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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1476/2009, imressqa minn Marga Santamaría, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-ANDAFED (Assoċjazzjoni Nazzjonali għal dawk affettwati 
mid-dimethylfumarate), dwar l-effetti dannużi tad-DMF meta jintuża għall-
manifattura ta’ diversi artikoli għall-konsumatur

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta turi t-tħassib tagħha għall-użu inammissibbli tad-dimethylfumarate (DMF) 
minn diversi manufatturi taż-żraben, tas-sufani u tal-ħwejjeġ tal-ġilda, bl-indikazzjoni li l-
prodott huwa ta’ ħsara għas-saħħa li jikkawża dermatite ta’ kuntatt u ażżma. Għalkemm din 
is-sustanza hija projbita skont id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Marzu 2009 (ĠU L 74, 
20.3.2009, p. 32) l-assoċjazzjoni għadha tirċievi ilmenti mingħand dawk affettwati minnha.
Abbażi ta’ dan, il-petizzjonanta qed tappella għat-tneħħija tal-prodotti li fihom sustanzi 
perikolużi mis-suq tal-Komunità, ladarba l-użu tagħhom jikkostitwixxi ksur tad-Direttiva 
2001/95/KE dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

“Il-petizzjonanta, fil-funzjoni tagħha ta’ president tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali Spanjola għal 
dawk affettwati mid-dimethylfumarate (ANDAFED), tilmenta dwar l-użu tad-
dimethylfumarate (DMF) fil-produzzjoni ta’ sufanijiet, żraben, ħwejjeġ u oġġetti oħra u dwar 
il-ħsara li dan l-użu qed jikkawża lis-saħħa ta’ ħafna konsumaturi. Hija tilmenta li diversi 
pajjiżi tal-UE identifikaw numru ta’ każijiet ta’ dermatite ta’ kuntatt u ażżma, ikkawżati mid-
DMF, u żżid li minkejja l-projbizzjoni tad-DMF fil-prodotti għall-konsumaturi, stabbilita fid-
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Deċiżjoni relevanti tal-Kummissjoni1, l-ANDAFED għadha qed tirċievi rapporti minn persuni 
li għadhom jiġu affettwati mid-DMF, bħal meta jkunu għadhom kemm xtraw żarbun. Hija 
tirrapporta li l-ANDAFED talbet lill-qrati Spanjoli biex jagħmlu investigazzjoni kompleta tal-
kwistjoni.

L-ANDAFED għalhekk tressaq petizzjoni lill-Parlament Ewropew biex:
 Jipprojbixxi totalment id-DMF mill-prodotti kollha li jistgħu jiġu f’kuntatt mal-ġilda, u 

fit-tipi kollha ta’ imballaġġ ta’ dawn l-oġġetti;
 Jirregola l-materjali użati għall-manifattura tal-oġġetti tal-ġilda, bħal adeżivi u żebgħa;

 Jinkludi u jispeċifika l-kompożizzjoni tal-oġġett fuq it-tikketta;
 Joħloq elenku Ewropew tal-persuni affettwati.

Tassew li d-DMF instab f’diversi prodotti għall-konsumatur (importati) bħal għamara, żraben, 
tessuti u oħrajn. Huwa jipproteġi l-prodotti għall-konsumatur mill-moffa, għal meta t-trasport 
isir fi klima umda. Id-DMF fih proprjetajiet li jistgħu jikkawżaw allerġiji u permezz tal-
preżenza tiegħu fil-prodotti għall-konsumatur, ikkawża reazzjonijiet serji fil-ġilda għal mijiet 
jekk mhux eluf ta’ konsumaturi fl-UE.

Id-DMF huwa bijoċidju kontra l-moffa li mhux awtorizzat fl-UE. Minħabba n-numru u s-
serjetà tal-problemi tal-ġilda tal-konsumaturi, il-Kummissjoni adottat, fi żmien 3 xhur biss, id-
Deċiżjoni msemmija hawn fuq skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-
Prodotti (GPSD), wara opinjoni favorevoli tal-Istati Membri. Id-Deċiżjoni teħtieġ li l-Istati 
Membri jiżguraw, mill-1 ta’ Mejju 2009, li l-prodotti għall-konsumatur li fihom id-DMF ma 
jitpoġġewx fis-suq u ma jkunux disponibbli għall-konsumaturi, li tali prodotti jinġabru lura 
mingħand il-konsumaturi (anke jekk ġew provduti qabel id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni) u l-
konsumaturi għandhom jiġu infurmati dwar ir-riskju tad-DMF. Għalhekk, id-DMF huwa 
projbit kompletament fil-prodotti għall-konsumaturi.

Fl-2009 l-awtoritajiet tal-Istati Membri għarrfu lill-Kummissjoni bi kważi 120 każ ta’ prodotti 
għall-konsumatur li fihom id-DMF, li ġew projbiti mis-suq f’konformità mad-Deċiżjoni.
Spanja kellha l-aktar każi, b’69 każ, li kienu jinkludu sandlijiet, papoċċi, żraben tal-isports, iż-
żraben u bwiez tan-nisa kif ukoll żraben tat-tfal.

Rigward it-talba tal-petizzjonanta:

 Projbizzjoni tad-dimethylfumarate … :

Id-DMF huwa tassew projbit fil-prodotti kollha għall-konsumatur skont id-Deċiżjoni 
msemmija hawn fuq, inkluż fl-imballaġġ minħabba li dan huwa parti integrali tal-prodott;

 Regolazzjoni tal-materjali biex jiġu mmanifatturati l-oġġetti tal-ġilda ... :
Hemm diversi projbizzjonijiet għall-kimiċi, inkluża ż-żebgħa, li ma jistgħux jibqgħu 
jintużaw għall-manifattura ta’ prodotti tal-ġilda, bħal

                                               
1 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/251/KE tas-17 ta’ Marzu 2009 li titlob lill-Istati Membri jiżguraw li 
prodotti li fihom il-bijoċidju dimethylfumarate ma jitqegħdux fis-suq jew ikunu disponibbli fih. ĠU L 74, 
20.3.2009, p. 32.
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 Paraffin klorinat short-chained għall-fat liquoring tal-ġilda1;
 Ażokoloranti u l-azodyes fl-artikoli tal-ġilda li jistgħu jiġu f’kuntatt dirett u fit-tul mal-

ġilda tal-bniedem jew il-kavità orali, inkużi l-ġugarelli tal-ġilda2;
 Nonylphenol u n-nonylphenol ethoxylates fl-ipproċessar tal-ġilda (sakemm ma jkunx 

hemm rilaxx fl-ambjent)3;
Barra dan, hemm numru ta’ standards rigward it-testijiet dwar il-kimiċi fil-ġilda, bl-għan 
li jiżguraw il-kwalità u s-sikurezza tal-prodotti tal-ġilda relatati. Dawn jinkludu testijiet 
dwar:

 Il-kromju4, l-ossidu kromiku5, il-kromju(VI)6, il-formaldehyde7, il-
pentachlorophenol8;

 Aderenza tal-kuluri għall-perspirazzjoni9.
Barra dan, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/231/KE dwar l-ekotikketta tax-xedd tar-
riġel10 għandha l-għan li tillimita l-livelli tar-residwi tossiċi fil-komponenti 
b’komposizzjonijiet organiċi volatili u l-emissjonijiet ta’ dawn tal-aħħar mix-xedd tar-
riġel, inklużi sustanzi bħall-kromju (VI), l-arseniku, il-kadmju, iċ-ċomb u l-formaldehyde.
Hija telenka wkoll sustanzi li m’għandhomx jintużaw waqt il-produzzjoni tal-materjal u 
tal-prodott innifsu.

Kimiċi oħra, b’mod partikolari s-solventi, ġew ipprojbiti mill-adeżivi u ġew innotifikati 
permezz tas-sistema RAPEX. Dawn jinkludu l-kloroforum u solventi oħra bil-klorin11, it-
toluene12 u l-benżin13.

 Inklużjoni u speċifikazzjoni tal-kompożizzjoni tal-oġġett fuq it-tabella:

M’hemm l-ebda rekwiżit ġenerali li jispeċifika ċerti kimiċi jew anke l-kompożizzjoni 
sħiħa fuq l-imballaġġ tal-prodotti għall-konsumatur, bl-eċċezzjoni ta’ prodotti kosmetiċi li 
jiġu f’kuntatt mal-ġilda regolarment, possibilment għal ħafna sigħat. Madankollu, jekk il-
prodotti għall-konsumatur jistgħu jieħdu n-nar (bħal ċerti sprejs) jew jekk ikunu korrużivi 
(bħal pereżempju prodotti li jintużaw għat-tindif tal-pajpijiet tad-drejn) minħabba l-
kontenut kimiku tagħhom, il-prodott għandu jkun ittikkettat f’konformità mal-

                                               
1 L-Anness XVII tar-REACH, annotazzjoni 42. Ara http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:EN:PDF.
2 L-Anness XVII tar-REACH, annotazzjoni 43. L-indirizz tal-website: ara fuq.
3 L-Anness XVII tar-REACH, annotazzjoni 46. L-indirizz tal-website: ara fuq.
4 EN ISO 4045:1998 Ġilda - Test Kimiku - Parti 4.
5 prEN ISO 5398.
6 CEN/TS 14495:2003.
7 CEN ISO/TS 17226:2003.
8 CEN/TS 14494:2003.
9 EN ISO 11641:2003.
10 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/231/KE tat-18 ta’ Marzu li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi rriveduti sabiex 
tingħata l-ekotikketta Komunitarja lix-xedd tar-riġel u li temenda d-Deċiżjoni 1999/179/KE; ĠU L 77, 
20.3.2002, p. 50.

11 L-Anness XVII tar-REACH, annotazzjoni 32 - 38. L-indirizz tal-website: ara fuq.
12 L-Anness XVII tar-REACH, annotazzjoni 48. L-indirizz tal-website: ara fuq.
13 L-Anness XVII tar-REACH, annotazzjoni 5. L-indirizz tal-website: ara fuq.
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leġiżlazzjoni Ewropea1.

 Ħolqien ta’ elenku Ewropew tal-persuni affettwati:

Il-Kummissjoni hija konxja li mijiet, jekk mhux eluf ta’ konsumaturi esperjenzaw ħmura 
tal-ġilda, ħafas, ħruq u problemi tas-saħħa serji oħra ġejjin mill-preżenza tad-DMF fil-
prodotti għall-konsumaturi, li kultant kien diffiċli li jitfejqu. Il-konsumaturi ngħaqdu 
sabiex jitolbu kumpens permezz tal-qrati nazzjonali, pereżempju fl-akbar azzjoni 
kollettiva fir-Renju Unit. Anke fi Franza, il-konsumaturi kienu rrappurtati li ngħaqdu 
f’azzjoni konġunta quddiem il-qrati.

Madankollu, il-Kummissjoni ma taf bl-ebda elenku li jista’ jinkludi lill-konsumaturi 
kollha tal-UE li jbatu minn problemi tas-saħħa ikkawżati mid-DMF. Fil-livell tal-UE, 
m’hemm l-ebda bażi ta’ dejta li tista’ tiġbor tali każijiet.
Jista’ jkun ta’ interess f’dan il-kuntest li fl-2008 il-Kummissjoni bdiet studju magħruf 
bħala Il-ġbir u l-evalwazzjoni ta’ dejta dwar l-inċidenza u s-severità ta’ allerġiji tal-ġilda 
u respiratorji relatati mal-espożizzjoni ta’ kimiċi minn sorsi mhux relatati mal-ikel, sabiex 
tinġabar aktar informazzjoni dwar is-sensittività tal-bniedem u sabiex jiġi identifikat il-
mod ta’ kif għandna naġixxu għall-ġbir u t-tixrid tad-dejta. Ir-rapport finali tal-istudju 
għadu qed jiġi preparat, iżda diġà jista’ jingħad li diversi bażijiet ta’ dejta tal-pazjenti 
jeżistu fil-livelli nazzjonali jew reġjonali f’diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, u li fihom 
insibu ħafna biċċiet ta’ informazzjoni dwar is-sensibilizzaturi kimiċi u dwar in-nies 
allerġiċi għalihom. Madankollu, tali bażi ta’ data mhix disponibbli fil-livell tal-Unjoni 
Ewropea.

It-talba prinċipali tal-petizzjonanta, bażikament il-projbizzjoni tad-DMF, ġiet sodisfata bi 
projbizzjoni tad-DMF fl-UE, li l-Kummissjoni stabbilixxiet għall-prodotti għall-konsumaturi 
kollha hekk kif kien hemm biżżejjed evidenza disponibbli għal azzjoni rapida. Il-projbizzjoni 
għandha tiġi infurzata mill-Istati Membri mill-1 ta’ Mejju 2009, u kważi 120 notifika fl-2009 
u 13-il notifika f’Jannar 2010 juru li l-infurzar qed isir tassew.

It-talba tal-petizzjonanta biex tiġi rregolata l-manifattura tal-oġġetti tal-ġilda ġiet sodisfata 
minn restrizzjonijiet ta’ kimiċi fil-leġiżlazzjoni tal-UE b’tali mod li riskji minn tali kimiċi saru 
evidenti. Il-prodotti tal-ġilda għalhekk għandhom ikunu sikuri meta jkunu f’konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-UE, u t-talba tal-petizzjonanta għal tikketta li turi l-kompożizzjoni ta’ 
prodotti tal-ġilda, bħalma hu mitlub fil-każ tal-kosmetiki, ma tidhirx li hija proporzjonata.

Il-Kummissjoni ma taf bl-ebda elenku ta’ persuni affettwati mid-DMF fil-prodotti għall-
konsumaturi.  

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Il-petizzjonanta irrappurtat ħames każi ta’ problemi tas-saħħa relatati mad-DMF imġarrba 
minn konsumaturi Spanjoli, inkluż każ ta’ tifel/tifla, minn Ġunju sa Awwissu 2011. Każ 
                                               
1 Ara r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE 
u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006. ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF
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wieħed jirrigwarda sufan, filwaqt li l-erba’ każijiet l-oħra jirrigwardaw żraben. Il-
petizzjonanta elenkat ukoll madwar 60 notifika tas-sistema RAPEX, li jenfasizzaw il-preżenza 
mhux biss ta' DMF, iżda ta’ firxa ta’ kimiċi inklużi kromju (VI), azodyes, ftalati u nitrosamini 
fiż-żraben, ħwejjeġ u prodotti oħra.  Il-petizzjonanta ilmentat li xi ċentri tal-bejgħ qed ibigħu 
dawn il-prodotti qrib żoni fejn jinbiegħ l-ikel. 

Il-kwistjonijiet il-ġodda li qajmet il-petizzjonanta b’mod ġenerali itennu l-punti magħmula 
qabel dwar id-DMF, iżda jestendu l-ambitu għal kimiċi oħra fi prodotti tal-konsumatur u 
għall-prattika li prodotti tal-ikel u prodotti li mhumiex ikel jiġi offruti għall-bejgħ qrib ta’ 
xulxin. 

Il-petizzjonanta ħejjiet sensiela ta’ talbiet speċifiċi, li l-Kummissjoni qed tagħti risposta 
għalihom hawn taħt.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar it-talbiet tal-petizzjonanta  

- Il-projbizzjoni temporanja tad-DMF fl-UE għandha ssir permanenti

Qed tiġi stabbilita projbizzjoni permanenti tad-DMF fl-ambitu tar-REACH (Ir-
Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi), bil-
ħsieb li tiġi adottata mill-Kummissjoni fl-ewwel nofs tal-2012. Din il-projbizzjoni 
permanenti se ssegwi mingħajr interruzzjoni il-projbizzjoni temporanja li hi fis-seħħ 
attwalment. Iż-żmien meħtieġ għat-tħejjija u l-adozzjoni tal-projbizzjoni permanenti 
jirrifletti l-iskadenzi stipulati mir-REACH għall-proċess ta’ restrizzjoni. Dan jinkludi t-
tħejjija (f’dan il-każ minn Franza) tad-dossier ta’ restrizzjoni u l-eżami tiegħu mill-
Kumitati għall-Valutazzjoni tar-Riskji u l-Analiżi Soċjo-Ekonomika tal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sustanzi Kimiċi  (ECHA). 

- Rieżami tal-liġi li tawtorizza l-użu ta' kimiċi għall-manifattura taż-żraben u l-prodotti 
tal-konsumatur l-oħra msemmija hawn fuq, sabiex jiġi pprojbit l-użu ta’ sustanzi kimiċi:

Fl-UE, ir-REACH hi l-liġi ġenerali li tkopri l-użu tal-kimiċi. Fit-tul, ir-REACH għandha 
tiżgura li l-kimiċi kollha użati fil-manifattura tal-prodotti tal-konsumatur, fosthom prodotti 
tal-ġilda, ma jirrappreżentawx riskji inaċċettabbli għall-konsumatur.

Madankollu, jista’ jkun li għad baqa’ każijiet fejn jiġu rikonoxxuti riskji tal-kimiċi li huma 
serji u li għadhom mhux identifikati, u li jirrikjedu azzjoni rapida. Kimiċi tali jistgħu jiġu 
projbiti mingħajr dewmien, kif kien il-każ fl-ambitu tad-Direttiva dwar is-sigurtà ġenerali 
tal-prodotti (GPSD) meta r-riskji tad-DMF ġew magħrufa u mifhuma. Fejn ikun meħtieġ, 
tali projbizzjonijiet ta’ emerġenza jistgħu jiġu magħmula permanenti fl-ambitu tar-
REACH. Fl-ewwel komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar din il-komunikazzjoni ġew 
mogħtija xi eżempji.

- Liġi speċifika li tipprojbixxi l-importazzjoni ta’ prodotti li fihom sustanzi mhux 
awtorizzati fl-UE:

Skont l-Anness XVII tar-REACH, ir-restrizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' artikli li jkun 
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fihom sustanzi perikolużi japplikaw ukoll għal prodotti impurtati fl-UE. 

Id-DMF huwa tabilħaqq bijoċida li mhux awtorizzat fl-UE u “l-importazzjoni” tiegħu fuq 
prodotti tal-konsumaturi ma setgħetx tiġi pprojbita fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet legali 
tal-UE dwar il-bijoċidji. Madankollu, kif imsemmi hawn fuq, l-adozzjoni tar-restrizzjoni 
fuq id-DMF skont ir-REACH se tapplika daqstant ieħor għal artikli manifatturati jew 
impurtati fl-UE, filwaqt li jagħmlu permanenti l-projbizzjoni temporanja attwali adottata 
skont il-GPSD.

Rigward il-leġiżlazzjoni dwar il-bijoċidji, il-Kummissjoni pproponiet li tagħlaq din il-
lakuna fil-proposta tagħha għal Regolament dwar il-Bijoċidji li qed tiġi diskussa bħalissa 
taħt il-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Tajjeb li nsemmu li, rigward id-DMF, il-sitwazzjoni attwali għandha l-istess effett bħal-
leġiżlazzjoni ġejjiena, jiġifieri li tipprojbixxi d-DMF bħala sustanza bijoċida jew 
kontaminant għal artikli manifatturati jew impurtati fl-UE. Minkejja l-isforzi ta’ 
Awtoritajiet Nazzjonali li jinfurzaw il-projbizzjoni, każijiet residwi ta’ preżenza illegali ta’ 
DMF xorta jistgħu jseħħu, u jiġu trattati b’ħeffa meta l-awtoritajiet jindunaw bihom.   Dan 
joħroġ mill-fatt li hu materjalment impossibbli għall-Istati Membri li janalizzaw b’mod 
sistematiku s-sustanzi pprojbiti kollha fil-prodotti tal-konsumatur kollha.

- Liġi jew standard li tesiġi li ż-żoni tal-bejgħ tal-ikel u dawk ta’ prodotti tal-
konsumatur oħra jinżammu separati:

Ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE dwar din il-materja. Madankollu, jista’ jkun hemm 
regoli fil-livell nazzjonali.

- Proġett ta’ riċerka dwar l-effetti tad-DMF fuq is-saħħa:

L-effetti tad-DMF fuq is-saħħa li huma relevanti għall-projbizzjoni ġejjiena fuq id-DMF fl-
ambitu tar-REACH huma inklużi fid-dossier ta’ restrizzjoni mħejji mill-awtoritajiet 
Franċiżi, li hu disponibbli pubblikament. Anke r-rapport mill-Kumitat Franċiż għall-
Koordinazzjoni tat-Tossikoviġilanza dwar ir-riskji tad-DMF jinkludi dejta tossikoloġika. 
Safejn taf il-Kummissjoni, is-sintomi ġenerali tas-saħħa msemmija fil-petizzjoni ma ġewx 
deskritti bħala indikazzjoni ta’ tossiċità speċifika għad-DMF.

- L-evalwazzjoni tad-djanjosijiet u t-trattamenti:

Ma teżistix sistema tal-UE li tiġbor tagħrif dwar id-djanjosijiet u t-trattamenti. 
Għaldaqstant il-Kummissjoni ma setgħetx tagħti kontribut f’evalwazzjoni tali.

- L-iddeterminar tal-kontaminazzjoni ambjentali u l-kwantifikazzjoni ta’ DMF fi 
prodotti u stabbilimenti: 

L-Aġenzija Franċiża AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement 
et du travail) wettqet studju dwar il-preżenza tad-DMF fid-djar u ppubblikat rapport 
preliminari f’Novembru 2009. Safejn taf il-Kummissjoni, ma jeżistux rapporti oħra f'dan 
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ir-rigward,

- Identifikazzjoni u eliminazzjoni tas-sorsi ta’ kontaminazzjoni

Skont il-liġi tal-UE, l-azzjoni kontra prodotti tal-konsumatur ikkontaminati bil-kimiċi hi l-
kompitu tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri.

Minħabba li għadd kbir ta’ prodotti tal-konsumatur joriġinaw miċ-Ċina, il-Kummissjoni 
stabbiliet kanali ta’ informazzjoni partikolari mal-Amministrazzjoni Ċiniża għas-
Superviżjoni tal-Kwalità, Spezzjoni u Kwarantina (AQSIQ), li tat lok lill-awtoritajiet ta’ 
sorveljanza Ċiniżi jieħdu azzjoni kontra l-manifatturi ta’ prodotti notifikati fi ħdan is-
sistema RAPEX. Il-Kummissjoni għandha kuntatt regolari mal-AQSIQ biex tkompli ttejjeb 
din il-kollaborazzjoni.

Konklużjoni

Il-punt ewlieni tal-petizzjoni, jiġifieri l-projbizzjoni permanenti tad-DMF, se jiġi sodisfat tul l-
ewwel nofs tal-2012. Barra minn hekk, it-talba li tiġi projbita l-importazzjoni ta' prodotti tal-
konsumatur li jkun fihom sustanzi illegali diġà hija milqugħa permezz tad-dispożizzjonijiet 
legali attwali.  Din il-projbizzjoni se tissaħħaħ aktar, speċifikament għall-bijoċidji, jekk ir-
regola rispettiva fil-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar il-Bijoċidji ġdid 
tinżamm waqt il-proċess ta’ kodeċiżjoni.

It-talba li jiġu eliminati s-sorsi ta’ kontaminazzjoni se tintlaqa’ b’mod kontinwu permezz tax-
xogħol tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni, fil-livell 
nazzjonali u internazzjonali. Is-sustanzi perikolużi użati fil-manifattura ta’ prodotti tal-
konsumatur kulma jmur se jiġu identifikati u eliminati dejjem aktar jekk ikunu ta’ riskju 
inaċċettabbli għall-konsumaturi, permezz tar-REACH.

It-talbiet għal riċerka dwar l-effetti tad-DMF fuq is-saħħa u l-kontaminazzjoni ambjentali 
kkawżata mid-DMF jista’ jkun li ġew sodisfati mill-attivitajiet nazzjonali fi franza, u permezz 
tal-informazzjoni provduta minn Franza fil-perspettiva tal-projbizzjoni permanenti tad-DMF. 
It-talba għall-evalwazzjoni tad-djanjożijiet u t-trattamenti ikollha tiġi sodisfata fil-livell 
nazzjonali, għax ma teżisti l-ebda sistema tal-UE li tiġbor informazzjoni tali.


