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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0589/2008, imressqa minn Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-‘Intersindical Canaria’, dwar il-periklu mill-
asbestos f’bini f’Las Palmas fil-gżira Spanjola ta’ Gran Canaria

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-użu ta’ materjali li fihom l-asbestos għall-
kostruzzjoni ta’ saqaf f’bini pubbliku f’Las Palmas fil-gżira Spanjola ta’ Gran Canaria, u 
jsostni li din tikser id-dispożizzjonijiet tad-Digriet Irjali 396/2006 dwar regolamenti minimi 
ta’ saħħa u sigurtà applikabbli għal xogħol li jinvolvi l-periklu tal-espożizzjoni għall-asbestos. 
Billi l-bini inkwistjoni fih għadd ta’ uffiċċji pubbliċi u regolarment se jmorru fihom residenti 
lokali, il-petizzjonant jargumenta li dan se joħloq periklu serju għas-saħħa pubblika u 
għalhekk qiegħed jitlob li tittieħed azzjoni mill-Parlament Ewropew. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant fil-kapaċità tiegħu bħala Segretarju tal-Organizzazzjoni tal-‘Intersindical’ tal-
Gżejjer Kanari, jindika li parti kbira tas-soqfa fil-bini muniċipali ta’ El Secadero (La Favorita), 
fejn hemm diversi dipartimenti, huma mgħottija b’folji tal-Uralite li fihom l-asbestos u li joħolqu 
riskju li jiġu ċċirkolati fibri respirabbli fl-arja.  
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Huwa jsemmi li d-Digriet 396/2006, li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet minimi għas-saħħa u s-
sigurtà għal xogħlijiet fejn hemm riskju ta’ espożizzjoni għall-asbestos, jiddikjara:

Minn Ġunju 2002 ’l hawn, l-użu, il-produzzjoni u l-bejgħ ta’ fibri tal-asbestos huwa pprojbit. 
Għalhekk, l-uniku riskju attwali ta’ espożizzjoni għall-asbestos huwa matul ix-xogħol ta’ 
twaqqigħ u s-sostituzzjoni tal-asbestos b’materjali oħra.

Il-petizzjonant jindika li l-apparat tan-nifs huwa l-mod ewlieni kif l-asbestos jidħol fil-ġisem u li 
l-fibri tal-asbestos, minħabba li huma żgħar, tawwalin u aerodinamiċi, jistgħu jibqgħu sospiżi fl-
arja għal tul ta’ ħin biżżejjed  biex joħloqu riskju respiratorju u jistgħu wkoll jeħlu mal-ħwejjeġ u 
l-ġilda bir-riskju li aktar tard jinġibdu man-nifs.

Il-petizzjonant finalment jindika li, billi l-espożizzjoni għall-asbestos tista’ tikkawża mard 
irreversibbli, huwa jitlob lill-Parlament biex jikkunsidra l-petizzjoni tiegħu u, fid-dawl tal-
argumenti mressqa, joħroġ istruzzjonijiet għal spezzjoni tal-installazzjonijiet li jridu jsiru.

Kummenti dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema f’livell Komunitarju, id-Direttiva 
83/477/KEE1 tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi maħsuba għall-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji 
għal saħħithom, inkluża l-prevenzjoni ta’ tali riskji, li jirriżultaw jew li x’aktarx jirriżultaw minn 
espożizzjoni għall-asbestos fuq ix-xogħol. Id-Direttiva 2003/18/KE emendat id-Direttiva 
83/477/KEE u introduċiet, fost affarijiet oħra, valur uniku tal-limitu ta’ espożizzjoni għall-
ħaddiema (0.1 fibra/cm3 fi tmien sigħat) minflok tnejn kif hemm fid-direttiva oriġinali u, 
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet oħra tal-UE dwar il-
kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-asbestos, saret projbizzjoni fuq attivitajiet li jesponu l-
ħaddiema għall-fibri tal-asbestos matul l-estrazzjoni tal-asbestos jew il-produzzjoni u l-
ipproċessar ta’ prodotti tal-asbestos (inklużi prodotti li fihom asbestos miżjud apposta), 
b’eċċezzjoni għat-trattament u jew it-tqegħid fil-landfill ta’ prodotti li jirriżultaw minn twaqqigħ 
u t-teħħija tal-asbestos. 

Għandu jiġi nnutat li d-Direttivi tal-UE jeħtieġ li jiġu trasposti u implimentati fil-liġi nazzjonali 
tal-Istati Membri. Hija wkoll ir-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jinfurzaw 
il-liġi nazzjonali li tittrasponi d-Direttivi tal-UE.

Spanja infurmat lill-Kummissjoni dwar il-miżuri nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 
83/477/KEE u l-emendi sussegwenti tagħha, jiġifieri d-Digriet 396/2006. Għalhekk hija r-
responsabilità tal-awtoritajiet Spanjoli tal-infurzar li jagħmlu l-ispezzjonijiet xierqa u l-kontrolli 
meħtieġa biex jiżguraw l-applikazzjoni effettiva tar-regoli nazzjonali. Il-petizzjonant għandu 
jindirizza l-ilment tiegħu lill-awtoritajiet Spanjoli ta’ infurzar, b’mod partikolari l-Ispettorat tax-
Xogħol.

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni dwar ir-rimi tal-asbestos, kull skart li hemm fis-sit jew iġġenerat 
matul ix-xogħlijiet għandu jiġi proċessat f’konformità mal-liġi Komunitarja dwar l-iskart, 

                                               
1 ĠU L 263, tal-24.9.1983, p. 25, kif emendata.
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b’mod partikolari d-Direttiva 2006/12/KE1 dwar l-iskart u d-Direttiva 91/689/KEE2 dwar 
skart perikoluż kif emendata bid-Direttiva 94/31/KE3. Barra minn dan, kif intqal hawn fuq, 
għandu jiġi enfasizzat li għax-xogħol li għaddej fis-sit, il-liġi attwali tal-Unjoni Ewropea dwar 
is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tapplika kompletament.

Hija r-responsabilità tal-Awtoritajiet Spanjoli li jiddeċiedu jekk il-miżuri nazzjonali attwali 
rispettivi tal-implimentazzjoni jitolbux it-tindif tas-sit jew xi miżura oħra relatata, kif mitlub 
mill-petizzjonant. Ħidma ta’ tindif bla dubju tnaqqas kull possibilità li jibqa’ jkun hemm riskji 
ta’ espożizzjoni għall-ħaddiema u għall-pubbliku ġenerali inklużi t-turisti. Kull ħidma ta’ 
tindif u użu mill-ġdid tas-sit għandhom isiru f’konformità sħiħa mal-liġi applikabbli tal-UE, 
kif imsemmi.

Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni hija tal-fehma li dan il-
każ għandu jiġi trattat mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-infurzar tal-liġi nazzjonali 
fil-qasam tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Hija wkoll ir-
responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jiddeċiedu jekk inaddfux is-sit u/jew jekk 
jieħdux xi miżura oħra relatata, f’konformità mal-liġi applikabbli tal-UE f’dan il-qasam.

Il-Kummissjoni m’għandha ebda informazzjoni li turi li l-petizzjonant tabilħaqq diġà kkuntattja 
l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, b’mod partikolari l-awtorità kompetenti għall-ispezzjoni tax-
xogħol.
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