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Suġġett: Petizzjoni 0210/2007 mressqa minn Robert Pocock (ta’ ċittadinanza 
Irlandiża), f’isem il-Voice of Irish Concern for the Environment, dwar 
tħassib rigward l-addizzjoni tal-aċidu idrofluwosiliku (H2SiF6) mal-ilma tax-
xorb fl-Irlanda

Petizzjoni 0211/2007 mressqa minn Walter Graham (Brittaniku), f’isem il-
Kunsill ta’ l-Irlanda ta’ Fuq kontra l-Fluworidazzjoni, rigward tħassib dwar 
l-addizzjoni tal-aċidu idrofluwosiliku (H2SiF6) mal-ilma tax-xorb fir-Renju 
Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar l-impatt potenzjali fuq is-saħħa pubblika tal-kimika 
industrijali kontaminanti, l-aċidu idrofluwosiliku (H2SiF6) li jiġi miżjud mal-ilma tax-xorb fl-
Irlanda. Il-petizzjonant jikkontesta l-ispjegazzjoni tal-gvern Irlandiż li l-H2SiF6 jiġi miżjud 
mal-ilma sabiex jipprevjeni l-kura tas-snien fil-bnedmin, billi jiġbed l-attenzjoni li s-sustanza 
kimika ma ġietx awtorizzata skont id-Direttiva tal-UE 2004/27. Barra minn hekk, il-
petizzjonant isostni li ż-żieda tal-H2SiF6 fl-ilma naturali se tkun qed twassal għal ksur tad-
Direttiva tal-UE dwar l-Ilma tax-Xorb (98/83) u għal ksur tad-dritt tal-individwu li jirrifjuta l-
medikazzjoni. Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga l-
kwistjoni.

Sommarju tal-petizzjoni 0211/2007

Il-petizzjonant jargumenta kontra l-fluworidazzjoni obbligatorja tal-ilma fir-Renju Unit 
permezz tal-addizzjoni tal-aċidu idrofluwosiliku (H2SiF6), billi jqis li dan qiegħed jikser id-
drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-petizzjonant isemmi studju tal-Istati Uniti li jidentifika 
diversi effetti avversi tal-fluworidu fuq is-saħħa, inklużi indeboliment fit-tirojde u l-artrite. Il-
petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni u biex iwettaq 
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evalwazzjoni tal-impatt dwar l-effetti sekondarji tal-kompożizzjoni ta’ din is-sustanza kimika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta' Lulju 2007. Il-Kummissjoni intalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 Novembru 2007.

Il-Petizzjonijiet 

Il-petizzjonanti jesprimu t-tħassib tagħhom dwar l-effetti avversi fuq is-saħħa mill-aċidu 
fluworosiliku u l-fluworidu miżjuda mal-ilma tax-xorb. Huma tal-fehma wkoll li l-
fluworidazzjoni tal-ilma tax-xorb qed twassal għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 

L-aċidu idrofluworosiliku (H2SiF6), magħruf ukoll bħala aċidu fluworosiliku, huwa s-sustanza 
użata l-aktar spiss għall-fluworidazzjoni tal-ilma pubbliku. L-aċidu idrofluworosiliku huwa 
sustanza perikoluża meta ttrattata f’forma konċentrata. Din is-sustanza tkun aggressiva ħafna 
mhux biss jekk dak li jkun jiblagħha iżda wkoll meta l-eżalazzjonijiet tagħha jinġibdu ‘l 
ġewwa man-nifs jew meta s-sustanza tiġi f’kuntatt mal-għajnejn jew mal-ġilda. 

Madankollu, dawn il-proprjetajiet huma ta’ rilevanza għat-trattament tas-sustanza, fost l-
oħrajn fl-impjant tat-trattament tal-ilma tax-xorb, fejn l-H2SiF6 konċentrat jiġi miżjud mal-
ilma tax-xorb. Fi skemi ta’ fluworidazzjoni tal-ilma muniċipali, madankollu, l-aċidu 
fluworosiliku jiġi dilwit ‘il fuq minn 110.000 darba. Ladarba jiġi dilwit, l-aċidu fluworosiliku 
jiddekomponi, u jipproduċi fluoride ions. Ir-riskji huma simili għal dawk relatati mal-ittrattar 
tal-klorin, li jiġi miżjud mal-ilma tax-xorb għal skopijiet ta’ diżinfettazzjoni. Il-klorin huwa 
wkoll tossiku ħafna fil-forma konċentrata tiegħu. 

Il-Linji Gwida tad-WHO għall-Kwalità tal-Ilma tax-Xorb1 ma jixħtux dawl fuq il-perikli 
tossikoloġiċi relatati mal-użu tal-aċidu fluworosiliku fit-tħejjija tal-ilma tax-xorb u ma 
jindikaw l-ebda kwistjoni ta’ sigurtà għall-konsumatur. Fuq din il-bażi, l-użu tal-aċidu 
fluworosiliku ma jidhirx li jippreżenta theddida tossikoloġika jew ksur tad-Direttiva dwar l-
Ilma tax-Xorb2. Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandhiex pjanijiet li twettaq la reviżjoni 
tossikoloġika ulterjuri u lanqas evalwazzjoni tal-impatt fuq l-użu tal-aċidu fluworosiliku bħala 
sors tal-fluworidu fl-ilma tax-xorb. 

Dwar il-fluoride ion li jirriżulta (F-) fl-ilma tax-xorb (li huwa r-riżultat mid-dekompożizzjoni 
tal-aċidu fluworosiliku), il-Kummissjoni hija konxja li l-fluworidu jipprovdi protezzjoni tas-
snien3 kontra t-tħassir tas-snien meta din is-sustanza tkun preżenti fl-ilma tax-xorb 
f’konċentrazzjonijiet baxxi. Dan japplika b’mod partikolari għat-tfal. Konċentrazzjonijiet ta’ 
0.5 mg sa 2 mg F/ għal kull litru jwasslu għall-iżvilupp ta’ snien li jkunu inqas soġġetti għal 

                                               
1 Linji Gwida għall-Kwalità ta’ l-Ilma tax-Xorb, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE ĠU 33032 tal-5.12.98.
3 Primarjament minħabba li l-hydroxyapatite (fl-enamel) huwa konvertit fi fluoroapatite.
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tħassir1.

Kif semma l-petizzjonant, il-fluworidu jista’ jikkawża fluworosi dentali jew saħansitra mard 
tas-snien jew skeletali, f’konċentrazzjonijiet ogħla u jiddependi fuq it-teħid tiegħu fil-ġisem. 
Fil-Linji Gwida tagħha għall-Kwalità tal-Ilma tax-Xorb³, id-WHO tistabbilixxi valur ta’ linja 
gwida ta’ 1.5 mg F/għal kull litru. Id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb tistabbilixxi standard ċar 
u li jorbot b’mod legali (1.5 mg F/l), b’konformità mal-valur ta’ linja gwida tad-WHO. Meta 
l-kontenut ta’ fluworidu tal-ilma tax-xorb jibqa’ taħt il-konċentrazzjoni massima wara l-
fluworidazzjoni, il-Kummissjoni tqis li l-ilma tax-xorb huwa f’konformità mad-direttiva.

Għandu jiġi innotat li ż-żieda tal-fluworidu mal-ilma tax-xorb hija deċiżjoni nazzjonali li ma 
toħroġx minn xi obbligu taħt il-liġi Komunitarja. 

Il-Konvenzjoni tal-Bijomediċini, li tiffoka fuq id-drittijiet tal-bniedem u fuq l-applikazzjoni 
involontarja ta’ medikazzjoni infetħet għall-iffirmar mill-Kunsill tal-Ewropa f’Oviedo fl-
1997. Madankollu, f’dan l-istadju, il-konvenzjoni ma ġietx irratifikata mill-Komunità 
Ewropea, u bħalissa m’għandhiex effetti legali fil-Komunità. Minbarra dan, huwa innotat li 
skont l-informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoni, ħadd mill-Istati Membri tal-UE li jżidu l-
fluworidu mal-ilma tax-xorb2 ma huwa parti għall-Konvenzjoni. 

Konklużjoni 

Meta wieħed jikkunsidra li ma hemm l-ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi tal-UE f’dan il-każ, il-
Kummissjoni ma tista’ tieħu l-ebda azzjoni legali.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni m’għandhiex pjanijiet li tagħmel la reviżjoni tossikoloġika 
ulterjuri u lanqas evalwazzjoni tal-impatt fuq l-użu tal-aċidu fluworosiliku bħala sors ta’ 
fluworidu fl-ilma tax-xorb, billi l-evidenza xjentifika disponibbli turi li ma hemm l-ebda 
periklu ta’ riskju relatat mal-applikar tal-aċidu fluworosiliku fl-impjant tal-ilma tax-xorb.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

I. Il-petizzjonijiet 

Il-petizzjonanti jesprimu tħassib dwar il-fluworidazzjoni tal-ilma tax-xorb permezz tal-
addizzjoni tal-aċidu exafluworosiliku (H2SiF6). Tħassib ewlieni kien rigward il-proprjetajiet 
intrinsiċi ta’ din is-sustanza u, b’mod partikolari, ksur tad-Direttiva tal- Ilma tax-Xorb, id-
Direttiva tal-Prodotti Mediċinali u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u 
Bijomediċini. Il-Kummissjoni pproduċiet komunikazzjoni dwar il-petizzjonijiet f’Novembru 
2007. Dokument addizzjonali sottomess fil-laqgħa tas-26 ta’ Mejju 2008 tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet mill-petizzjonant, kif ukoll interventi matul dik il-laqgħa, servew biex 
jenfasizzaw it-tħassib imsemmi u l-ksur allegat tad-Direttiva tal-Ilma tax-Xorb3, id-Direttiva 
fuq Skart Perikoluż4 u d-Direttiva ta’ Prodotti Mediċinali5.
                                               
1 Linji Gwida tad-WHO għall-Kwalità ta’ l-Ilma tax-Xorb, Ġinevra 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 L-Irlanda u r-Renju Unit.
3  Direttiva 98/83/KE, ĠU *** tal-5.12.1998, kif emendata
4  Direttiva 91/689/KEE, ĠU L377 OF31.12.1991, kif emendata
5  Direttiva 2001/83/KE, ĠU L311 tat-28.11.2001, kif emendata
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II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar id-dokument addizzjonali u l-interventi fil-laqgħa tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tas-26 ta’ Mejju 2008 

Direttiva tal-Ilma tax-Xorb 98/83/KE

Parir xjentifiku fil-Linji Gwida tal-Ilma tax-Xorb tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
(WHO) stabbilixxa valur ta’ gwida ta’ 1.5 mg fluworidu għal kull litru. Id-Direttiva tal-Ilma 
tax-Xorb stabbiliet valur ta’ konċentrazzjoni massima legalment vinkolanti għal ilma tax-xorb 
ta’ 1.5 mg fluworidu għal kull litru. Kemm il-Linji Gwida tad-WHO (kapitolu 1.1.) u kif ukoll 
id-direttiva (premessa 13) jibbażaw il-valuri fuq konsum għal tul il-ħajja. Skont dan, l-
addizzjoni tal-aċidu exafluworosiliku (aċidu fluworosiliku) mhux ikkunsidrat bħala ksur tad-
direttiva, jekk il-valur ta’ konċentrazzjoni massima permessibbli ta’ 1.5 mg fluworidu għal 
kull litru stabbilit fid-direttiva ma jkunx maqbuż. 

Direttiva fuq Skart Perikoluż 91/689/KEE u argumenti relatati dwar skart

Mill-perspettiva ta’ leġiżlazzjoni dwar skart id-domandi magħmula fil-petizzjoni huma:

a) Jekk il-materjal inkwistjoni huwiex skart perikoluż kif definit fid-Direttiva 91/689/KEE 
(Direttiva fuq Skart Perikoluż).

b) Jekk dan huwa l-każ, għala qed ikun possibbli li jiġi użat għal trattament ta’ ilma tax-
xorb?

Ad a) Skont il-leġiżlazzjoni dwar skart tal-UE, materjal definit bħala kwalunkwe sustanza jew 
oġġett li d-detentur jarmi jew għandu l-intenzjoni li jarmi, u li jissodisfa l-kriterji tal-Anness 1 
tad-Direttiva 2006/12/KE1 (id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart) u d-Deċiżjoni 2000/532/KE2

(il-Lista ta’ Skart Ewropew). Madankollu, dawn iż-żewġ sorsi huma indikattivi, id-
definizzjoni ta’ skart essenzjalment tiddependi fuq l-idea ta’ “rimi”, u tħalli, għaldaqstant, l-
obbligu f’idejn l-awtoritajiet kompetenti biex jiddeċiedu fuq il-bażi ta’ każ każ. Il-Qorti tal-
Ġustizzja enfasizzat dan f’diversi okkażjonijiet: jekk materjal hux skart jew le jiddependi fuq 
iċ-ċirkostanzi speċifiċi fattwali u d-deċiżjoni għandha tkun meħudha fuq il-bażi ta’ każ każ. 
Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar il-
Komunikazzjoni Interpretattiva dwar l-iskart u l-prodotti sekondarji COM(2007)59 finali, 
tinkludi linji gwida bżonnjużi li huma bbażati fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u 
dawn jindirizzaw is-suġġetti  tal-prodotti sekondarji fis-setturi tal-industrija relevanti, dwar 
meta prodotti sekondarji għandhom jew m’għandhomx ikunu kkunsidrati bħala skart sabiex 
jiċċaraw is-sitwazzjoni legali għall-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet kompetenti.

Bħala bażi ewlenija għall-valutazzjoni ta’ materjal bħala li jkun “skart” fil-produzzjoni 
intenzjonali tiegħu, fi kliem ieħor jekk il-proċess ta’ produzzjoni magħżul għall-prodott 
ewlieni (f’dan il-każ fertilizzanti) intenzjonalment jirriżultax f’ċertu prodott sekondarju. 
Element ieħor għall-valutazzjoni stabbilit fil-linji gwida jikkonċerna s-suq għall-materjal, fi 
kliem ieħor il-valur ekonomiku tiegħu, u jekk il-materjal inkwistjoni ikunx suġġett għal 

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9-21.
2 Kif emendat l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/573/KE, ĠU L 203 28.7.2001 p. 18.
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operazzjonijiet standard ta’ trattament ta’ skart.

Ad b) Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar skart, fiha innifisha, ma tipprevenix l-użu ta’ kwalunkwe 
sustanzi li jissodisfaw il-kriterji għall-iskart (inkluż skart perikoluż) għal skopijiet ikkunsidrati 
neċessarji fuq kondizzjonijiet li dan l-użu ma jipperikolax is-saħħa tal-bniedem jew joħloq 
dannu fl-ambjent. Bħala riżultat, anke jekk il-materjal inkwistjoni kellu jkun ikkunsidrat bħala 
skart perikoluż, l-użu tiegħu għat-trattament tal-ilma huwa possibbli, sakemm il-
kundizzjonijiet neċessarji kollha li jirrigwardaw l-utilità tal-proċess, sikurezza, eċċ huma 
milħuqa u minkejja aderenza ma’ immaniġġjar sikur, permessi, tikkettar eċċ.

Direttiva ta’ Prodotti Mediċinali 2001/83/KE

Skont id-Direttiva ta’ Prodotti Mediċinali prodott għandu jkun ikkunsidrat bħala prodott 
mediċinali jekk ikun:-
(a) sustanza jew taħlita ta’ sustanzi ppreżentati bħala li għandhom proprjetajiet għat-
trattament jew prevenzjoni ta’ mard fil-bnedmin (prodott mediċinali permezz ta’ 
preżentazzjoni), jew; 
(b) sustanza jew taħlita ta’ sustanzi li jistgħu jkunu użati fi jew amministrati lil bnedmin jew 
bl-intenzjoni li jerġgħu jagħtu, jikkoreġu jew jibdlu funzjonijiet fiżjoloġiċi billi jwettqu 
azzjoni farmaċoloġika, immunoloġika jew metabolika, jew billi jagħmlu dianjożi medika 
(prodott mediċinali permezz ta’ funzjoni);

Prodott huwa kkunsidrat li huwa ppreżentat għal trattament jew prevenzjoni ta’ mard skont it-
tifsira tad-Direttiva 2001/83/KE, mhux biss meta huwa indikat espliċitament jew rakkomandat 
bħala tali. Għandu jkun ikkunsidrat ukoll l-aġir ta’ konsumatur medju informat sew, meta 
hu/hi jkollu l-impressjoni li l-prodott inkwistjoni għandu jkollu dan l-effett. Għandu jingħata 
rigward lill-forma tal-prodott u l-mod li hu ppakkjat, u lill-informazzjoni provduta lill-
konsumatur. Dawn il-kriterji juru li l-ilma tax-xorb mill-vit ma jistax ikun ikkunsidrat bħala 
prodott mediċinali permezz ta’ preżentazzjoni.  Barraminnhekk, ilma tax-xorb kif imsemmi 
fil-petizzjoni ma jistax ikun ikkunsidrat bħala prodott mediċinali permezz ta’ funzjoni. Meta 
fluworosilikati huma miżjuda mal-ilma tax-xorb f’konċentrazzjonijiet baxxi, simili għall-
konċentrazzjonijiet naturali, l-ilma ma jitlifx l-iskop ewlieni tiegħu, fi kliem ieħor li jkun 
nutrizzjonali. Il-mod li bih dan l-ilma tax-xorb huwa użat u r-riskji baxxi inerenti f’dan l-ilma 
jikkonfermaw din il-klassifikazzjoni. Għalhekk, ilma tax-xorb li kienu miżjuda miegħu 
fluworosilikati f’konċentrazzjonijiet simili għal konċentrazzjonijiet naturali mhuwiex prodott 
mediċinali la mill-perspettiva preżentazzjonali u lanqas minn din funzjonali skont l-iskop tad-
Direttiva ta’ Prodotti Mediċinali.

Esponiment ġenerali għal fluworidu minn medda ta’ sorsi

Il-WHO issemmi fil-Linji Gwida tagħha dwar l-Ilma tax-Xorb li esponiment għal fluworidu 
jiddependi fuq medda ta’ fatturi: “F’ħafna ċirkostanzi, l-ikel jidher li hu s-sors primarju ta’ 
konsum ta’ fluworidu, b’inqas kontribuzzjonijiet minn ilma tax-xorb u mit-toothpaste. F’żoni 
b’konċentrazzjonijiet relattivament għoljin, partikolarment fl-ilma ta’ taħt l-art, l-ilma tax-
xorb huwa iktar importanti bħala sors ta’ fluworidu. Konsum f’żoni fejn faħam ta’ fluworidu 
għoli huwa użat fil-bini jista’ jkun sinifikanti wkoll.”
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Sabiex tkun aġġornata l-valutazzjoni tar-riskju potenzjali assoċjata ma’ esponiment tal-
pubbliku għal fluworidu, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Kumitat Xjentifiku dwar is-Saħħa 
u l-Ambjent biex jagħti opinjoni għal valutazzjoni aġġornata ta’ riskji potenzjali assoċjati ma’ 
esponiment tal-pubbliku għall-konsum ta’ fluworidu.

III. Konklużjonijiet

1. Il-Kummissjoni analizzat il-prattika ta’ żieda tal-aċidu exafluworosiliku mal-ilma tax-xorb 
filwaqt li żammet mal-valuri ta’ konċentrazzjoni ta’ fluworidu massima permissibli taħt 
id-Direttiva tal-Ilma tax-Xorb. Hija tikkonferma li ma tara ebda evidenza ta’ ksur tad-
Direttiva tal-Ilma tax-Xorb, id-Direttiva fuq Skart Perikoluż u d-Direttiva ta’ Prodotti 
Mediċinali.

2. Sabiex ikun aġġornat l-għarfien xjentifiku għal kwalunkwe valutazzjoni mill-ġdid ta’ 
politika, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Kumitat Xjentifiku dwar is-Saħħa u l-Ambjent 
biex jagħti opinjoni għal valutazzjoni aġġornata ta’ riskji potenzjali assoċjati mal-
esponiment tal-pubbliku għall-konsum ta’ fluworidu.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010

Petitizzjonijiet 210/2007 u 211/2007

Hekk kif ġie indikat qabel, il-Kummissjoni ddeċidiet li titlob lill-Kumitat Xjentifiku għas-
Saħħa u r-Riskji Ambjentali (SCHER) biex jagħti opinjoni dwar l-valutazzjoni aġġornata tar-
riskji potenzjali assoċjati mal-esponiment tal-pubbliku għall-konsum tal-fluworidu.

B’segwitu għal din it-talba, il-Kumitat Xjentifiku għas-Saħħa u r-Riskji Ambjentali (SCHER) 
issa adotta l-opinjoni preliminari tiegħu. B’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/721/KE1, din l-opinjoni preliminari hija suġġetta għall-konsultazzjoni pubblika.   

L-opinjoni preliminarja hija disponibbli pubblikament permezz tas-server tal-Kummissjoni: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

L-opinjoni finali tal-Kumitat Xjentifiku għas-Saħħa u r-Riskji Ambjentali (SCHER) huwa 
mistenni qabel l-aħħar tal-2010.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV III), li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Petitizzjonijiet 210/2007 u 211/2007

                                               
1 Deċiżjoni 2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li twaqqaf struttura konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u l-
ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/210/KE, ĠU L241 tal-10.9.2008 
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il-Kumitat Xjentifiku għas-Saħħa u r-Riskji Ambjentali (SCHER) 
-    adotta l-opinjoni preliminarja tiegħu fit-18 ta' Mejju 2010:-

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

- ressaq din l-opinjoni preliminarja għal konsultazzjoni pubblika1 bi skadenza fit-
22 ta' Settembru 2010;

- għadu m'adottax l-opinjoni finali tiegħu f'Sessjoni Plenarja tal-Kumitat.

7. Risposta tal-Kummissjoni (REV IV) , li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011.

Petitizzjonijiet 210/2007 u 211/2007

Bħala segwitu finali għall-korrispondenza preċedenti dwar din il-petizzjoni u wara l-
approvazzjoni tal-opinjoni preliminari u l-konsultazzjoni pubblika, l-opinjoni finali tal-
Kumitat Xjentifiku, SCHER, adottata fl-aħħar laqgħa tiegħu ta’ Mejju tal-2011 issa hi 
disponibbli. Id-dokument ta’ opinjoni u d-dokumenti li jakkumpanjawh jistgħu jinstabu f’dan 
is-sit: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3, u mur "Risk Assessment".

8. Risposta tal-Kummissjoni (REV V), li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012.

Li tikkunsidra:

 Il-messaġġ permezz ta' e-mail tal-petizzjonant (210/2007) mit-2 ta' Marzu 2012, li 
tinkludi l-korrispondenza mal-Ministru Irlandiż tas-Saħħa dwar il-kwistjoni tal-
fluworidazzjoni tal-ilma;

 L-ittra minn National Pure Water Association Ltd, iddatata s-26 ta' Marzu 2012, li 
tappoġġa l-petizzjoni 210/2007 u tinkludi d-dikjarazzjoni tagħhom fir-rigward tal-
prattika tal-fluworidazzjoni fl-ilma tax-xorb.

 L-istudju "Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water 
Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fuloride 
Compounds"

Il-Kummissjoni tixtieq iżżid l-informazzjoni li jmiss:

Bħala tfakkira, l-UE għadha ma rregolatx b'mod speċifiku l-prattika tal-fluworidazzjoni tal-
ilma tax-xorb għal raġunijiet tas-saħħa. Għalhekk, hija l-kompetenza tal-Istati Membri li 
                                               
1 Deċiżjoni 2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li twaqqaf struttura konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u l-
ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/210/KE, ĠU L 241 tal-10.9.2008
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jieħdu l-passi meħtieġa għall-ġestjoni tar-riskju ta' din il-prattika. Peress li tliet Stati Membri 
biss (inkluża l-Irlanda), jew partijiet minnhom, qed ikomplu b'din il-prattika, mhuwiex ukoll 
qasam fejn il-Kummissjoni tipprevedi azzjoni armonizzata tal-UE fil-ġejjieni għax ma tkunx 
ġustifikata fuq il-bażi tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Fi kliem ieħor, huwa 
aktar effiċjenti li l-Istati Membri jaġixxu f'ċerti oqsma, dment li jkunu konformi mal-
legislazzjoni tal-UE.   

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni, li l-prattika attwali ta' fluworidazzjoni tal-ilma tax-xorb fl-
Irlanda ma tiksirx id-dispożizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb (98/83/KE) 
għax il-konċentrazzjonijiet huma inqas mill-valur tal-limitu għall-fluworidu anka wara ż-żieda 
tiegħu għal raġunijiet tas-saħħa tas-snien. 

Madankollu, minħabba l-ħafna mistoqsijiet xjentifiċi li tqajmu, il-Kummissjoni talbet lill-
Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji għas-Saħħa u Ambjentali (SCHER) biex jivvaluta wħud 
mill-aspetti speċifiċi f'dan il-qasam, b'mod speċifiku b'referenza għall-profil ta’ periklu, għall-
effetti fuq is-saħħa, u għall-esponiment tal-bniedem għall-aġenti tal-fluworidu jew fluwosiliċi 
fl-ilma tax-xorb. Is-SCHER ippubblika l-opinjoni tiegħu fis-16 ta' Mejju 2011.

 (Ara: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

Madwar fl-istess żmien, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) aġġornat il-Linji Gwida 
tagħha dwar l-Ilma tax-Xorb. Apparti r-rieżami tal-aħħar evidenza xjentifika, il-WHO 
żammet il-valur tal-linja gwida rakkomandat tagħha ta' 1.5 mg/l għall-fluworidu fl-ilma tax-
xorb. 

Fi ftit kliem, la l-WHO u lanqas is-SCHER ma kkonkludew li ma kienet meħtieġa l-ebda 
emenda tal-valur tal-limitu tal-fluworidu fid-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb minħabba 
evidenza xjentifika ġdida. It-tnejn jirrikonoxxu, madankollu, li hemm aspetti speċifiċi bħall-
ħarsien ta' gruppi vulnerabbli, bħalma huma t-tfal, li jistgħu jiġu esposti għal livelli ogħla ta' 
fluworidi jekk ma jkun hemm l-ebda ġestjoni xierqa tar-riskju. Kif imsemmi hawn fuq, huwa 
f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali biex jieħdu l-passi meħtieġa għall-ġestjoni tar-riskju. 

Għalhekk, il-Kummissjoni għarrfet lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fl-aħħar 
laqgħa tal-Kumitat Regolatorju għall-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb fit-
30 ta' April 2012, dwar l-opinjoni tas-SCHER u l-linji gwida tal-WHO, u talbithom biex 
jikkunsidrawhom meta jimplimentaw id-direttiva fuq livell nazzjonali. 

Il-Kummissjoni wetqet ukoll rieżami preliminari tar-rapport dwar il-"Human Toxicity, 
Environmental Impact and Legal Implications of Water Fluoridation. Public Health Risks 
from Dietary Overexposure to Fuloride Compounds". Ir-rapport qajjem bosta kwistjonijiet u 
jindirizza bosta oqsma leġiżlattivi taħt il-kompetenza tas-servizzi differenti tal-Kummissjoni. 
Madankollu, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li r-rapport ma jbiddilx il-konklużjonijiet 
deskritti hawn fuq fir-rigward tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb. Iżda, aħna nirrikonoxxu li 
d-dibattitu xjentifiku f'dan il-qasam, bħal ma huwa f'bosta oqsma oħrajn, għadu għaddej u qed 
jipproduċi evidenza ġdida u relevanti li teħtieġ li tiġi osservata bir-reqqa. Il-Kummissjoni se 
titlob lil WHO biex tagħti attenzjoni partikolari lill-aħħar evidenza xjentifika meta terġa' 
tagħmel rieżami tal-linji gwida tagħhom għall-ilma tax-xorb, inklużi dawk li jinsabu fir-
rapport msemmi hawn fuq u l-kwistjonijiet imqajma fid-dikjarazzjoni min-National Pure 
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Water Association Ltd.   

Rigward l-oqsma leġiżlattivi l-oħra potenzjalment ikkonċernati, il-Kummissjoni waslet għall-
konklużjoni li m'hemm l-ebda informazzjoni ġdida sinifikanti fir-rapport u li, abbażi tar-
rapport, l-ebda ksur ovvju ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra tal-UE ma jista' jiġi identifikat 
f'dan l-istadju. 

B'mod partikolari, il-Kummissjoni tenfasizza li l-fluworidazzjoni tal-ilma tax-xorb ma tistax 
titqies li tikser ir-Regolament (KE) Nru 178/2002, il-Liġi Ġenerali tal-UE dwar l-Ikel. Peress 
li hi konformi mad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb, għandha titqies bħala sikura fir-rigward 
tal-aspetti koperti minn dawn id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-UE, kif iddikjarat fl-
Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002. 

Bl-istess mod, ma tistax tkun qed tikser il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-prodotti mediċi u l-
prodotti kosmetiċi peress li d-definizzjonijiet ta' dawn il-prodotti (ipprovduta rispettivament 
fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2001/83/KE u l-Artikolu 1 tad-Direttiva 76/768/KEE) ma jkoprux 
l-ilma tax-xorb.

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa 
mogħtija fuq l-ikel jistabbilixxi regoli għall-użu ta' dikjarazzjonijiet voluntarji 
f'komunikazzjonijiet kummerċjali sew jekk, fit-tikkettar, fil-preżentazzjoni jew fir-reklamar 
tal-ikel. Għalhekk, mhuwiex relevanti fil-kuntest tal-fluworidazzjoni mandatorja tal-ilma tax-
xorb.

Rigward il-ksur allegat tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, għandu jiġi 
mfakkar li skont it-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea1, il-Kummissjoni 
Ewropea ma għandhiex setgħat ġenerali biex tintervjeni mal-Istati Membri fil-qasam tad-
drittijiet fundamentali. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax 
għal kull sitwazzjoni ta' ksur allegat tad-drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, 
il-Karta tapplika għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea. Il-prattika ta' fluworidazzjoni tal-ilma tax-xorb ma tirriżultax mill-iplimentazzjoni 
tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb jew kwalunkwe liġi oħra tal-UE. Għaldaqstant jidher li l-
Karta mhijiex applikabbli f'dan il-każ. 

Rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-
Bijomediċina tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Kummissjoni ma għandhiex is-setgħa li tikkontrolla l-
konformità tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri ma' din il-Konvenzjoni.

                                               
1 It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea


