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Schmidt, dwar projbizzjoni fuq l-użu f’vetturi ta’ fibri taċ-ċeramika li jagħmlu l-
ħsara, b’mod partikolari fil-konvertituri katalitiċi 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent qiegħed ifittex li mill-aktar fis possibbli tiġi introdotta projbizzjoni min-naħa ta’ l-
UE dwar l-użu ta’ fibri taċ-ċeramika mhux organiċi fil-bini ta’ vetturi u b’mod partikolari fil-
manifattura ta’ konvertituri katalitiċi għall-karozzi. Huwa ta’ l-opinjoni illi d-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament dwar ir-reġistrazzjoni, l-evalwazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ 
kimiċi (REACH) għandhom jiġu implimentati kif suppost, billi wieħed jinnota illi l-fibri li 
qed nirreferu għalihom jistgħu jintużaw flokhom materjali oħrajn. Fibri taċ-ċeramika li nsibu 
fil-konvertituri katalitiċi tal-karozzi joħorġu mhux biss meta l-konvertituri katalitiċi jiġu 
żarmati imma wkoll waqt illi tkun qiegħda tintuża l-karozza (madwar 20 tunnellata fis-sena). 
Anke fi kwantitajiet żgħar huma jistgħu jikkawżaw kanċer. Huwa jargumenta illi projbizzjoni 
fuq il-fibri taċ-ċeramika hija wkoll meħtieġa taħt il-Karta ta’ l-UE dwar id-Drittjiet 
Fundamentali li titlob lill-Unjoni tipproteġi l-integrità fiżika taċ-ċittadini tagħha, u f’dan ir-
rigward huwa tal-fehma illi l-miżuri ta’ l-UE sal-lum kienu ċertament mhux adegwati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Mejju 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Il-petizzjoni titlob sabiex tiddaħħal projbizzjoni fuq l-użu ta’ fibri taċ-ċeramika mhux organiċi 
fil-kostruzzjoni tal-vetturi u b’mod partikolari fil-konvertituri katalittiċi u l-implimentazzjoni 
tagħha fil-kuntest tar-regolament li ġej dwar il-kimiċi (REACH).

Ir-rikorrent jallega li l-ħruġ ta’ fibri minerali taċ-ċeramika mill-konvertituri waqt it-tħaddim 
tal-karrozzi u suċċessivament waqt iż-żarmar tal-konvertituri jirrappreżenta periklu għas-



PE386.439v03-00 2/4 CM\785670MT.doc

MT

saħħa umana, minħabba d-daqs tal-partikuli tal-fibri merħija u l-potenzjal tagħhom li 
jikkawżaw il-kanċer.

Il-leġiżlazzjoni attwali ta’ l-UE dwar il-kimiċi:

Il-fibri refrattorji taċ-ċeramika diġà huma koperti b’leġiżlazzjoni kurrenti ta’ l-UE dwar il-
kimiċi, fejn huma kklassifikati bħala karċinoġeni ta’ kategorija 2, R49 (jistgħu jikkaġunaw il-
kanċer bit-teħid man-nifs), Xi, R38 (jirritaw il-ġilda)1. 

Il-fibri refrattorji taċ-ċeramika huma wkoll attwalment koperti b’limitazzjoni fid-Direttiva 
76/769/KEE dwar ir-restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ ċerti sustanzi u 
preparazzjonijiet perikolużi2 (sustanzi klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi 
għar-riproduzzjoni — c/m/r) u ma jistgħux jintużaw waħidhom, jew fi preparazzjonijiet li 
jaqbżu ċertu konċentrazzjonijiet, sabiex jinbiegħu lill-pubbliku ġenerali3. Madankollu, l-użu 
tal-fibri refrattorji taċ-ċeramika f’oġġetti bħall-katalisti tal-vetturi mhuwiex ristrett.

REACH:

Il-fibri refrattorji taċ-ċeramika se jkunu koperti minn REACH għall-użi kollha tagħhom4

għall-użi kollha tagħhom. Bħala karċinoġenu ta’ kategorija 2, il-fibri refrattorji taċ-ċeramika 
jridu jiġu rreġistrati fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta’ REACH. 

Jekk jiġu prodotti f’għaxar tunnellati jew aktar għal kull manifattur jew importatur fis-sena, 
ikun meħtieġ rapport dwar is-sigurtà kimika bħala parti mid-dossier tar-reġistrazzjoni. L-
evalwazzjoni tas-sigurtà kimika kontenuta f’dan ir-rapport se tħares lejn l-impatti fuq is-saħħa 
u l-ambjent tul iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tagħha u turi li għall-użu intenzjonati tas-sustanza dawn 
ikunu kkontrollati sewwa.

REACH ikopri wkoll sustanzi f’oġġetti u jeħtieġ ir-reġistrazzjoni ta’ sustanzi emessi 
intenzjonalment minn oġġetti jew in-notifika ta’ sustanzi ta’ tħassib kbir ħafna, li jinkludu 
karċinoġeni ta’ kategorija 2, kontenuti f’oġġetti f’aktar minn ċerta konċentrazzjoni. F’dan il-
każ, l-Aġenzija Ewropea futura dwar il-Kimiċi tista’ titlob reġistrazzjoni u jekk ikun meħtieġ 
tieħu azzjoni jekk ir-riskju ma jkunx qed jiġi kkontrollat adegwatament.

REACH jinkludi wkoll proċeduri għall-awtorizzazzjoni jew għar-restrizzjoni fuq l-użu ta’ 
kimiċi perikolużi. Ir-restrizzjonijiet eżistenti kollha fuq l-użu ta’ fibri taċ-ċeramika waħidhom, 
jew fi preparazzjonijiet li jaqbżu ċertu konċentrazzjonijiet, għall-bejgħ lill-pubbliku ġenerali 
ser jinżammu. L-użi l-oħrajn kollha tal-fibri taċ-ċeramika, bħal dawk imsemmija fil-petizzjoni 
                                               
1 Direttiva tal-Kummissjoni 97/69/KE tal-5 ta’ Diċembru 1997 li tadatta għall-progress tekniku għat-23 darba d-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE. ĠU L 343, 13.12.1997 p. 19:
2 ĠU L 262, 27.09.1976 p. 201 l-aħħar emendata bid-Direttiva 2005/90/KE
Għall-verżjoni konsolidata: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

3 Fibri tal-ħġieġ (silikat) prodotti mill-bniedem b’orjentament każwali b’kontenut ta’ alkaline oxide u 
alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) inqas jew ugwali għal 18 % bil-piż mhumiex ristretti

4 Jekk jiġi adottat, għal aktar informazzjoni dwar REACH: 
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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jistgħu jiġu indirizzati taħt il-proċeduri ta’ l-awtorizzazzjoni jew tar-restrizzjoni meta jew l-
Aġenzija tagħżilhom bħala prijorità għall-awtorizzazzjoni jew Stat Membru jipproponihom 
għal restrizzjon.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni hija ta’ l-opinjoni li fid-dawl ta’ l-informazzjoni li għandha sa 
issa, l-impatti fuq is-saħħa u ambjentali tal-fibri taċ-ċeramika huma kkunsidrati adegwatament 
fil-leġiżlazzjoni ta’ l-UE. Jekk toħroġ xi informazzjoni ġdida, il-Kummissjoni tevalwa bir-
reqqa d-dejta u tipproponi miżuri xierqa biex tħares is-saħħa umana fejn dan ikun neċessarju.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni kontenuta fl-artikoli li ġew 
ippreżentati ma’ din il-petizzjoni. Ħafna minnha tittratta l-kwistjoni taż-żarmar u r-riċiklaġġ 
tal-konvertituri katalittiċi fit-tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Id-dejta dwar il-ħruġ ta’ fibri 
fl-ambjent mill-konvertituri waqt l-użu, tidher li hija bbażata fuq tagħrif li jew huwa skadut 
jew li jirreferi għal konvertituri li m’għadhomx jintużaw. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
m’għandha ebda informazzjoni dwar jekk l-alternattivi xierqa kif sostnut fil-petizzjoni humiex 
tassew disponibbli fil-prattika. Biex tkompli l-bażi ta’ l-għerf tagħha, il-Kummissjoni talbet 
lill-industrija tal-karrozzi sabiex tipprovdi dejta xjentifika dwar il-ħruġ fl-ambjent ta’ fibri 
inorganiċi taċ-ċeramika mill-konvertituri katalittiċi waqt l-użu tagħhom. Il-Kummissjoni 
tistieden ukoll lir-rikorrent biex, jekk jixtieq, jipprovdi tagħrif aktar aġġornat dwar l-
emissjonijiet u l-alternattivi. F’dan il-każ ir-rikorrent huwa ġentilment mitlub sabiex jibgħat l-
informazzjoni fuq karta billi ma kienx dejjem possibbli jiġu aċċessjati d-dokumenti li 
għalihom ingħatat biss ir-referenza.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Il-Kummissjoni eżaminat it-tagħrif supplimentari pprovdut mir-rikorrent f’Awwissu 2007.

Fil-fatt, id-dejta tikkonċerna t-telf u d-difetti tal-konvertituri katalittiċi nfushom, b’mod 
partikolari l-komponenti metalliċi tagħhom. Id-dejta ma tipprovdi l-ebda informazzjoni dwar 
it-telf potenzjali ta’ fibri taċ-ċeramika kontenuti fil-konvertituri katalittiċi. 
Barra dan, kif spjegaw is-servizzi tal-Kummissjoni (DĠ Intrapriża) f’ittra tat-30 ta’ Marzu 
2007 mibgħuta direttament lir-rikorrent, l-istudji li jittrattaw l-emissjoni ta’ fibri taċ-ċeramika 
minn konvertituri jirreferu, bħala l-bażi prinċipali tagħhom, għal teżi ta’ l-1999. Din it-teżi 
kienet dwar konvertituri ta’ l-ewwel ġenerazzjoni u/jew konvertituri li mhumiex ikkontrollati 
bil-kompjuter. L-awtur ta’ dik it-teżi għamlitha pubblika li ma għadhiex issostni l-konklużjoni 
misluta f’din it-teżi.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2007.

L-ittra bid-data tas-26 ta’ Jannar 2009 ntbagħtet mill-petizzjonant kemm lill-Parlament kif 
ukoll lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni diġà rrispondiet lill-petizzjonant skont dawn il-linji li 
ġejjin.

Id-dokumenti kollha mibgħuta mill-petizzjonant jittrattaw il-prova tal-effetti karċinoġeniċi 
tal-fibri taċ-ċeramika jew ir-rekwiżiti biex jiġu protetti l-ħaddiema li jistgħu jkunu esposti tħat 
ċerti kundizzjonijiet għal dawn il-fibri meta jkunu qed iqandluhom. L-Annessi 4, 5 u 6 fihom 
l-istess test minn sorsi differenti.

Fir-rigward tal-effett karċinoġeniku tal-fibri taċ-ċeramika, fl-1997, l-Unjoni Ewropea kienet 
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diġà waslet għall-konklużjoni li dawn is-sustanzi għandhom jiġu kklassifikati bħala 
karċinoġeniċi. Għaldaqstant, l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant dwar dan is-suġġett 
ma tipprovdi l-ebda evidenza ġdida.

Fir-rigward tar-rekwiżiti relatati mal-protezzjoni tal-ħaddiema, kif diġà kien innotat fit-
tweġibiet preċedenti, hemm dispożizzjonijiet rigorużi li għandhom jiġu applikati għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema waqt il-proċess tal-produzzjoni kif ukoll għaż-żarmar tal-
konvertituri u jeżistu wkoll regolamenti sretti ħafna fir-rigward tal-prevenzjoni tal-emissjoni 
ta' dawn il-fibri fil-proċess imsemmi hawn fuq. Il-monitoraġġ tal-adeżjoni u l-konformità ma' 
dawn id-dipożizzjonijiet huwa r-responsabilità tal-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali.

Sabiex tinbeda proċedura (bħal dik mitluba mill-petizzjonant) għall-introduzzjoni ta’ 
projbizzjoni ta' fibri taċ-ċeramika fl-industrija tal-manifattura tal-karozzi (u b’mod partikulari 
fil-konvertituri) fil-livell Ewropew, hemm bżonn ta’ evidenza li turi li fl-użu ta' dawn il-
konvertituri joħorġu fibri f’konċentrazzjonijiet perikolużi għas-saħħa tal-bniedem. S’issa din 
l-evidenza ma ġietx ipprovduta.

Għall-kuntrarju, kif diġà spjegat fir-risposti preċedenti, ir-riżultati tal-istudju mill-1999 li 
ntuża mill-klijent tal-petizzjonant bħala referenza għall-istimi tal-emissjonijiet tiegħu, ġew 
revokati mill-awtriċi stess Dr. Kahl-Mentschel fl-2004. Għaldaqstant, dan ma jikkostitwixxix 
evidenza li turi li l-użu tal-fibri taċ-ċeramika fil-konvertituri jwassal biex persuna tkun esposta 
b’mod inaċċettabli.

Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li l-katalisti taċ-ċeramika effettivament mhumiex 
immanifatturati minn fibri minerali iżda huma magħmula minn ċeramika tal-kordjerit, u li l-
fibri minerali jintużaw bħala materjal ta’ iżolament madwar il-blokki katalistiċi taċ-ċeramika 
ta’ kordjerit. Għaldaqstant, it-talba tal-petizzjonant għas-sostituzzjoni tista’ tirreferi biss għall-
materja ta’ iżolament u mhux għall-katalitisti taċ-ċeramika nfushom.


