-apparat li jkun f'modalità standby/mitfija fir-regolament min-naħa l-oħra, ġie 
deċiż li ma jiddaħħalx rekwiżit għal swiċċijiet fiżiċi għat-tifi.
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Swiċċijiet fiżiċi għat-tifi integrati f'prodott għall-iskonnettar tas-sors primarju tal-elettriku 
b'kurrent alternat mill-mejn jista' jkollhom ċerti effetti tekniċi. Jekk is-swiċċ, biex ikun 
aċċessibbli għall-utent, ikun fuq quddiem tal-prodott meta l-provvista tal-enerġija tkun fuq 
wara, is-sistema tal-wajers bejn wara u quddiem tikkawża sinjali ta' frekwenza għolja li jġibu 
interferenza li tista' taffettwa l-operazzjoni ta' prodotti oħrajn konnessi mal-provvista, b'mod 
partikulari fil-każ ta' televixins, fornijiet microwejv, ħobs għat-tisjir li jaħdmu b'induzzjoni, 
eċċ. Sabiex dan jiġi evitat, jiġu integrati filtri għal dan it-tip ta' radjazzjoni elettromanjetika, li 
jikkunsma sa 0.5 Watts ta' elettriku.

Hemm ukoll aspetti ta' sikurezza. Jekk jintefa l-vultaġġ mill-mejn, dan jista' jirriżulta f'perikli 
elettriċi u perikli ta' nar minħabba skariki u sparks li jiġu ġġenerati meta jiġu ffurmati kuntatti 
u meta jiġu sseparati. Sabiex jiġu evitati dawn l-effetti, jeħtieġ li l-poli jiġu sseparati; ir-
rekwiżiti ta' spazju fiżiku meħtieġa għal din is-separazzjoni huma impenjattivi u 
jikkompromettu d-disinn tal-prodott. Ġie nnutat li t-tagħmir elettriku fl-ambitu tad-Direttiva 
2006/95/KE dwar il-Vultaġġ Baxx jew id-Direttiva 1995/5/KE dwar it-tagħmir tar-radju u 
tagħmir terminali ta' telekomunikazzjonijiet irid ikun sikur meta jitqiegħed fis-suq.

Barra minn hekk, swiċċijiet fiżiċi għat-tifi li jkollhom ħajja twila, li jkunu kapaċi li jġorru l-
kurrent għoli li jidħol f'apparat minn provvista ta' enerġija b'saħħitha meta jinxtegħel, jużaw 
kwantitajiet sinifikanti ta' metalli rari fil-kuntatti u l-lievi ta' kuntatt. Il-materjal ta' 
enkapsulazzjoni u s-saffi ta' insulazzjoni jżidu tagħbija ulterjuri fuq ir-riżorsi tal-materja 
prima u għandhom impatt ekoloġiku ħażin. 

L-hekk imsejjaħ "Regolament Standby" (KE) Nru 1275/2008 jipprevedi konsum minimu ta' 
enerġija fil-modalità standby. Minn Jannar 2013, l-apparat elettriku u elettroniku jrid jibqa' 
anqa minn 0.5 Watts (1 Watt jekk ikun hemm skrin integrat) meta jkun f'modalità 
standby/mitfija.

Barra minn hekk, il-limiti tal-enerġija għal apparat li jkun standby/mitfi jistgħu jissaħħu 
f'miżuri ta' ekodisinn vertikali. Pereżempju, għat-televixins, ir-rekwiżit ta' 0.5 Watts diġà hu 
fis-seħħ.

Il-kalkoli għat-televixins abbażi ta' data aneddotali juru li l-introduzzjoni ta' swiċċ fiżiku għat-
tifi - anke fix-xenarji l-aktar ottimistiċi - tiffranka biss 1% mill-konsum globali tal-enerġija.

Kif jassumi sew il-petizzjonant, il-prodotti li jaqbdu ma' netwerks s'issa ma ġewx obbligati 
jaqilbu f'modalità li tuża ftit enerġija; il-konnettività man-netwerks tiġi pprovduta permezz ta' 
modalitajiet li jużaw ħafna enerġija (pereżempju modalità "idle" jew saħansitra modalitajiet 
attivi). Għat-tagħmir li s'issa kien eżentat minn rekwiżiti ta' standby/tifi - minħabba li l-
modalità standby normali ma tippermettix konnettività man-netwerk u hi għaldaqstant "mhux 
xierqa għall-użu intenzjonat" - qed jitbassar li daqt tiddaħħal miżura ġdida għal "modalità 
standby netwerkjata" (adozzjoni ppjanata fil-bidu tal-2013). Din il-miżura se tintroduċi limiti 
ta' enerġija u rekwiżiti għall-ġestjoni tal-enerġija għal dawn il-prodotti, li jobbligawhom 
jaqilbu għal modalitajiet li jużaw ftit enerġija meta jkunu qed jipprovdu konnettività man-
netwerk.

Il-Kummissjoni pproponiet li tinkorpora r-regolament il-ġdid dwar il-modalità standby 
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netwerkjata fir-Regolament Standby eżistenti ((KE) Nru 1275/2008) peress li jistgħu 
jinżammu kemm l-ambitu, kif ukoll in-natura orizzontali tal-miżura li tiffaċilita disinn li 
jinkludi kollox, li jindirizza t-tagħmir kollu, inkluż it-tagħmir li għadu qed jiġi żviluppat. 

Konklużjoni
Ir-Regolament Standby eżistenti jiżgura li t-tagħmir elettriku u elettroniku għad-djar u l-
uffiċċji jkollu livelli baxxi ħafna ta' konsum ta' enerġija f'modalità standby/mitfija. Il-livelli ta' 
konsum għall-modalità standby/mitfija jistgħu saħansitra jitnaqqsu f'regolamenti speċifiċi 
għal prodotti.
Il-prodotti li jipprovdu konnettività man-netwerk u li jiġu attivati mill-ġdid minn fuq in-
netwerk huma kapaċi jiġu eżentati mir-rekwiżiti peress li dawn ikunu "mhux xierqa għall-użu 
intenzjonat". Għaldaqstant, sabiex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija għall-prodotti netwerkjati 
meta ma jipprovdux funzjoni ewlenija, qed jiġi ppjanat li tiġi adottata miżura ta' 
implimentazzjoni dwar il-modalità standby netwerkjata li se tintroduċi limiti ta' enerġija u 
rekwiżiti għall-ġestjoni tal-enerġija għal dawn il-prodotti. 
Minħabba f'hekk, u waqt li tqis l-implikazzjonijiet tekniċi u l-effetti potenzjalment ħżieba ta' 
swiċċijiet fiżiċi għat-tifi deskritti hawn fuq, il-Kummissjoni mhix qed tikkunsidra li tintroduċi 
rekwiżit ġenerali għal swiċċ fiżiku għat-tifi.


