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Suġġett: Petizzjoni Nru. 2548/2013 imressqa minn H.K., ta' ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar il-projbizzjoni fuq il-bozoz tad-dawl ta' enerġija baxxa li fihom il-
merkurju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipproponi li jsir illegali t-tqegħid fis-suq ta' bozoz tad-dawl ta' enerġija baxxa 
li fihom il-merkurju, u wara jkun ipprojbit il-bejgħ ta' dawn il-bozoz. Skont il-petizzjonant, 
diġà teżisti t-teknoloġija għall-bozoz tad-dawl mingħajr merkurju u l-ewwel bozoz ta' enerġija 
baxxa mingħajr merkurju se jitqiegħdu fis-suq. Dan ifisser li l-bozoz li fihom il-merkurju 
jistgħu jitneħħew mis-suq. Dan huwa urġenti b'mod partikolari għaliex, skont il-petizzjonant, 
il-bozoz tad-dawl li fihom il-merkurju ma jinġabrux u jiġu pproċessati bil-mod korrett imma 
jitħalltu mal-iskart domestiku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta' Ottubru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta' Frar 2015

Alternattivi mingħajr merkurju għal bozoz li fihom il-merkurju ilhom disponibbli għal ħafna 
snin, pereżempju, bozoz tal-aloġenu u LEDs. Filwaqt li lampi aloġeniċi huma inqas effiċjenti 
fl-enerġija meta mqabbla ma’ bozoz florexxenti kumpatti (magħrufa wkoll bħala “bozoz 
għall-iffrankar tal-enerġija”) li jinkludu ammonti żgħar ta’ merkurju, lampi bbażati fuq 
teknoloġija tal-LED mhumiex mingħajr merkurju iżda huma aktar effiċjenti fl-enerġija u fil-
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frattemp saru aktar għall-but ta’ kulħadd. Ir- Regolament (KE) Nru 244/20091 jitlob li l-
manifatturi juru l-kontenut tal-merkurju fuq il-pakkett sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu 
jidentifikaw faċilment lampi bi u mingħajr merkurju.

Barra minn hekk, id- “Direttiva dwar ir-restrizzjoni ta’ sustanzi perikolużi f’tagħmir elettriku 
u elettroniku”2 tillimita l-kontenut ta’ merkurju fil-bozoz għal massimu ta’ 2.5 milligrammi 
(3.5 mg ta’ merkurju għal lampi fluworexxenti kompatti b’ħajja ugwali għal jew ta’ aktar 
minn 20 000 sigħat). Dan huwa ammont żgħir ħafna meta mqabbel ma’ 50 milligramma 
f’batteriji b’ċellula jew 500 milligramma f’mili amalgama tas-snien. Bosta lampi li jiffrankaw 
l-enerġija llum diġà fihom ammonti sinifikanti anqas ta' merkurju.

Id-Direttiva dwar l-Iskart ta’ Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE)3 tipprovdi għall-ġbir u 
r-riċiklaġġ ta’ skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku, inkluż bozoz florexxenti kumpatti. Sa 
mill-2005, skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku, inklużi bozoz li fihom il-merkurju, irid jiġi 
miġbur separatament u ttrattat b’mod xieraq, inkluża t-tneħħija tal-merkurju. L-Istati Membri 
tal-UE għandhom jiżguraw li l-bozoz jistgħu jew jingħataw lura fil-ħwienet jew billi jkun 
hemm fis-seħħ sistema alternattiva ta’ riċiklaġġ li tkun komda għall-konsumaturi. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tistenna li lampi li ma fihomx merkurju bbażati fuq teknoloġiji LED (li 
għandhom isiru OLED) jiddominaw aktar is-suq minħabba l-kwalità, id-durabilità u l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Madankollu, xi konsumaturi għadhom inklinati jixtru bozoz 
oħrajn bħal pereżempju l-bozoz florexxenti kompatti, minkejja l-kontenut tal-merkurju (żgħir 
ħafna) tagħhom, li għandhom prezzijiet bl-imnut ftit orħos. Din hija r-raġuni għaliex il-
Kummissjoni qed issibha bi tqila llum li tipproponi il-projbizzjoni kompleta tal-bozoz 
florexxenti kompatti. Sadanittant, il-Kummissjoni hija kunfidenti li kwalunkwe riskju 
ambjentali potenzjali relatat mal-merkurju minn bozoz florexxenti kompatti qed ikompli 
jonqos peress li hemm fis-seħħ qafas ta' leġiżlazzjoni għal skart u sustanzi perikolużi u li sar 
iktar strett tul dawn l-aħħar sentejn hekk kif l-għarfien tal-konsumatur dwar ir-rimi tal-bozoz 
tjieb b'mod ġenerali.

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 244/2009 tat-18 ta' Marzu 2009 li jimplimenta d-Direttiva 
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ta’ ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku; Ġurnal Uffiċjali L 174, 01.07.2011, P. 0088-0110.
3 Id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir 
elettriku u elettroniku (WEEE) (Ġurnal Uffiċjali L197, 24.07.2012, P, 0038- 0071.


