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Nru EINECs Isem/Grupp Nru CAS

232-281-2 Żejt tal-Qamħirrun

Estratti u d-derivattivi fiżikament 

modifikati tagħhom. Jikkonsisti 

primarjament mill-gliċeridi ta' l-

aċidu linolejiku, olejiku, palmitiku 

u steariku (Zea mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Żejt tal-Kastru

Estratti u d-derivattivi fiżikament 

modifikati tagħhom. Jikkonsisti 

primarjament mill-gliċeridi ta' l-

aċidu riċinolejiku (Ricinus 

communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Żejt tar-Rape 

Estratti u d-derivattivi fiżikament 

modifikati tagħhom. Jikkonsisti 

primarjament mill-gliċeridi ta' l-

aċidu erukiku, linolejiku u olejiku 

(Brassica napus, Cruciferae.

8002-13-9

232-307-2 Leċitina

Il-kombinazzjoni komplessa ta' 

digliċeridi ta' aċidi xaħmin marbuta 

mal-ester tal-kolina ta' l-aċidu 

fosforiku.

8002-43-5

232-436-4 Ġulepp, lamtu idrolizzat

Taħlita kumplessa miksuba bl-

idrolożi ta' lamtu tal-qamħirrun bl-

azzjoni ta' aċidi u enżimi.

Tikkonsisti primarjament f'd-

glukożju, maltożju u maltodestrini.

8029-43-4
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Nru EINECs Isem/Grupp Nru CAS

232-442-7 Xaħam, idroġenat 8030-12-4

232-675-4 Destrina 9004-53-9

232-679-6 Lamtu

Materjal karboidrat b'livell għoli ta' 

polimerizazzjoni  ġeneralment 

derivat minn żerriegħa ta' ċereali 

bħal qamħirrun, qamħ u sorghum, u 

minn għeruq u tuberi bħal patata u 

tapjoka. Jinkludi lamtu li ġie 

preġelattinizzat bis-sħana fil-

preżenza ta' l-ilma.

9005-25-8

232-940-4 Maltodestrina 9050-36-6

234-328-2 Vitamina A 11103-57-4

238-976-7 Glukonat-D tas-Sodju

C6H12O7.xNa
14906-97-9

248-027-9 Monostearat tal-gluċitol-D 

C24H48O7

26836-47-5

262-988-1 Aċidi xaħmin, kokonut, esteri Me 61788-59-8

262-989-7 Aċidi xaħmin, xaħam, esteri Me 61788-61-2

263-060-9 Aċidi xaħmin, żejt kastru 61789-44-4

263-129-3 Aċidi xaħmin, xaħam 61790-37-2

265-995-8 Polpa taċ-ċelluloża 65996-61-4
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Nru EINECs Isem/Grupp Nru CAS

266-925-9 Aċidi xaħmin, C12-18

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA. Isem: aċidu alkil 

karbossiliku  C12-C18u Numru ta' 

Rapportar SDA: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Aċidi xaħmin C16-18

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA. Isem: Aċidu alkil 

karbossiliku  C16-C18 u Numru ta' 

Rapportar SDA: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Aċidi xaħmin, C8-18 u  C18-mhux 

saturati.

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA Substance. Isem:

Isem: Aċidu alkil karbossiliku 

mhux saturat C8-C18 u C18 u

Numru ta' Rapportar SDA: 01-005-

00.

67701-05-7

266-930-6 Aċidi xaħmin, C14-18 u C16-18-

mhux saturati.

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA. Isem: Aċidu alkil 

karbossiliku mhux saturat  C14-

C18 u C16-C18 u Numru ta' 

Rapportar SDA: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Aċidi xaħmin, C16-C18 u  C18-

mhux saturati.

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA Substance. Isem:

Isem: Aċidu alkil karbossiliku 

mhux saturat C16-C18 and C18 u

Numru ta' Rapportar SDA: 11-005-

00

67701-08-0
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Nru EINECs Isem/Grupp Nru CAS

266-948-4 Gliċeridi, C16-18 u C18-mhux 

saturati.

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA. Isem: gliċeride 

trialkil mhux saturat C16-C18 u 

C18 u Numru ta' Rapportar SDA:

11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Aċidi xaħmin, C14-18 u C16-18-

mhux saturati., esteri Me 

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA Substance. Isem:

Aċidu alkil karbossiliku mhux 

saturat C14-C18 u C16-C18 esteru 

metil  u Numru ta' Rapportar SDA:

04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Aċidi xaħmin, C6-12

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA. Isem: Aċidu alkil 

karbossiliku C6-C12 u Numru ta' 

Rapportar SDA: 13-005-00.

67762-36-1

68-099-5 Aċidi xaħmin, C14-22 u C16-22 

mhux saturati.Din is-sustanza hi 

identifikata minn Sustanza SDA.

Isem: Aċidu alkil karbossiliku 

mhux saturat C14-C22 u C16-C22 u 

Numru ta' Rapportar SDA: 07-005-

00

68002-85-7

268-616-4 Ġulepp, tal-qamħirrun, imnixxef 68131-37-3

269-657-0 Aċidi xaħmin, sojja 68308-53-2

269-658-6 Gliċeridi, xaħam mono-, di- u tri-, 

idroġenati
68308-54-3
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Nru EINECs Isem/Grupp Nru CAS

270-298-7 Aċidi xaħmin, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Aċidi xaħmin, żejt tal-kittien 68424-45-3

270-312-1 Gliċeridi, C16-18 u C18-mhux 

saturati mono- u di-

Din is-sustanza hi identifikata minn 

Sustanza SDA Substance. Isem:

Alkil C16-C18 u C18 mhux saturat 

u gliċerid dialkil C16-C18 u C18 

mhux saturat u Numru ta' rapportar 

SDA: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Gliċeridi , C10-18 85665-33-4

292-771-7 Aċidi xaħmin, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Aċidi xaħmin, C12-18 u C18-mhux 

saturati.
90990-15-1

296-916-5 Aċidi xaħmin, żejt tar-rape, 

b'kontenut baxx ta' aċidu erukiku
93165-31-2
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ANNESS V

EŻENZJONIJIET MILL-OBBLIGU TA' REĠISTRAZZJONI

SKOND L-ARTIKOLU 2(4) (b)

1. Sustanzi li jirriżultaw minn reazzjoni kimika li sseħħ inċidentalment għal espożizzjoni ta' 

xi sustanza oħra jew xi oġġett ieħor għal fatturi ambjentali bħall-arja, nida, organiżmi 

mikrobjali jew dawl tax-xemx.

2. Sustanzi li jirriżultaw minn reazzjoni kimika li sseħħ inċidentalment għal ħażna ta' xi 

sustanza oħra, preparat jew oġġett.

3. Sustanzi li jirriżultaw minn reazzjoni kimika li sseħħ ma' l-użu finali ta' sustanzi oħra, 

preparati jew oġġetti u li, huma stess, mhumiex fabbrikati, importati jew imqegħdin fis-

suq.

4. Sustanzi li, huma stess, mhumiex fabbrikati, importati jew imqegħdin fis-suq u li 

jirriżultaw minn reazzjoni kimika li sseħħ meta:

(a) stabilizzatur, kolorant, aġent li jagħti t-togħma, anti-ossidant, filler, solvent, carrier, 

tensjoattiv, plastifikant, inibitur tal-korrużjoni, aġent kontra r-ragħwa, aġent 

dispersiv, inibitur tal-preċipitazzjoni, dessikant, aġent li jgħaqqad, emulsifikatur, de-

emulsifikatur, diżidrattant, agglomerant, promotur ta' l-adeżjoni, modifikatur tal-

fluss, newtralizzatur tal-pH, sekwestrant, koagulant, flokkulant, ritardant tan-nar, 

lubrikant, aġent kelant, jew reaġent għall-kontroll ta' kwalità jaħdem adegwatament, 

jew

(b) sustanza maħsuba biss sabiex tipprovdi karatteristika fiżikokimika speċifika 

tiffunzjona adegwatament.
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5. Prodotti sekondarji, għajr jekk huma stess ikunu importati jew imqiegħda fis-suq.

6. Idrati ta' sustanza jew ijoni idratati, iffurmati b'assoċjazzjoni ta' sustanza ma' l-ilma, 

sakemm is-sustanza tkun ġiet reġistrata mill-fabbrikant jew importatur bl-użu ta' din l-

eżenzjoni.

7. Is-sustanzi li ġejjin li jinsabu fin-natura, jekk mhumiex modifikati b'mod kimiku:

Minerali, metalli mhux maħduma, konċentrati ta' metalli mhux maħduma, cement clinker,

gass naturali, gass ta' pitrolju likwifikat, gass naturali kondensat, gassijiet proċessati u 

komponenti tagħhom, żejt mhux raffinat, faħam, kokk.

8. Sustanzi li jinsabu fin-natura li mhumiex elenkati taħt il-paragrafu 8, jekk mhumiex 

modifikati kimikament, għajr jekk huma stess ikunu jissodisfaw il-kriterji għal 

klassifikazzjoni bħala perikolużi skond id-Direttiva 67/548/KEE.

9. Sustanzi elementali bażiċi li għalihom il-perikli u r-riskji ikunu diġa magħrufa sew:

idroġenu, ossiġnu, gassijiet nobbli (argon, helium, neon, xenon), nitroġenu.
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ANNESS VI

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 10

NOTA TA' GWIDA

DWAR IT-TWETTIQ TAR-REKWIŻITI TA' L-ANNESSI VI SA XI

L-Annessi VI sa XI jispeċifikaw l-informazzjoni li għandha tiġi preżentata għall-finijiet ta' 

reġistrazzjoni u valutazzjoni skond l-Artikoli 10, 12 u 13, 39, 40 u 45. Għall-aktar livell baxx ta' 

tunnellaġġ, ir-rekwiżiti standard jinsabu fl-Anness VII, u kull darba li jintlaħaq livell ġdid ta' 

tunnellaġġ, ir-rekwiżiti ta' l-Anness korrispodenti jridu jiġu miżjuda. Għal kull reġistrazzjoni r-

rekwiżiti preċiżi ta' informazzjoni ikunu differenti, skond it-tunnellaġġ, l-użu u l-espożizzjoni. L-

Annessi għandhom għalhekk ikunu kunsidrata bħala ħaġa waħda, u konġuntement mar-rekwiżiti 

globali ta' reġistrazzjoni, ta' valutazzjoni u ta' l-obbligu ta' kura.

STADJU 1 - ĠBIR U KONDIVIŻJONI TA' INFORMAZZJONI

Ir-reġistrant għandu jiġbor id-data disponibbli eżistenti kollha dwar is-sustanza li trid tiġi reġistrata, 

din għandha tinkludi tfittxija tal-letteratura għall-informazzjoni relevanti dwar is-sustanza. Kull fejn 

ikun prattikabbli, ir-reġistrazzjonijiet għandhom jiġu preżentati konġuntement, konformement ma' l-

Artikoli 11 jew 19. Dan jippermetti li tkun kondiviża data ta' test, u b'hekk jiġi evitat ittestjar 

mingħajr bżonn u jitnaqqsu l-ispejjeż. Ir-reġistrant għandu jiġbor ukoll l-informazzjoni relevanti u 

disponibbli kollha dwar is-sustanza irrispettivament minn jekk l-ittestjar għal xi end-point

partikolari jkunx meħtieġ jew le fil-livell speċifiku ta' tunnellaġġ. Dan għandu jinkludi 

informazzjoni minn sorsi alternattivi (per eżempju minn (Q)SARs, li jinġiebu minn sustanzi oħra, 

minn ittestjar in vivo u in vitro, minn data epidemjoloġika) li jistgħu jgħinu fl-identifikazzjoni tal-

presenża jew l-assenza ta' proprjetajiet perikolużi tas-sustanza u li jistgħu f'ċerti każijiet 

jissostitwixxu r-riżulatati ta' testijiet fuq l-annimali.
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Barra minn hekk, għandha tinġabar informazzjoni dwar miżuri ta' espożizzjoni, ta' użu u ta' l-

immaniġġar tar-riskji skond l-Artikolu 10 u dan l-Anness. B'kont meħud ta' din l-informazzjoni 

kollha flimkien, ir-reġistrant ikun jista' jiddetermina l-ħtieġa li tiġi ġenerata informazzjoni ulterjuri.

STADJU 2 - KONSIDERAZZJONI TA' ĦTIĠIJIET TA' INFORMAZZJONI

Ir-reġistrant għandu jidentifika x'informazzjoni tkun meħtieġa għar-reġistrazzjoni. L-ewwelnett,

għandhom ikunu identifikati l-Anness jew l-Annessi relevanti li jridu jiġu segwiti, skond it-tunnellaġġ.

Dawn l-Annessi jistabbilixxu r-rekwiżiti standard ta' informazzjoni, iżda għandhom jiġu kunsidrati 

flimkien ma' l-Anness XI, li jippermetti varjazzjoni mill-approċċ standard, fejn dan jista' jiġi ġustifikat.

B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar il-miżuri ta' espożizzjoni, ta' użu u ta' l-immaniġġar tar-riskji

għandha tiġi kunsidrata f'dan l-istadju sabiex jiġu determinati r-rekwiżiti ta' informazzjoni għas-

sustanza.

STADJU 3 - IDENTIFIKAZZJONI TA' NUQQASIJIET TA' INFORMAZZJONI

Ir-reġistrant għandu mbagħad iqabbel ir-rekwiżiti ta' informazzjoni għas-sustanza ma' l-informazzjoni li 

tkun diġa disponibbli u jidentifika fejn hemm xi nuqqasijiet. Huwa importanti f'dan l-istadju li jiġi 

żgurat li d-data disponibbli tkun relevanti u jkollha kwalità suffiċjenti sabiex tissodisfa r-rekwiżiti.

STADJU 4 - ĠENERAZZJONI TA' DATA ĠDIDA/PROPOSTA TA' STRATEĠIJA TA' TTESTJAR

F'xi każijiet ma jkunx meħtieġ li tiġi ġġenerata data ġdida. Madankollu, fejn ikun hemm xi nuqqas ta' 

informazzjoni li jrid jiġi rimedjat, għandha tiġi ġġenerata data ġdida (Annessi VII u VIII), jew għandha 

tiġi proposta strateġija ta' ttestjar (Annessi IX u X), skond it-tunnellaġġ. Testijiet ġodda fuq vertebrati 

għandhom isiru jew jiġu proposti biss bħala l-aħħar soluzzjoni meta s-sorsi ta' data l-oħra kollha jkunu 

ġew eżawriti.

F'xi każijiet, ir-regoli disposti fl-Annessi VII sa XI jistgħu jeħtieġu li jsiru ċerti testijiet qabel ir-

rekwiżiti standard jew addizzjonalment magħhom.
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NOTI

Nota 1: Jekk ma jkunx teknikament possibbli, jew jekk ma jidhirx xjentifikament meħtieġ li tingħata 

informazzjoni, ir-raġunijiet għandhom ikunu ddikjarati b'mod ċar, skond id-dispożizzjonijiet relevanti.

Nota 2: Ir-reġistrant jista' jiddikjara li ċerta informazzjoni preżentata fid-dossier ta' reġistrazzjoni tkun 

kummerċjalment sensittiva u l-iżvelar tagħha jista' jkun kummerċjalment dannuż għalih. Jekk dan ikun 

il-każ, huwa għandu jelenka l-punti u jipprovdi ġustifikazzjoni.

INFORMAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 10(a) (i) SA (v)

1. INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR IR-REĠISTRANT

1.1. Reġistrant

1.1.1. Isem, indirizz, numru tat-telefon, numru tal-fax u indirizz ta' l-e-mail

1.1.2. Persuni ta' kuntatt

1.1.3. Post tas-sit jew siti ta' produzzjoni u ta' l-użu, minnu stess, tar-reġistrant, skond il-każ

1.2. Preżentazzjoni konġunta ta' data

L-Artikoli 11 jew 19 jipprevedu li jistgħu jiġu preżentati partijiet mir-reġistrazzjoni minn 

fabbrikant jew importatur wieħed f'isem fabbrikanti u importaturi oħra.
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F'dan il-każ, il-fabbrikant jew l-importatur għandu jidentifika l-fabbrikanti u l-importaturi 

l-oħra u jispeċifika:

– isimhom, l-indirizz tagħhom, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax u l-indirizz ta' l-

e-mail tagħhom,

– il-partijiet mir-reġistrazzjoni preżenti li japplikaw għal fabbrikanti u importaturi 

oħra.

Semmi n-numru jew numri mogħtija f'dan l-Anness jew fl-Annessi VII sa X, skond il-każ.

Kwalunkwe fabbrikant jew importatur ieħor għandu jidentifika l-fabbrikant/importatur li 

jippreżenta f'ismu u jispeċifika:

– isimu, l-indirizz tiegħu, in-numru tat-telefon, in-numru tal-fax u l-indirizz ta' l-e-mail 

tiegħu,

– il-partijiet mir-reġistrazzjoni li jkunu preżentati minn dawk il-fabbrikanti jew 

importaturi.

Semmi n-numru jew numri mogħtija f'dan l-Anness jew fl-Annessi VII sa X, skond il-każ.

2. IDENTIFIKAZZJONI TAS-SUSTANZA

Għal kull sustanza, l-informazzjoni mogħtija f'din it-Taqsima għandha tkun suffiċjenti 

sabiex tippermetti li kull sustanza tkun identifikata. Jekk ma jkunx teknikament possibbli 

jew jekk ma jidhirx xjentifikament meħtieġ li tingħata informazzjoni dwar wieħed jew 

aktar mill-punti ta' hawn taħt, ir-raġunijiet għandhom ikunu ddikjarati b'mod ċar.

2.1. Isem jew identifikatur ieħor ta' kull sustanza
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2.1.1. Isem/ismijiet fin-nomenklatura IUPAC jew isem/ismijiet kimiku/kimiċi internazzjonali 

ieħor/oħra

2.1.2. Ismijiet oħra (l-isem tas-soltu, isem kummerċjali, abbrevjazzjoni)

2.1.3. Numru EINECs jew ELINCss (jekk disponibbli u jekk ikun il-każ)

2.1.4. Isem CAS u numru CAS (jekk disponibbli)

2.1.5. Kodiċi ieħor ta' identità (jekk disponibbli)

2.2. Informazzjoni relatata mal-formula molekulari u strutturali ta' kull sustanza

2.2.1. Formula molekulari u strutturali (inkluża n-notazzjoni Smiles, jekk disponibbli)

2.2.2 Informazzjoni dwar attività ottika u proporzjon tipiku ta' isomeri ((stereo) (jekk applikabbli 

u jekk ikun il-każ)

2.2.3. Piż molekulari jew firxa ta' piżijiet molekulari

2.3. Kompożizzjoni ta' kull sustanza

2.3.1. Grad ta' purità (%)

2.3.2. Natura ta' impuritajiet, inklużi isomeri u prodotti sekondarji

2.3.3. Persentaġġ ta' impuritajiet prinċipali (sinifikattivi)

2.3.4. Natura u ordni ta' daqs (...ppm,... %) ta' kwalunkwe addittiv (eż aġenti stabilizzanti jew 

inibituri)
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2.3.5. Data spettrali (ultra-vjola, infra-aħmar, resonanza manjetika nukleari jew spektrum ta' 

massa)

2.3.6. Kromatogram likwidu ta' pressjoni għolja, kromatogram gass

2.3.7. Deskrizzjoni tal-metodi analitiċi jew ir-referenzi bibljografiċi adatti għall-identifikazzjoni 

tas-sustanza u, fejn ikun il-każ, għall-identifikazzjoni ta' impuritajiet u addittivi. Din l-

informazzjoni għandha tkun suffiċjenti sabiex tippermetti li l-metodi jkunu riprodotti.

3. INFORMAZZJONI DWAR IL-FABBRIKAZZJONI U L-UŻU TAS-SUSTANZI

3.1. Fabbrikazzjoni u/jew importazzjonijiet globali f'tunnellati metriċi għal kull fabbrikant jew 

importatur kull sena fi:

Is-sena kalendarja tar-reġistrazzjoni (kwantità stmata)

3.2. Fil-każ ta' fabbrikant: Deskrizzjoni qasira tal-proċess teknoloġiku użat fil-fabbrikazzjoni

Mhumiex meħtieġa dettalji preċiżi tal-proċess, partikolarment dawk ta' natura 

kummerċjalment sensittiva,.

3.3. Indikazzjoni tat-tunnellaġġ użat għall-użu(i) tiegħu stess

3.4. Forma (sustanza, preparat jew oġġett) u/jew stat fiżiku li taħthom is-sustanza titqiegħed 

għad-dispożizzjoni ta' utenti downstream. Il-konċentrazzjoni jew il-firxa ta' 

konċentrazzjoni tas-sustanza fi preparati mqiegħda għad-dispożizzjoni ta' utenti 

downstream u kwantitajiet tas-sustanza f'oġġetti mqiegħda għad-dispożizzjoni ta' utenti 

downstream.
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3.5. Deskrizzjoni ġenerali fil-qosor ta' l-użu jew użi identifikati

3.6. Informazzjoni dwar kwantitajiet ta' skart u kompożizzjoni ta' skart li jirriżultaw mill-

produzzjoni u l-użi identifikati

3.7. Użi li dwarhom jingħata parir negattiv (ara l-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 16)

Fejn applikabbli, indikazzjoni ta' l-użi, li r-reġistrant jagħti parir negattiv dwarhom u 

għaliex (jiġifieri rakkomandazzjonijiet mhux statutorji mill-fornitur). Din m'hemmx 

għalfejn tkun lista eżawrjenti.

4. KLASSIFIKAZZJONI U TTIKKETTAR

4.1. Il-klassifikazzjoni tal-periklu tas-sustanza jew sustanzi, li tirriżulta mill-applikazzjoni ta' l-

Artikoli 4 u 6 tad-Direttiva 67/548/KEE.

Barra minn hekk, għal kull entrata, għandhom jingħataw ir-raġunijiet għaliex ma tkun 

mogħtija l-ebda klassifikazzjoni għal xi end-point (jiġifieri, jekk id-data ma teżistix, jew 

tkun inkonklużiva, jew konklużiva iżda mhux suffiċjenti għall-klassifikazzjoni).

4.2. It-tikketta ta' periklu li tirriżulta għas-sustanza jew sustanzi, li tirriżulta mill-applikazzjoni 

ta' l-Artikoli 23, 24 u 25 tad-Direttiva 67/548/KEE.

4.3. Limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni, fejn applikabbli, li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta' l-

Artikolu 4(4) tad-Direttiva 67/548/KEE u l-Artikoli 4 sa 7 tad-Direttiva 1999/45/KE.

5. GWIDA DWAR L-UŻU MINGĦAJR PERIKLU FIR-RIGWARD TA':

Din l-informazzjoni għandha tkun konsistenti ma' dik fl-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà, fejn tali 

Skeda ta' Data ta' Sigurtà tkun meħtieġa skond l-Artikolu 31.
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5.1. Miżuri ta' l-ewwel għajnuna (Skeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 4)

5.2. Miżuri ta' tifi tan-nar (Skeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 5)

5.3. Miżuri ta' rilaxx aċċidentali (Skeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 6)

5.4. Miżuri ta' Trattament u Ħażna (Skeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 7)

5.5. Informazzjoni dwar it-Trasport (Skeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 14)

Fejn ma jkunx meħtieġ Rapport ta' Sigurtà Kimika, tkun meħtieġa l-informazzjoni 

addizzjonali li ġejja:

5.6. Kontrolli ta' Espożizzjoni/Protezzjoni Personali (Skeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 8)

5.7. Stabbiltà u Reattività (Skeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 10)

5.8. Konsiderazzjonijiet ta' rimi

5.8.1. Konsiderazzjonijiet ta' rimi (Skeda ta' Data ta' Sigurtà, intestatura 13)

5.8.2. Informazzjoni dwar riċiklaġġ u metodi ta' rimi għall-industrija

5.8.3 Informazzjoni dwar riċiklaġġ u metodi ta' rimi għall-pubbliku
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6. INFORMAZZJONI DWAR ESPOŻIZZJONI GĦAL SUSTANZI REĠISTRATI FI 

KWANTITAJIET BEJN TUNNELLATA METRIKA U 10 TUNNELLATI METRIĊI 

KULL SENA GĦAL KULL FABBRIKANT JEW IMPORTATUR

6.1. Kategorija ta' użu prinċipali:

6.1.1. (a) użu industrijali u/jew

(b) użu professjonali u/jew

(ċ) użu tal-konsumatur

6.1.2 Speċifikazzjonijiet għal użu industrijali u professjonali:

(a) użati f'sistemi magħluqa u/jew

(b) użu li jirriżulta f'inklużjoni fi jew fuq matriċi u/jew

(ċ) użu non-disperżiv u/jew

(d) użu dispersiv

6.2. Rotta jew rotot sinifikattivi ta' espożizzjoni:

6.2.1 Espożizzjoni umana:

(a) orali u/jew

(b) dermali u/jew

(ċ) inalatorja
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6.2.2 Espożizzjoni ambjentali

(a) ilma u/jew

(b) ajru u/jew

(ċ) skart solidu u/jew

(d) ħamrija

6.3. Tendenzi ta' espożizzjoni:

(a) aċċidentali/mhux frekwenti u/jew

(b) okkażjonali u/jew

(ċ) kontinwu/frekwenti
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ANNESS VII

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI FABBRIKATI JEW 

IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' TUNNELLATA METRIKA JEW AKTAR

Il-Kolonna 1 ta' dan l-Anness tistabbilixxi l-informazzjoni standard meħtieġa għal:

(a) sustanzi li ma jkunux ta' introduzzjoni gradwali fabbrikati jew importati fi kwantitajiet ta' 1 

sa 10 tunnellati metriċi;

(b) sustanzi ta' introduzzjoni gradwali fabbrikati jew importati fi kwantitajiet ta' 1 sa 10 

tunnellati metriċi u li jissodisfaw il-kriterji fl-Anness III konformement ma' l-Artikolu 12(1) 

(a) u (b); u

(ċ) sustanzi fabbrikati jew importati fi kwantitajiet ta' 10 tunnellati metriċi jew aktar.

Għandha tiġi provduta kwalunkwe informazzjoni oħra fiżikokimika, tossikoloġika u 

ekotossikoloġika relevanti li tkun disponibbli. Għal sustanzi li ma jissodisfawx il-kriterji fl-Anness 

III, huma meħtieġa biss ir-rekwiżiti fiżikokimiċi kif stabbiliti fit-Taqsima 7 ta' dan l-Anness.

Il-kolonna 2 ta' dan l-Anness telenka regoli speċifiċi li skondhom l-informazzjoni standard 

meħtieġa tista' titħalla barra, tiġi sostitwita b'informazzjoni oħra, provduta fi stadju differenti jew 

adattata b'mod ieħor. Jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li taħthom il-kolonna 2 ta' dan l-Anness 

tippermetti adattamenti, ir-reġistrant għandu jiddikjara b'mod ċar dan il-fatt u r-raġunijiet għal kull 

adattament taħt l-intestaturi xierqa fid-dossier ta' reġistrazzjoni.

Minbarra dawn ir-regoli speċifiċi, reġistrant jista' jadatta l-informazzjoni standard meħtieġa prevista 

fil-kolonna 1 ta' dan l-Anness skond ir-regoli ġenerali li jinsabu fl-Anness XI bl-eċċezzjoni tat-

Taqsima 3 dwar ir-rinunzja ta' espożizzjoni mfassla għas-sustanza. F'dan il-każ ukoll, għandu 

jiddikjara b'mod ċar ir-raġunijiet għal kwalunkwe deċiżjoni ta' adattament ta' l-informazzjoni 

standard taħt l-intestaturi xierqa fid-dossier ta' reġistrazzjoni li jirreferu għar-regola jew regoli 

speċifikċi xierqa fil-kolonna 2 jew fl-Annessi XI1.

  

1 Nota: japplikaw ukoll il-kondizzjonijiet, sabiex ma jkunx meħtieġ test speċifiku, li mhumiex 
ripetuti fil-kolonna 2.
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Qabel ma testijiet ġodda jiġu mwettqa sabiex jiġu determinati l-proprjetajiet elenkati f'dan l-Anness, 

id-data in vitro disponibbli kollha, data in vivo, data umana storika, data minn (Q)SARs validi u 

data minn sustanzi relatati strutturalment (approċċ li jaqra minn wieħed għall-ieħor għandhom 

ikunu valutati l-ewwel. L-ittestjar in vivo b'sustanzi korrożivi b'livelli ta' konċentrazzjoni/doża li 

jikkawżaw korrożività għandu jkun evitat. Qabel l-ittestjar, gwida ulterjuri dwar strateġiji ta' ttestjar 

għandha tkun konsultata flimkien ma' dan l-Anness.

Meta, għal ċerti end-points, l-informazzjoni ma tkunx provduta għal raġunijiet oħra għajr dawk 

imsemmija fil-kolonna 2 ta' dan l-Anness jew fl-Anness IX, dan il-fatt u r-raġunijiet għandhom 

ukoll ikunu ddikjarati b'mod ċar.
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7. INFORMAZZJONI DWAR IL-PROPRJETAJIET FIŻIKOKIMIĊI TAS-SUSTANZA

KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦALL-ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

7.1. Stat tas-sustanza f'20o C u 101,3 kPa

7.2. Punt ta' l-iffriżar/dewbien 7.2. L-istudju m'hemmx għalfejn isir 'l isfel minn limitu ta' -20 °C.

7.3. Punt ta' togħlija 7.3. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir:

– għal gassijiet; jew

– għal solidi li jdubu 'l fuq minn 300 °C jew jiddikomponu qabel jagħlu. F'każijiet 

bħal dawn il-punt ta' tgħolija taħt pressjoni mnaqqsa jista' jiġi stmat jew 

imkejjel; jew

– għal sustanzi li jiddikomponu qabel jagħlu (eż. awto-ossidazzjoni, 

riarranġament, degradazzjoni, dikompożizzjoni, eċċ.).

7.4. Densità relattiva 7.4. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun stabbli biss f'soluzzjoni f'solvent partikolari u d-densità tas-

soluzzjoni tkun simili għal dik tas-solvent. F'każijiet bħal dawn, tkun suffiċjenti 

indikazzjoni ta' jekk id-densità tas-soluzzjoni hix ogħla jew aktar baxxa mid-

densità tas-solvent; jew

– is-sustanza tkun gass. F'dan il-każ, stima bbażata fuq kalkolu għandha ssir mill-

piż molekulari tagħha u l-Liġijiet tal-Gass Ideali.
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KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦALL-ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

7.5. Pressjoni tal-fwar 7.5. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk: il-punt tad-dewbien huwa 'l fuq 

minn 300 °C.

Jekk il-punt tad-dewbien huwa bejn 200 °C u 300 °C, valur ta' limitu bbażat fuq tkejjil 

jew metodu ta' kalkolu rikonoxxut ikun suffiċjenti.

7.6. Tensjoni tal-wiċċ 7.6. L-istudju hemm għalfejn isir biss jekk:

– abbażi ta' l-istruttura, l-attività tal-wiċċ tkun mistennija jew tista' tkun prevista; 

jew

– l-attività tal-wiċċ tkun proprjetà mixtieqa tal-materjal.

Jekk is-solubilità fl-ilma tkun inqas minn 1 mg/l f'temperatura ta' 20 °C it-test ma jkunx 

hemm għalfejn isir.

7.7. Solubilità fl-ilma 7.7. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun idrolitikament instabbli f'pH 4, 7 u 9 (nofs-ħajja anqas minn 12-

il siegħa); jew

– is-sustanza faċilment tiġi ossidizzata fl-ilma.

Jekk is-sustanza tidher "li ma tinħallx" fl-ilma, għandu jsir test tal-limitu sal-limitu ta' 

detezzjoni tal-metodu analitiku.

7.8. Koeffiċjent ta' partizzjoni n-oktanol/ilma 7.8. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk: Jekk it-test ma jistax isir (eż. s-

sustanza tiddikomponi, għandha attività tal-wiċċ għolja, tirreaġixxi vjolentement 

matul it-twettiq tat-test jew ma tinħallx fl-ilma jew fl-oktanol, jew mhux 
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KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦALL-ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

possibbli li tinkiseb sustanza suffiċjentement pura), għandu jiġi provdut valur 

ikkalkulat għal log P kif ukoll id-dettalji tal-metodu tal-kalkolu.

7.9. Punt ta' fjammabbiltà 7.9. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza ma tkunx organika; jew

– is-sustanza fiha biss komponenti organiċi volatili b'punti ta' fjammabbiltà 'l fuq 

minn 100 °C għal soluzzjonijiet akkwei; jew

– il-punt ta' fjammabbiltà stmat huwa 'l fuq minn 200 °C; jew

– il-punt ta' fjammabbiltà jista' jiġi previst b'mod preċiż b'interpolazzjoni minn 

materjali karatterizzati eżistenti.
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KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦALL-ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

7.10. Fjammabbiltà 7.10. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir:

– jekk is-sustanza tkun solidu li fih proprjetajiet esplużivi jew piroforiċi. Dawn il-

proprjetajiet għandhom dejjem jitqiesu qabel ma titqies il-fjammabbiltà; jew

– għall-gassijiet, jekk il-konċentrazzjoni tal-gass fjammabbli f'taħlita b'gassijiet 

inerti tant hi baxxa li, meta titħallat ma' l-arja, il-konċentrazzjoni tkun il-ħin 

kollu taħt il-limitu l-aktar baxx; jew

– għal sustanzi li spontanjament jieħdu n-nar meta jkunu f'kuntatt ma' l-arja.
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KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦALL-ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

7.11. Proprjetajiet esplossivi 7.11. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– ma hemm l-ebda grupp kimiku assoċjat ma' proprjetajiet esplossivi preżenti fil-

molekula; jew

– is-sustanza fiha gruppi kimiċi assoċjati ma' proprjetajiet esplossivi li jinkludu l-

ossiġnu u l-bilanċ ta' ossiġnu kkalkulat huwa ta' anqas minn -200; jew

– is-sustanza organika jew taħlita omoġenea ta' sustanzi organiċi fiha gruppi 

kimiċi assoċjati ma' proprjetajiet esplossivi, iżda l-enerġija ta' dekompożizzjoni 

eżotermika tkun inqas minn 500 J/g u l-bidu tad-dekompożizzjoni eżotermika 

huwa taħt il-500ºC; jew

– għal taħlitiet ta' sustanzi ossidizzanti inorganiċi (Diviżjoni UN 5.1) ma' materjali 

organiċi, il-konċentrazzjoni tas-sustanza ossidizzanti inorganika tkun:

– inqas minn 15 % skond il-massa, jekk assenjata lill-Grupp ta' Imballaġġ UN I 

(periklu għoli) jew II (periklu medju)

– inqas minn 30 % skond il-massa, jekk assenjata lill-Grupp ta' Imballaġġ UN III 

(periklu baxx).

Nota: La test għall-propagazzjoni ta' detonazzjoni u lanqas test għas-sensitività għal xokk 

detonattiv ma huwa meħtieġ jekk l-enerġija ta' dekompożizzjoni eżotermika ta' 

materjali organiċi tkun ta' anqas minn 800 J/g.
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KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦALL-ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

7.12. Temperatura ta' fjammabbiltà 7.12. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir:

– jekk is-sustanza tkun esplożiva jew tieħu n-nar spontanjament fl-arja 

f'temperatura ambjentali; jew

– għal likwidi li ma jiħdux in-nar fl-arja, eż. l-ebda punt ta' fjammabbiltà sa 

200 °C; jew

– għal gassijiet li ma għandhomx firxa ta' fjammabbiltà; jew

– għal solidi, jekk is-sustanza għandha punt tad-dewbien < 160 °C, jew jekk 

riżultati preliminari jeskludu li s-sustanza tisħon waħedha sa 400 °C.

7.13. Propertajiet ossidizzanti 7.13. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun esplożiva; jew

– is-sustanza tkun fjammabbli ħafna; jew

– is-sustanza tkun perossidu organiku; jew

– is-sustanza ma tkunx kapaċi tirreaġixxi eżotermikament ma' materjali 

kombustibbli, per eżempju abbażi ta' l-istruttura kimika (eż. sustanzi organiċi li 

ma fihomx ossiġnu jew atomi aloġeni u dawn l-elementi mhumiex marbuta 

kimikament ma' nitroġenu jew ossiġnu, jew sustanzi inorganiċi li ma fihomx 

ossiġnu jew atomi aloġeni).
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KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦALL-ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

It-test sħiħ ma għandux għalfejn isir għas-solidi jekk it-test preliminari juri biċ-ċar li s-

sustanza tat-test għandha proprjetajiet ossidizzanti.

Innota li ma hemm l-ebda metodu ta' test sabiex jiġu determinati l-proprjetajiet 

ossidizzanti ta' taħlitiet ta' gass, il-valutazzjoni ta' dawn il-proprjetajiet trid issir b'metodi 

ta' stima bbażat fuq it-tqabbil tal-potenzjal ossidizzanti ta' gassijiet f'taħlita ma' dik tal-

potenzjal ossidizzanti ta' l-ossiġnu fl-arja.

7.14. Granulometrija 7.14. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk is-sustanza tkun kummerċjalizzata 

jew użata f'forma mhux solida jew forma granulari.
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8. INFORMAZZJONI TOSSIKOLOĠIKA

KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦAL ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

8.1. Irritazzjoni tal-ġilda jew korrużjoni tal-ġilda 8.1. Ma jkunx hemm ħtieġa li jsiru l-istadji 3 u 4 jekk:

Il-valutazzjoni ta' dan l-end-point għandha tinkludi l-istadji

konsekuttivi li ġejjin:

(1) (1) valutazzjoni tad-data umana u ta' l-annimali 

disponibbli,

(2) (2) valutazzjoni tar-riżerva alkalina jew ta' aċidu,

(3) (3) studju in vitro għall-korrużjoni tal-ġilda,

(4) (4) studju in vitro għall-irritazzjoni tal-ġilda.

– l-informazzjoni disponibbli tindika li l-kriterji huma sodisfatti għall-

klassifikazzjoni bħala korrożivi għall-ġilda jew irritanti għall-għajnejn; jew

– is-sustanza tieħu n-nar fl-arja b'temperatura ambjentali; jew

– is-sustanza tkun klassifikata bħala tossika ħafna meta tiġi f'kuntatt mal-ġilda; 

jew

– studju ta' tossiċità akuta mir-rotta dermali ma jindikax irritazzjoni tal-ġilda sad-

doża ta' limitu (2000 mg/kg piż tal-ġisem).
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8.2. Irritazzjoni ta' l-għajnejn 8.2. L-istadju 3 ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

Il-valutazzjoni ta' dan l-end-point għandha tinkludi l-istadji

konsekuttivi li ġejjin:

(1) (1) valutazzjoni tad-data umana u ta' l-annimali 

disponibbli,

(2) (2) valutazzjoni tar-riżerva alkalina jew ta' aċidu,

(3) (3) studju in vitro għall-irritazzjoni ta' l-għajnejn.

– l-informazzjoni disponibbli tindika li l-kriterji huma sodisfatti għall-

klassifikazzjoni bħala korrożivi għall-ġilda jew irritanti għall-għajnejn; jew

– is-sustanza tieħu n-nar fl-arja b'temperatura ambjentali; jew

8.3. Sensitizzazzjoni tal-ġilda 8.3. L-istadju 2 ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

Il-valutazzjoni ta' dan l-end-point għandha tinkludi l-istadji

konsekuttivi li ġejjin:

(1) (1) valutazzjoni tad-data umana u ta' l-annimali 

disponibbli u data alternattiva,

(2) (2) Ittestjar in vivo.

– l-informazzjoni disponibbli tindika li s-sustanza għandha tiġi kklassifikata għal 

sensitizzazzjoni jew korrużjoni tal-ġilda; jew

– is-sustanza tkun aċidu qawwi (ph < 2.0) jew bażi (pH > 11.5); jew

– is-sustanza tieħu n-nar fl-arja b'temperatura ambjentali.

Il-Murine Local Lymph Node Assay (LLNA) huwa l-metodu ta' l-ewwel għażla għal 

ittestjar in vivo. F'ċirkostanzi eċċezzjonali biss għandu jiġi użat test ieħor. Għandha tiġi 

provduta ġustifikazzjoni għall-użu ta' test ieħor.
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8.4. Mutaġeniċità 8.4. Studji ta' mutaġeniċità ulterjuri għandhom jiġu kunsidrati f'każ ta' riżultat 

pożittiv.

8.4.1. Studju ta' mutazzjoni ta' ġeni in vitro f'bakterja

8.5. Tossiċità akuta 8.5. L-istudju/i ġeneralment ma jkunx hemm għalfejn isir(u) jekk:

– is-sustanza tkun klassifikata bħal korrożiva għall-ġilda.

8.5.1. B'rotta orali Ma jkunx hemm ħtieġa li jsir l-istudju jekk ikun disponibbli studju dwar tossiċità akuta 

permezz tar-rotta inalatorja (8.5.2).
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9.1. Tossiċità akkwatika

9.1.1. Ittestjar għal tossiċità għal perjodu qasir fuq 

invertebrati (speċi ppreferuti Daphnia)

Ir-reġistrant jista' jikkonsidra l-ittestjar ta' tossiċità għal 

perjodu fit-tul minflok għall-perjodu qasir.

9.1.1. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

hemm fatturi mitiganti li jindikaw li mhux probabbl li jkun hemm tossiċità akkwatika, per 

eżempju jekk is-sustanza tkun diffiċli ħafna li tinħall fl-ilma jew is-sustanza ma 

tkunx probabbli li taqsam membrani bioloġiċi; jew

– studju ta' tossiċità akkwatika għall-perjodu fit-tul huwa disponibbli; jew

– informazzjoni adegwata għal klassifikazzjoni ambjentali u ttiketjar tkun

disponibbli.

L-istudju tat-tossiċità akkwatika għall-perjodu fit-tul fuq Daphnia (Anness IX, Taqsima 

9.1.5) għandu jiġi kunsidrat jekk is-sustanza ma tantx tinħall fl-ilma.

9.1.2. Studju ta' inibizzjoni ta' kobor pjanti akkwatiċi (l-

alga ppreferuta)

9.1.2. L-istudju ma hemm għalfejn isir jekk hemm fatturi mitiganti li jindikaw li mhux 

probabbli li jkun hemm tossiċità akkwatika per eżempju jekk is-sustanza diffiċli 

ħafna sabiex tinħall fl-ilma jew mhux probabbli li s-sustanza taqsam membrani 

bioloġiċi.
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9.2. Degradazzjoni

9.2.1. Bijotika

9.2.1.1. Bijodegradibbiltà lesta

9.2.1.1 L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

Għandha tiġi provduta kwalunkwe informazzjoni oħra fiżikokimika, tossikoloġika u ekotossikoloġika relevanti li tkun disponibbli.
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ANNESS VIII

REKWIŻITI TA' INFORMAZZJONI STANDARD ADDIZZJONALI GĦAL SUSTANZI

FABBRIKATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 10 TUNNELLATI METRIĊI JEW

AKTAR

Il-kolonna 1 ta' dan l-Anness tistabbilixxi l-informazzjoni standard meħtieġa għas-sustanzi kollha 

fabbrikati jew importati fi kwantitajiet ta' 10 tunnellata metrika jew aktar skond l-Artikolu 11 (1) 

(b). Għaldaqstant, l-informazzjoni meħtieġa fil-kolonna 1 ta' dan l-Anness hija addizzjonali għal dik 

meħtieġa fil-kolonna 1 ta' l-Anness V. Kwalunkwe informazzjoni fiżikokimika, tossikoloġika u 

ekotossikoloġika li tkun disponibbli għandha tiġi provduta. Il-kolonna 2 ta' dan l-Anness telenka 

regoli speċifiċi skond liema l-informazzjoni standard meħtieġa tista' titħalla barra, tiġi sostitwita 

b'informazzjoni oħra, provduta fi stadju differenti jew adattata b'mod ieħor. Jekk il-kondizzjonijiet 

li taħthom il-kolonna 2 ta' dan l-Anness tippermetti adattamenti jiġu sodisfatti, ir-reġistrant għandu 

jiddikjara b'mod ċar dan il-fatt u r-raġunijiet għal kull adattament taħt l-intestaturi xierqa fid-dossier 

ta' reġistrazzjoni.

Minbarra dawn ir-regoli speċifiċi, reġistrant jista' jadatta l-informazzjoni standard meħtieġa prevista 

fil-kolonna 1 ta' dan l-Anness skond ir-regoli ġenerali li jinsabu fl-Anness IX. F'dan il-każ ukoll, 

għandu jiddikjara b'mod ċar ir-raġunijiet għal kwalunkwe deċiżjoni li l-informazzjoni standard tiġi 

adattata taħt l-intestaturi adatti fid-dossier ta' reġistrazzjoni li jirreferu għar-regola(i) speċifika(ċi) 

xierqa fil-kolonna 2 jew fl-Anness XI1.

  

1 Nota: japplikaw ukoll il-kondizzjonijiet, sabiex ma jkunx meħtieġ test speċifiku, stabbiliti 
fil-metodi relevanti ta' test fir-Regolament tal-Kummissjoni dwar metodi ta' test kif 
speċifikat fl-Artikolu 13(2), li mhumiex ripetuti fil-kolonna 2.
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Qabel ma testijiet ġodda jiġu mwettqa sabiex jiġu determinati l-proprjetajiet elenkati f'dan l-Anness, 

id-data in vitro disponibbli kollha, data in vivo, data umana storika, data minn (Q)SARs validi u 

data minn sustanzi relatati strutturalment (approċċ li jaqra minn wieħed għall-ieħor għandhom 

ikunu valutati l-ewwel. L-ittestjar in vivo b'sustanzi korrożivi b'livelli ta' konċentrazzjoni/doża li 

jikkawżaw korrożività għandu jkun evitat. Qabel l-ittestjar, gwida ulterjuri dwar strateġiji ta' ttestjar 

għandha tkun konsultata flimkien ma' dan l-Anness.

Meta, għal ċerti end-points, l-informazzjoni ma tkunx provduta għal raġunijiet oħra għajr dawk 

imsemmija fil-kolonna 2 ta' dan l-Anness jew fl-Anness IX, dan il-fatt u r-raġunijiet għandhom 

ukoll ikunu ddikjarati b'mod ċar.
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8. INFORMAZZJONI TOSSIKOLOĠIKA

KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦAL ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

8.1. Irritazzjoni tal-ġilda

8.1.1. Irritazzjoni tal-ġilda in vivo 8.1.1. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun kklassifikata bħala korrożiva għall-ġilda jew bħala irritant tal-

ġilda; jew

– is-sustanza tkun aċidu qawwi (ph < 2.0) jew bażi (pH > 11.5); jew

– is-sustanza tieħu n-nar fl-arja b'temperatura ambjentali; jew

– is-sustanza tkun klassifikata bħala tossika ħafna meta tiġi f'kuntatt mal-ġilda; 

jew

– studju ta' tossiċità akuta mir-rotta dermali ma jindikax irritazzjoni tal-ġilda sad-

doża ta' limitu (2000 mg/kg piż tal-ġisem).
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8.2. Irritazzjoni ta' l-għajnejn

8.2.1. Irritazzjoni ta' l-għajnejn in vivo 8.2.1. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun kklassifikata bħala irritant għall-għajnejn bir-risku ta' dannu 

serju għall-għajnejn; jew

– is-sustanza tkun klassifikata bħal korrożiva għall-ġilda u dment li r-reġistrant 

ikklassifika s-sustanza bħala irritant għall-għajnenj; jew

– is-sustanza tkun aċidu qawwi (ph < 2.0) jew bażi (pH > 11.5); jew

– is-sustanza tieħu n-nar fl-arja b'temperatura ambjentali.

8.4. Mutaġeniċità

8.4.2. Studju ta' ċitoġeniċità in vitro f'ċelloli mammalji 8.4.2. L-istudju s-soltu ma jkunx hemm għalfejn isir

– jekk data adegwata minn test ta' ċitoġeniċità in vivo tkun disponibbli jew

– is-sustanza tkun magħrufa bħala karċinoġenika ta' kategorija 1 jew 2 jew 

kategorija mutaġenika 1, 2 jew 3.
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8.4.3. Studju ta' mutazzjoni tal-ġeni in vitro f'ċelluli 

mammalji, jekk riżultat negattiv fl-Anness V, 

8.4.1. u l-Anness VI, 8.4.2.

8.4.3. L-istudju s-soltu ma jkunx hemm għalfejn isir jekk data adegwata minn test ta' 

mutazzjoni tal-ġeni mammalji in vivo ta' min joqgħod fuqu tkun disponibbli.

8.4. Studji ta' mutaġeniċità in vivo għandhom jiġu kunsidrati f'każ ta' riżultat pożittiv 

fi kwalunkwe wieħed mill-istudji ta' ġenotossiċità fl-Anness V jew VII.

8.5. Tossiċità akuta 8.5. L-istudju/i ġeneralment ma jkunx hemm għalfejn isir(u) jekk:

– is-sustanza tkun klassifikata bħal korrożiva għall-ġilda.

Minbarra r-rotta orali (8.5.1), għal sustanzi li mhumiex gassijiet, l-informazzjoni 

msemmija taħt 8.5.2 sa 8.5.3 għandha tiġi provduta għal mill-inqas rotta waħda 

oħra. L-għażla għat-tieni rotta tiddependi fuq in-natura tas-sustanza u r-rotta 

probabbli ta' espożizzjoni umana. Jekk hemm biss rotta waħda ta' espożizzjoni, 

tkun biss informazzjoni għal dik ir-rotta li għandha tiġi provduta.

8.5.2. B'inalazzjoni 8.5.2. L-ittestjar mir-rotta ta' inalazzjoni huwa adatt jekk l-espożizzjoni ta' bnedmin 

permezz ta' l-inalazzjoni hemm ċans tagħha b'kont meħud tal-pressjoni tal-fwar 

tas-sustanza u/jew il-possibbiltà ta' espożizzjoni għal aerosols, partikoli jew qtar 

żgħar ta' daqs inalabbli.
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8.5.3. Bir-rotta dermali 8.5.3. L-ittestjar bir-rotta dermali huwa adatt jekk:

(1) (1) inalazzjoni tas-sustanza ma tantx hi probabbli; u

(2) (2) il-kuntatt mal-ġilda fil-produzzjoni u/jew l-użu hu(ma) improbabbli; u

(3) (3) il-proprjetajiet fiżikokimika u tossikoloġiċi jissuġġerixxu potenzjal għal rata 

sinifikattiva ta' assorbiment mill-ġilda.

8.6. Tossiċità ta' dożi ripetuti

8.6.1. Studju ta' tossiċità ta' dożi ripetuti għal perjodu 

qasir (28 jum), speċi waħda, raġel u mara, l-aktar 

rotta adatta ta' amministrazzjoni, b'kont meħud 

għar-rotta probabbli ta' espożizzjoni umana.

8.6.1. L-istudju ta' tossiċità għal perjodu qasir (28 jum) ma jkunx hemm għalfejn isir 

jekk:

– studju ta' tossiċità sub-kronika (90 jum) jew kronika li ta' min joqgħod fuqu 

huwa disponibbli, dment li kienu użati speċi, dożaġġ, solvent u rotta ta' 

amministrazzjoni adatti; jew

– fejn sustanza jkollha diżintegrazzjoni immedjata u hemm data suffiċjenti dwar 

il-prodotti tal-cleavage; jew

– konformement ma' l-Anness IX(3).
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Ir-rotta adatta għandha tintgħażel fuq il-bażi li ġejjin:

L-ittestjar bir-rotta dermali huwa adatt jekk:

(1) (1) inalazzjoni tas-sustanza ma tantx hi probabbli; u

(2) (2) il-kuntatt mal-ġilda fil-produzzjoni u/jew l-użu hu(ma) improbabbli; u

(3) (3) il-proprjetajiet fiżikokimika u tossikoloġiċi jissuġġerixxu potenzjal għal rata 

sinifikattiva ta' assorbiment mill-ġilda.

L-ittestjar mir-rotta ta' inalazzjoni huwa adatt jekk l-espożizzjoni ta' bnedmin permezz ta' 

l-inalazzjoni hemm ċans tagħha b'kont meħud tal-pressjoni tal-fwar tas-sustanza 

u/jew il-possibbiltà ta' espożizzjoni għal aerosols, partikoli jew qtar żgħar ta' 

daqs inalabbli.
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L-istudju ta' tossiċità sub-kronika (90 jum) (Anness VII, 8.6.2) għandu jkun propost mir-

reġistrant jekk:

– il-frekwenza u d-dewmien ta' espożizzjoni umana jindikaw li studju għall-

perjodu itwal huwa adatt; u waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin tkun sodisfatta:

– data disponibbli oħra tindika li s-sustanza tista' proprjertà perikoluża li ma tkunx 

tista' tiġi misjuba detected fi studji għal ta' tossiċità għal żmien qasir; jew

– studji tossikokinetiċi magħmulin adegwatament jiżvelaw akkumulazzjoni tas-

sustanza jew l-metabolitajiet tagħha f'ċerti tessuti jew organi li possibbilment 

jibqgħu ma jinstabux fi studju ta' tossiċità għall-perjodu qasir iżda li hemm ċans 

li jirriżultaw f'effetti negattivi wara espożizzjoni prolongata.
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Għandhom jiġu proposti studji ulterjuri mir-reġistrant jew dawn jistgħu jkunu mitluba 

mill-Aġenzija skond l-Artikolui 39 u 40 f'każ ta':

– nuqqas li jiġi identifikat NOAEL fl-istudju ta' 28 jum ta' 90 jum, dment li r-

raġuni għan-nuqqas ta' identifikazzjoni ta' NOAEL tkun l-assenza ta' effetti 

tossiċi negattivi; jew

– tossiċità ta' tħassib partikolari (per eżempju, effetti severi/gravi); jew

– indikazzjonijiet ta' effett għal liema l-evidenza disponibbli tkun inadegwata għal 

karatterizzazzjoni tossikoloġika u/jew tar-riskji; F'każijiet bħal dawn jista' jkun 

ukoll il-każ li jiġu mwettqa studji tossikoloġiċi speċifiċi li huma mfassla sabiex 

jinvestigaw dawn l-effetti (per eżempju, immunotossiċità, newrotossiċità); jew

– ir-rotta ta' espożizzjoni użata fl-istudju ta' dożi ripetuti inizjali ma kienx adatt fir-

rigward tar-rotta mistennija ta' espożizzjoni umana u estrapolazzjoni rotta-għal-

rotta ma' tistax issir; jew

– tħassib partikolari fir-rigward ta' l-espożizzjoni (per eżempju, l-użu fi prodotti 

tal-konsumatur li jwasslu għal livelli ta' espożizzjoni li huma qrib għal-livelli ta' 

doża li fihom it-tossiċità għall-bnedmin tista' tkun mistennija); jew

– l-effetti murija f'sustanzi b'relazzjoni ċara fl-istruttura molekulari mas-sustanza li 

qed tiġi studjata, ma nstabux fl-istudju tat-28 jum jew tad-90 jum.
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8.7. Tossiċità riproduttiva 8.7.1 Ma jkunx hemm il-ħtieġa li jsir dan l-istudju jekk:

– is-sustanza tkun magħrufa bħala karsinoġenu ġenotossiku u miżuri ta' 

amministrazzjoni tar-riskji adatti huma implementati; jew

– is-sustanza tkun magħrufa bħala li hi mutaġen ta' ċellula bijoloġika u miżuri ta' 

amministrazzjoni tar-riskji adatti huma implementati; jew

– tista' tiġi eskluża l-espożizzjoni relevanti tal-bniedem konformement mat-

Taqsima 3 ta' l-Anness IX; jew.

– ikun disponibbli studju tat-tossiċità li tiżviluppa qabel it-twelid (Taqsima 8.7.2 

ta' dan l-Anness) jew studju tat-tossiċità riproduttiva ibbażata fuq żewġ 

ġenerazzjonijiet (Taqsima 8.7.3 ta' dan l-Anness).

Jekk sustanza tkun magħrufa bħala li għandha effett avvers fuq il-fertilità, li jissodisfa l-

kriterji ta' klassifikazzjoni bħala Repr Cat 1 jew 2: R60, u d-data disponibbli huma 

adegwati sabiex jappoġġaw stima robusta tar-riskji, allura ma jkunx meħtieġ ittestjar 

ulterjuri għall-fertilità. Madankollu, l-ittestjar għat-tossiċità għall-iżvilupp għandu jiġi

kunsidrat.

Jekk sustanza hi magħrufa bħala li għandha effett avvers fuq il-fertilità, li qed jilħaq il-

kriterji ta' klassifikazzjoni bħala Repr Cat 1 jew 2: R61, u d-data disponibbli huma 

adegwati sabiex jappoġġaw stima robusta tar-riskji, allura ma jkunx meħtieġ ittestjar 

ulterjuri għat-tossiċita' ta' l-iżvilupp. Madankollu, l-ittestjar għall-effetti fuq il-fertilità 
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għandu jiġi kunsidrat.

8.7.1. Screening għal tossiċità riproduttiva/ta' l-iżvilupp, 

speċi waħda (OECD 421), jekk ma hemm l-ebda 

evidenza minn informazzjoni disponibbli dwar 

sustanzi strutturalment relatati, minn stimi ta' 

(Q)SAR jew minn metodi in vitro li s-sustanza 

tista' tkun tossiku ta' l-iżvilupp.

F'każijiet fejn hemm tħassib serju dwar il-potenzjal għal effetti avversivi fuq il-fertilità 

jew l-iżvilupp, kemm studju ta' tossiċita ta' l-iżvilupp pre-natali (Anness IX

8.7.2) jew studju ta' tossiċità riprodduttiva għal żewġ ġenerazzjonijiet (Anness 

IX 8.7.3 ) jista' jiġi propost mir-reġistrant minflok l-istudju ta' screening

8.8 Tossikokinetiċi

8.8.1. Valutazzjoni ta' l-atteġġament tossikokinetiku tas-

sustanza sal-punt li jista' jittieħed mill-

informazzjoni disponibbli relevanti
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9.1.3. Ittestjar għal tossiċità fuq il-ħut għall-perjodu 

qasir: Ir-reġistrant jista' jikkonsidra l-ittestjar ta' 

tossiċità għal perjodu fit-tul minflok għall-perjodu 

qasir.

9.1.3. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– ikun hemm fatturi mitiganti li jindikaw li mhux probabbli li jkun hemm tossiċità 

akkwatika, per eżempju jekk is-sustanza tkun diffiċli ħafna sabiex tinħall fl-ilma 

jew ma jkunx probabbli li s-sustanza taqsam membrani bijoloġiċi; jew

– studju ta' tossiċità akkwatika għall-perjodu fit-tul huwa disponibbli.

L-ittestjar ta' tossiċità akkwatika għall-perjodu fit-tul kif deskritt fl-Anness IX għandu jiġi

kunsidrat jekk il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika skond l-Anness I tindika l-ħtieġa għal 

investigazzjoni ta' effetti ulterjuri fuq organiżmi akkwatiċi. L-għażla tat-test(ijiet) adatt(i) 

tiddependi fuq ir-riżultati tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika.

L-istudju tat-tossiċità akkwatika għall-perjodu fit-tul fuq il-ħut (Anness IX, 9.1.6) għandu 

jiġi kunsidrat jekk is-sustanza ma tantx tinħall fl-ilma.
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9.1.4. Ittestjar ta' inibizzjoni ta' respirazzjoni ta' ħama 

attivat

9.1.4. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– ma hemm l-ebda emissjoni għal impjant ta' trattament tad-dranaġġ; jew

– hemm fatturi mitiganti li jindikaw li mhux probabbli li jkun hemm tossiċità 

mikrobjali per eżempju jekk is-sustanza tkun diffiċli ħafna sabiex tinħall fl-ilma; 

jew

– is-sustanza tinstab li tkun faċilment bijodegradabbli u l-konċentrazzjonijiet tat-

test applikati huma fil-firxa ta' konċentrazzjonijiet li jistgħu jkunu mistennija fl-

influwent ta' impjant tat-trattament tad-drenaġġ.

L-istudju jista' jiġi sostitwit minn test ta' inibizzjoni ta' nitrifikazzjoni jekk id-data

disponibbli turi li s-sustanza aktarx tkun inibitur ta' kobor jew funzjoni 

mikrobjali, b'mod partikolari batterju nitrifikanti.

9.2. Degradazzjoni 9.2. L-ittestjar ta' degradazzjoni ulterjuri għandu jkun kunsidrat jekk il-valutazzjoni 

ta' sigurtà kimika skond l-Anness I tindika l-ħtieġa ta' investigazzjoni ulterjuri 

tad-degradazzjoni tas-sustanza. L-għażla tat-test(ijiet) adatt(i) tiddependi fuq ir-

riżultati tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika.
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9.2.2. Abijotika

9.2.2.1. Idroliżi bħala funzjoni ta' pH. 9.2.2.1. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun faċilment bijodegradabbli; jew

– is-sustanza diffiċli ħafna sabiex tinħall fl-ilma.

9.3. Destin u atteġġament fl-ambjent

9.3.1. Screening ta' assorbiment/nuqqas ta' assorbiment 9.3.1. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– abbażi tal-proprjetajiet fiżikokimiċi s-sustanza tista' tkun mistennija li jkollha 

potenzjal baxx għal assorbiment (eż. s-sustanza għandha koeffiċjent ta' 

partizzjoni ilma/oktanol baxx); jew

– is-sustanza u l-prodotti ta' degradazzjoni relevanti jiddekomponu malajr.
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ANNESS IX

REKWIŻITI ADDIZZJONALI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI 

FABBRIKATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 100 TUNNELLATA METRIKA JEW 

AKTAR

Fil-livell ta' dan l-Anness, ir-reġistrant għandu jippreżenta proposta u skeda ta' żmien sabiex jiġu 

sodisfatti r-rekwiżiti ta' informazzjoni ta' dan l-Anness skond l-Artikolu 12(1)(d).

Il-kolonna 1 ta' dan l-Anness tistabbilixxi l-informazzjoni standard meħtieġa għas-sustanzi kollha 

fabbrikati jew importati fi kwantitajiet ta' 100 tunnellata metrika jew aktar skond l-Artikolu 

12(1)(d). Għaldaqstant, l-informazzjoni meħtieġa fil-kolonna 1 ta' dan l-Anness hija addizzjonali 

għal dik meħtieġa fil-kolonna 1 ta' l-Annessi VII u VIII. Kwalunkwe informazzjoni oħra 

fiżikokimika, tossikoloġika u ekotossikoloġika relevanti li tkun disponibbli għandha tiġi provduta.

Il-kolonna 2 ta' dan l-Anness telenka regoli speċifiċi skond liema r-reġistrant jista' jipproponi li 

jħalli barra l-informazzjoni standard meħtieġa, jew jissostitwixxiha b'informazzjoni oħra, jew 

jipprovdiha fi stadju aktar tard jew jadattaha fi kwalunkwe mod ieħor. Jekk jiġu sodisfatti l-

kondizzjonijiet li taħthom tippermetti proposta ta' adattament il-kolonna 2 ta' dan l-Anness, ir-

reġistrant għandu jiddikjara b'mod ċar dan il-fatt u r-raġunijiet tal-proposta għal kull adattament taħt 

l-intestaturi xierqa fid-dossier ta' reġistrazzjoni.

Addizzjonalment għal dawn ir-regoli speċifiċi, reġistrant jista' jipproponi li jadatta l-informazzjoni 

standard meħtieġa prevista fil-kolonna 1 ta' dan l-Anness skond ir-regoli ġenerali li jinsabu fl-

Anness XI. F'dan il-każ ukoll, għandu jiddikjara b'mod ċar ir-raġunijiet għal kwalunkwe deċiżjoni li 

jipproponi adattamenti għall-informazzjoni standard taħt l-intestaturi adatti fid-dossier ta' 

reġistrazzjoni b'referenza għar-regola jew regoli speċifikċi xierqa fil-kolonna 2 jew fl-Annessi XI1.

  

1 Nota: japplikaw ukoll il-kondizzjonijiet, sabiex ma jkunx meħtieġ test speċifiku, stabbiliti 
fil-metodi relevanti ta' test fir-Regolament tal-Kummissjoni dwar metodi ta' test kif 
speċifikat fl-Artikolu 13(2), li mhumiex ripetuti fil-kolonna 2.
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Qabel ma jiġu mwettqa testijiet ġodda sabiex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet elenkati f'dan l-

Anness, għandhom jiġu valutati l-ewwel id-data in vitro, id-data in vivo, id-data umana storika, id-

data minn (Q)SARs validi u d-data minn sustanzi strutturalment relatati (l-approċċ read-across)

kollha li jkunu disponibbli. Għandu jkun evitat l-ittestjar in vivo b'sustanzi korrożivi b'livelli ta' 

konċentrazzjoni/doża li jikkawżaw korrożività. Qabel l-ittestjar, għandha tkun konsultata,

addizzjonalment ma' dan l-Anness, gwida ulterjuri dwar strateġiji ta' ttestjar.

Meta, għal ċerti end-points, ikun propost li ma tiġix provduta informazzjoni għal raġunijiet oħra 

għajr dawk imsemmija fil-kolonna 2 ta' dan l-Anness jew fl-Anness XI, dan il-fatt u r-raġunijiet 

għandhom ukoll ikunu ddikjarati b'mod ċar.
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7.15. Stabbiltà f'solventi organiċi u identità ta' prodotti 

ta' degradazzjoni relevanti

Meħtieġa biss jekk l-istabbiltà tas-sustanza tkun 

kunsidrata bħala kritika.

7.15. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk is-sustanza tkun inorganika.

7.16. Konstanti ta' dissoċjazzjoni 7.16. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun idrolitikament instabbli (nofs-ħajja anqas minn 12-il 

siegħa) jew tkun faċilement ossidabbli fl-ilma; jew

– xjentifikament mhux possibbli li jitwettaq l-ittestjar jekk il-metodu 

analitiku ma jkunx sensittiv suffiċjentement.

7.17. Viskożità
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8.4. Jekk hemm riżultat pożittiv fi kwalunkwe wieħed mill-istudji ta' 

ġenotossiċità in vitro fl-Anness VII jew VIII u ma hemm l-ebda riżultat 

disponibbli digà minn studju in vivo, studju adatt ta' ġenotossiċità ta' 

ċellula somatika in vivo għandu jkun propost mir-reġistrant.

Jekk hemm disponibbli riżultat pożittiv minn studju ta' ċellula somatika in vivo, il-

potenzjal għal mutaġeniċità ta' ċellula bijoloġika għandu jiġi kunsidrat

abbażi tad-data disponibbli kollha, inkluż evidenza tossikokinetika. Jekk 

ma tista' ssir l-ebda konklużjoni ċara dwar mutaġeniċità ta' ċellula 

bijoloġika, għandhom jiġu kunsidrati investigazzjonijiet addizzjonali.

8.6. Tossiċità ta' dożi ripetuti

8.6.1. Studju tat-tossiċità ta' dożi ripetuti għal perjodu 

qasir (28 jum), speċi waħda, raġel u mara, l-aktar 

rotta adatta ta' amministrazzjoni, b'kont meħud 

tar-rotta probabbli ta' espożizzjoni umana, dment 

li mhux diġà provdut bħala parti mir-rekwiżiti ta' 

l-Anness VIII jew jekk it-testijiet skond 8.6.2 

huwa propost. F'dan il-każ, it-Taqsima 3 ta' l-

Anness XI ma għandhiex tapplika.
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8.6.2. Studju ta' tossiċità sub-kronika (90 jum), speċi 

waħda, rodenti, raġel u mara, l-aktar rotta adatta 

ta' amministrazzjoni, b'kont meħud tar-rotta 

probabbli ta' espożizzjoni umana.

8.6.2. L-istudju ta' tossiċità sub-kronika (90 jum) ma jkunx hemm għalfejn isir 

jekk:

– studju ta' tossiċità għall-perjodu qasir ta' min joqgħod fuqu (28 jum) huwa 

disponibbli li juri effetti ta' tossiċità gravi skond il-kriterji għall-

klassifikazzjoni tas-sustanza bħala R48, għal liema n-NOAEL-28 jum 

osservat, bl-applikazzjoni ta' fattur ta' inċertezza adatt, jippermetti l-

estrapolazzjoni lejn in-NOAEL-90 jum għall-istess rotta ta' espożizzjoni; 

jew

– studju ta' tossiċità kroniku ta' min joqgħod fuq huwa disponibbli, dment li 

speċi u rotta ta' amministrazzjoni adatti kienu użati; jew

– sustanza tesperjenza disintegrazzjoni immedjata u hemm data suffiċjenti 

dwar il-prodotti tal-cleavage (kemm għal effetti sistematiċi u effetti fuq is-

sit ta' uptake); jew

– is-sustanza ma tkunx reattiva, ma tkunx solubbli u mhux inalabbli u ma 

hemm l-ebda evidenza ta' assorbiment u l-ebda evidenza ta' tossiċità f'"test 

limitu" ta' 28 jum, b'mod partikolari jekk metodu ta' mġieba bħal dan huwa 

magħqud ma' espożizzjoni umana limitata.
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Ir-rotta adatta għandha tintgħażel fuq il-bażi li ġejjin:

L-ittestjar bir-rotta dermali huwa adatt jekk:

(1) il-kuntatt mal-ġilda fil-produzzjoni u/jew l-użu ikun improbabbli; u

(2) il-proprjetajiet fiżikokemikali jissuġġerixxu rata sinifikattiva ta' 

assorbiment mill-ġilda; u

(3) waħda minn dawn il-kondizzjonijiet tkun sodisfatta:

– it-tossiċità tkun osservata fit-test ta' tossiċità dermali akuta f'dożi aktar 

baxxi milli fit-test ta' tossiċità orali; jew

– effetti sistemiċi jew evidenza oħra ta' assorbiment huma osservati fi studji 

tal-ġilda u/jew ta' l-irritazzjoni ta' l-għajnejn; jew

– testitjiet in vitro jindikaw assorbiment dermali sinifikattiv; jew

– tossiċità dermali sinifikattiva jew penetrazzjoni dermali tkun rikonoxxuta 

għal sustanzi strutturalment-relatati..
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L-ittestjar bir-rotta ta' inalament huwa adatt jekk:

– l-espożizzjoni ta' bnedmin permezz ta' l-inalazzjoni huwa probabbli b'kont 

meħud tal-pressjoni tal-fwar tas-sustanza u/jew il-possibbiltà ta' 

espożizzjoni għal aerosols, partikoli jew qtar żgħar ta' daqs inalabbli
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Studji ulterjuri għandhom jiġu proposti mir-reġistrant jew jistgħu jkunu mitluba 

mill-Aġenzija skond l-Artikolui 39 u 40 fil-każ ta':

– nuqqas li jiġi identifikat NOAEL fl-istudju ta' 90 jum, dment li r-raġuni għan-

nuqqas ta' identifikazzjoni ta' NOAEL tkun n-nuqqas ta' effetti tossiċi 

negattivi; jew tossiċità ta' tħassib partikolari (per eżempju, effetti 

severi/gravi); jew

– indikazzjonijiet ta' effett għal liema l-evidenza disponibbli tkun

inadegwata għal karatterizzazzjoni tossikoloġika u/jew tar-riskji. F'każijiet 

bħal dawn jista' jkun ukoll il-każ li jiġu mwettqa studji tossikoloġiċi 

speċifiċi li huma mfassla sabiex jinvestigaw dawn l-effetti (per eżempju, 

immunotossiċità, newrotossiċità); jew

– tħassib partikolari fir-rigward ta' l-espożizzjoni (per eżempju, l-użu fi 

prodotti tal-konsumatur li jwasslu għal livelli ta' espożizzjoni li jkunu viċin

il-livelli ta' doża li fihom tista' tkun mistennija tossiċità għall-bnedmin).
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8.7. Tossiċità riproduttiva 8.7. L-istudji ma jkunx hemm għalfejn isiru jekk:

– is-sustanza tkun magħrufa bħala karsinoġenu ġenotossiku u miżuri ta' 

amministrazzjoni tar-riskji adatti huma implementati; jew

– is-sustanza tkun magħrufa bħala li hi mutaġen ta' ċellula bijoloġika u 

miżuri ta' amministrazzjoni tar-riskji adatti huma implementati; jew

– is-sustanza tkun ta' attività tossikoloġika baxxa (l-ebda evidenza ta' 

tossiċità ma tidher fi kwalunkwe wieħed mit-testijiet disponibbli), jista' jiġi 

pruvat minn data tossikokinetika li l-ebda assorbiment tas-sistema ma 

jinsab minn rotot relevanti ta' espożizzjoni (per eżempju, 

konċentrazzjonijiet ta' plasma/demm taħt il-limitu ta' detezzjoni bl-użu ta' 

metodu sensittiv u n-nuqqas tas-sustanza u ta' metaboliti tas-sustanza fl-

urina, bżieq jew ajra mitfugħa 'l barra)) u ma hemm l-ebda espożizzjoni

umana jew l-ebda espożizzjoni sinifikattiva.
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Jekk sustanza hi magħrufa bħala li għandha effett avvers fuq il-fertilità, li qed jilħaq il-kriterji ta' 

klassifikazzjoni bħala Repr Cat 1 jew 2: R61, u d-data disponibbli huma adegwati sabiex jappoġġaw 

stima robusta tar-riskji, allura ma jkunx meħtieġ ittestjar ulterjuri għall-fertilità. Madankollu, l-

ittestjar għat-tossiċità għall-iżvilupp għandu jiġi kunsidrat.

sustanza hi magħrufa bħala li għandha effett avvers fuq il-fertilità, li qed jilħaq il-kriterji ta' 

klassifikazzjoni bħala Repr Cat 1 jew 2: R61, u d-data disponibbli huma adegwati sabiex jappoġġaw 

stima robusta tar-riskji, allura ma jkunx meħtieġ ittestjar ulterjuri għat-tossiċita' ta' l-iżvilupp.

Madankollu, l-ittestjar għall-effetti fuq il-fertilità għandu jiġi kunsidrat.

8.7.2. Studju tat-tossiċità għall-iżvilupp ta' qabel it-twelid, speċi 

waħda, l-aktar rotta adatta ta' amministrazzjoni, b'kont 

meħud tar-rotta probabbli ta' espożizzjoni umana (B.31 

tar-Regolament tal-Kummissjoni dwar metodi ta' test kif 

speċifikat fl-Artikolu 13(2) jew OECD 414).

8.7.2. L-istudju għandu inizjalment jiġi mwettaq fuq speċi waħda. Deċiżjoni dwar il-ħtieġa 

li jiġi mwettaq studju f'dan il-livell ta' tunnellaġġ jew dak li jmiss fuq speċi oħra (it-

tieni waħda) għandha tkun ibbażata fuq ir-riżultat ta' l-ewwel test u d-data 

disponibbli relevanti l-oħra kollha.

8.7.3. Studju ta' tossiċità riproduttiva fuq żewġ ġenerazzjonijiet, 

speċi waħda, raġel u mara, l-aktar rotta adatta ta' 

amministrazzjoni, b'kond meħud tar-rotta probabbli ta' 

espożizzjoni umana, jekk l-istudju ta' 28 jum jew dak ta' 

90 jum jindika effetti negattivi fuq organi jew tessuti 

riproduttivi.

8.7.3. L-istudju għandu inizjalment jiġi mwettaq fuq speċi waħda. Deċiżjoni dwar il-ħtieġa 

li jiġi mwettaq studju f'dan il-livell ta' tunnellaġġ jew dak li jmiss fuq speċi oħra (it-

tieni waħda) għandha tkun ibbażata fuq ir-riżultat ta' l-ewwel test u d-data 

disponibbli relevanti l-oħra kollha.
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9. INFORMAZZJONI EKOTOSSIKOLOĠIKA

KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦAL ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

9.1. Tossiċità akkwatika 9.1. L-ittestjar ta' tossiċità għall-perjodu fit-tul għandu jkun propost mir-

reġistrant jekk il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika skond l-Anness I tindika l-

ħtieġa għal investigazzjoni ulterjuri ta' l-effetti fuq organiżmi akkwatiċi. L-

għażla tat-test(ijiet) adatt(i) tiddependi fuq ir-riżultati tal-valutazzjoni ta' 

sigurtà kimika.

9.1.5. Ittestjar għal tossiċità għal perjodu fit-tul fuq invertebrati 

(speċi ppreferuti Daphnia), (dment li mhux diġà provdut 

bħala parti mir-rekwiżiti ta' l-Anness V)

9.1.6. Ittestjar għal tossiċità għal perjodu fit-tul fuq ħut, 

(dment li mhux diġà provdut bħala parti mir-

rekwiżiti ta' l-Anness VIII)

L-informazzjoni għandha tkun prevista għal wieħed minn 

dawn li ġejjin 9.1.6.1, 9.1.6.2 jew 9.1.6.3.

9.1.6.1 9.1.6.1 Test ta' tossiċità ta' l-istadju bikri tal-ħajja tal-ħut 

(FELS)

9.1.6.2 9.1.6.2 Test ta' tossiċità għal perjodu qasir tal-ħut fl-

istadji ta' l-embryo u meta jkunu bil-frieħ

9.1.6.3 Test ta' ħut u ta'żvilupp ġuvenili
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9.2. Degradazzjoni 9.2. L-ittestjar ta' degradazzjoni bijotika ulterjuri għandu jkun propost mir-

reġistrant jekk il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika skond l-Anness I tindika l-

ħtieġa ta' investigazzjoni ulterjuri tad-degradazzjoni tas-sustanza u l-

prodotti ta' degradazzjoni tagħha. L-għażla tat-test(ijiet) adatt(i) tiddependi 

fuq ir-riżultati tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika u tista' tinkludi ttestjar ta' 

simulazzjoni f'mezz adatt (per eżempju, ilma, sediment jew ħamrija).

9.2.1. Bijotika

9.2.1.2. Ittestjar ta' simulazzjoni dwar degradazzjoni aħħarija 

fil-wiċċ ta' l-ilma

9.2.1.2. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanzi huma diffiċli ħafna sabiex jinħallu fl-ilma.

– is-sustanza tkun faċilment bijodegradabbli.
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9.2.1.3. Ittestjar ta' simulazzjoni fuq il-ħamrija (għal sustanzi 

b'potenzjal għoli għal assorbiment fil-ħamrija)

9.2.1.3. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun faċilment bijodegradabbli; jew

– jekk espożizzjoni diretta u indiretta tal-ħamrija ma tantx hi possibbli.

9.2.1.4. Ittestjar ta' simulazzjoni fuq is-sediment (għal 

sustanzi b'potenzjal għoli għal assorbiment fis-

sediment)

9.2.1.4. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza tkun faċilment bijodegradabbli; jew

– jekk espożizzjoni diretta u indiretta tal-ħamrija ma tantx hi possibbli.

9.2.3. Identifikazzjoni ta' prodotti ta' degradazzjoni 9.2.3. Ħlief jekk is-sustanza tkun faċilment bijodegradabbli
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9.3. Destin u atteġġament fl-ambjent

9.3.2. Bijo-akkumulazjo fi speċi akkwatiċi, 

preferibbilment ħut

9.3.2. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– is-sustanza għandha potenzjal baxx għal bijo-akkumulazzjoni (per eżempju 

a log Kow < 3) u/jew potenzjal baxx li taqsam lejn membrani bijoloġiċi; 

jew

– espożizzjoni diretta u indiretta tal-kompartiment akkwatiku ma tantx hu 

probabbli.

9.3.3. Informazzjoni ulterjuri dwar assorbiment/nuqqas ta' 

assorbiment skond ir-riżultati ta' l-istudju meħtieġa 

fl-Anness VIII

9.3.3. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk:

– ibbażata fuq il-proprjetajiet fiżikokimiċi s-sustanza tista' tkun mistennija li 

jkollha potenzjal baxx għal assorbiment (eż. s-sustanza għandha 

koeffiċjent ta' partizzjoni ilma/oktanol baxx); jew

– is-sustanza u l-prodotti ta' degradazzjoni tagħha jiddekomponu ruħhom 

malajr.
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9.4. Effetti fuq organiżmi ta' l-art 9.4. Dawn l-istudji ma jkunx hemm għalfejn isiru jekk espożizzjoni diretta u 

indiretta tal-kompartiment tal-ħamrija ma tantx hi probabbli.

Fin-nuqqas ta' data dwar it-tossiċità għall-organiżmi tal-ħamrija, il-metodu tal-

partizzjoni ta' l-ekwilibriju jista' jiġi applikat sabiex tkun valutata l-

espożizzjoni għall-organiżmi tal-ħamrija. L-għażla tat-testijiet adatti 

tiddependi fuq ir-riżultat tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika.

B'mod partikolari għal sustanzi li għandhom potenzjal għoli ta' assorbiment għall-

ħamrija jew li huma persistenti ħafna, ir-reġistrant għandu jikkonsidra l-

ittestjar għall-perjodu fit-tul tat-tossiċità minflok tal-perjodu qasir.

9.4.1. Tossiċità għal perjodu qasir għall-invertebrati

9.4.2. Effetti fuq mikro-organiżmi tal-ħamrija

9.4.3. Tossiċità għal perjodu qasir għall-pjanti
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10. METODI TA' SKOPERTA U ANALIŻI

Għandha tiġi provduta, meta tkun mitluba, deskrizzjoni tal-metodi analitiċi għall-kompartimenti relevanti li għalihom kienu mwettqa studji bl-użu tal-

metodu analitiku konċernat. Jekk il-metodi analitiċi mhumiex disponibbli dan għandu jkun ġustifikat.
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ANNESS X

REKWIŻITI ADDIZZJONALI TA' INFORMAZZJONI STANDARD GĦAL SUSTANZI 

FABBRIKATI JEW IMPORTATI FI KWANTITAJIET TA' 1000 TUNNELLATA METRIKA 

JEW AKTAR

Fil-livell ta' dan l-Anness, ir-reġistrant għandu jippreżenta proposta u skeda ta' żmien sabiex jiġu 

sodisfatti r-rekwiżiti ta' informazzjoni ta' dan l-Anness skond l-Artikolu 12(1)(e).

Il-kolonna 1 ta' dan l-Anness tistabbilixxi l-informazzjoni standard meħtieġa għas-sustanzi kollha 

fabbrikati jew importati fi kwantitajiet ta' 1000 tunnellata metrika jew aktar skond l-Artikolu 

12(1)(e). Għaldaqstant, l-informazzjoni meħtieġa fil-kolonna 1 ta' dan l-Anness hija addizzjonali 

għal dik meħtieġa fil-kolonna 1 ta' l-Annessi VII, VIII u IX. Kwalunkwe informazzjoni oħra 

fiżikokimika, tossikoloġika u ekotossikoloġika relevanti li tkun disponibbli għandha tiġi provduta.

Il-kolonna 2 ta' dan l-Anness telenka regoli speċifiċi skond liema r-reġistrant jista' jipproponi li 

jħalli barra l-informazzjoni standard meħtieġa, jew jissostitwixxiha b'informazzjoni oħra, jew 

jipprovdiha fi stadju aktar tard jew jadattaha bi kwalunkwe mod ieħor. Jekk jiġu sodisfatti l-

kondizzjonijiet li taħthom il-kolonna 2 ta' dan l-Anness tippermetti proposta ta adattament, ir-

reġistrant għandu jiddikjara b'mod ċar dan il-fatt u r-raġunijiet tal-proposta tiegħu għal kull 

adattament taħt l-intestaturi xierqa fid-dossier ta' reġistrazzjoni.

Addizzjonalment għal dawn ir-regoli speċifiċi, reġistrant jista' jipproponi li jadatta l-informazzjoni 

standard meħtieġa prevista fil-kolonna 1 ta' dan l-Anness skond ir-regoli ġenerali li jinsabu fl-

Anness XI. F'dan il-każ ukoll, għandu jiddikjara b'mod ċar ir-raġunijiet għal kwalunkwe deċiżjoni li 

jipproponi adattamenti għall-informazzjoni standard taħt l-intestaturi xierqa fid-dossier ta' 

reġistrazzjoni b'referenza għar-regola jew regoli speċifiċi xierqa fil-kolonna 2 jew fl-Annessi XI1.

  

1 Nota: japplikaw ukoll il-kondizzjonijiet, sabiex ma jkunx meħtieġ test speċifiku, stabbiliti 
fil-metodi relevanti ta' test fir-Regolament tal-Kummissjoni dwar metodi ta' test kif 
speċifikat fl-Artikolu 13(2), li mhumiex ripetuti fil-kolonna 2.
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Qabel ma jiġu mwettqa testijiet ġodda sabiex jiġu ddeterminati l-proprjetajiet elenkati f'dan l-

Anness, għandhom jiġu valutati l-ewwel id-data in vitro, id-data in vivo, id-data umana storika, id-

data minn (Q)SARs validi u d-data minn sustanzi strutturalment relatati (l-approċċ read-across)

kollha li jkunu disponibbli. Għandu jkun evitat l-ittestjar in vivo b'sustanzi korrożivi b'livelli ta' 

konċentrazzjoni/doża li jikkawżaw korrożività. Qabel l-ittestjar, għandha tkun konsultata,

addizzjonalment ma' dan l-Anness, gwida ulterjuri dwar strateġiji ta' ttestjar.

Meta, għal ċerti end-points, ikun propost li ma tiġix provduta informazzjoni għal raġunijiet oħra 

għajr dawk imsemmija fil-kolonna 2 ta' dan l-Anness jew fl-Anness XI, dan il-fatt u r-raġunijiet 

għandhom ukoll ikunu ddikjarati b'mod ċar.
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8. INFORMAZJONI TOSSIKOLOĠIKA

KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦAL ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

8.4. Jekk hemm riżultat pożittiv fi kwalunkwe studju ta' ġenotossiċità in vitro fl-

Anness VII jew VIII u m'hemmx diġà riżultat disponibbli minn studju ieħor in

vivo, studju in vivo xieraq ta' ġenotossiċià ta' somatic cell għandu jiġi propost 

mir-reġistrant.

Jekk hemm disponibbli riżultat pożittiv minn studju ta' ċellula somatika in vivo, il-

potenzjal għal mutaġeniċità ta' ċellula bijoloġika għandu jiġi kunsidrat abbażi tad-data 

disponibbli kollha, inkluż evidenza tossikokinetika. L-istudju ma jkunx hemm għalfejn 

isir jekk:
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8.6.3. Studju ta' tossiċità ripetut għal żmien twil (≥ 12-il xahar) jista' jiġi propost mir-

reġistrant jew mitlub mill-Aġenzija konformement ma' l-Artikoli 39-40 jekk l-

frekwenza u d-durata ta' l-espożizzjoni tal-bniedem tindika li studju għal żmien 

itwal hu xieraq u waħda minn dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin tintlaħaq:

– effetti ta' tossiċità serji jew severi ta' tħassib partikolari kienu osservati fi studju 

ta' 28 jum jew li għalih l-evidenza disponibbli hi inadegwata għal evalwazzzjoni 

ta' tossiċità jew karattizzazzjoni ta' riskju jew;

– l-effetti murija f'sustanzi b'relazzjoni ċara fl-istruttura molekulari mas-sustanza li 

qed tiġi studjata, ma nstabux fl-istudju tat-28 jum jew tad-90 jum.

– Is-sustanza jista' jkollha proprjetà perikoluża li ma tiġix osservata fl-istudju ta' 

90 jum.
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8.6.4 Studji ulterjuri għandhom jiġu proposti mir-reġistrant jew jistgħu jkunu mitluba 

mill-Aġenzija skond l-Artikolui 39 u 40 f'każ ta':

– tossiċità ta' tħassib partikolari (per eżempju, effetti severi/gravi); jew

– indikazzjonijiet ta' effett għal liema l-evidenza disponibbli tkun inadegwata għal 

karatterizzazzjoni tossikoloġika u/jew tar-riskji; F'każijiet bħal dawn jista' jkun 

ukoll il-każ li jiġu mwettqa studji tossikoloġiċi speċifiċi li huma mfassla sabiex 

jinvestigaw dawn l-effetti (per eżempju, immunotossiċità, newrotossiċità); jew

– tħassib partikolari fir-rigward ta' espożizzjoni ( eż fi prodotti tal-konsumatur li 

jwasslu għal-livelli ta' espożizzjoni li huma qrib għal-livelli ta' dożo fejn tiġi 

osservata i-tossiċità).

8.7 Tossiċità riproduttiva 8.7 L-istudji m'hemmx għalfejn isiru jekk:

– is-sustanza tkun magħrufa bħala karsinoġenu ġenotossiku u miżuri ta' 

amministrazzjoni tar-riskji adatti huma implementati; jew

– is-sustanza tkun magħrufa bħala li hi mutaġen ta' ċellula bijoloġika u miżuri ta' 

amministrazzjoni tar-riskji adatti huma implementati; jew

– is-sustanza tkun ta' attività tossikoloġika baxxa (l-ebda evidenza ta' tossiċità ma 

tidher fi kwalunkwe wieħed mit-testijiet disponibbli), jista' jiġi pruvat minn data 

tossikokinetika li l-ebda assorbiment tas-sistema ma jseħħ minn rotot relevanti 

ta' espożizzjoni (per eżempju, konċentrazzjonijiet ta' plasma/demm taħt il-limitu 
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ta' detezzjoni bl-użu ta' metodu sensittiv u n-nuqqas tas-sustanza u ta' metaboliti 

tas-sustanza fl-urina, bżieq jew ajra mitfugħa 'l barra)) u ma hemm l-ebda 

espożizzjoni umana jew l-ebda espożizzjoni sinifikattiva.

Jekk sustanza hi magħrufa bħala li għandha effett avvers fuq il-fertilità, li qed jilħaq il-

kriterji ta' klassifikazzjoni bħala Repr Cat 1 jew 2: R60, u d-data disponibbli 

huma adegwati sabiex jappoġġaw stima robusta tar-riskji, allura ma jkunx 

meħtieġ ittestjar ulterjuri għall-fertilità. Madankollu, l-ittestjar għat-tossiċità 

għall-iżvilupp għandu jiġi kunsidrat.

Jekk sustanza hi magħrufa bħala li għandha effett avvers fuq il-fertilità, li qed jilħaq il-

kriterji ta' klassifikazzjoni bħala Repr Cat 1 jew 2: R61, u d-data disponibbli 

huma adegwati sabiex jappoġġaw stima robusta tar-riskji, allura ma jkunx 

meħtieġ ittestjar ulterjuri għat-tossiċita' ta' l-iżvilupp. Madankollu, l-ittestjar 

għall-effetti fuq il-fertilità għandu jiġi kunsidrat.



7524/8/06 REV 8 JA/ag 7
ANNESS X DG C I MT

KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦAL ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

8.7.2. Studju tat-tossiċità għall-iżvilupp, speċi waħda, l-

aktar rotta adatta ta' amministrazzjoni, b'kont 

meħud tar-rotta probabbli ta' espożizzjoni umana 

(Anness X B.31 jew OECD 414).

8.7.3. L-istudju ta' tossiċità riproduttiva ta' żewġ 

ġenerazzjonijiet, speċi waħda, raġel u mara, l-

aktar linja adatta ta' amministrazzjoni, fir-rigward 

ta' l-aktar mod probabbli ta' espożizzjoni umana, 

sakemm diġà provdut fir-rekwiżiti ta' l-Anness 

IX.
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8.9.1 Studju ta' karċinoġeniċità 8.9.1 Studji ulterjuri għandhom jiġu proposti mir-reġistrant jew jistgħu jkunu mitluba 

mill-Aġenzija skond l-Artikolui 39 u 40 jekk:

– is-sustanza għandha użu wiesa' dispersiv jew hemm evidenza ta' espożizzjoni 

umana frekwenti jew għal tul ta' żmien; u

– is-sustanza hi klassifikata bħala mutaġen kategorija 3 jew hemm evidenza oħra 

mill-istudju(i) ta' dożi ripetuti li s-sustanza tista' tinduċi iperplasia u/jew 

leżjonijiet pre-neoplastiċi.

Jekk is-sustanza hi klassifikata bħala mutaġen kategorija 1 jew 2, il-presunzjoni ta' 

kontumaċja tkun li probbabli hemm mekkaniżmu ġenotossiku għall- karċinoġeniċità.

F'dawn il-każijiet, test ta' karċinoġeniċita ma jkunx meħtieġ normalment.
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9.2. Degradazzjoni 9.2. L-ittestjar ta' degradazzjoni bijotika ulterjuri għandu jkun propost mir-reġistrant 

jekk il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika skond l-Anness I tindika l-ħtieġa ta' 

investigazzjoni ulterjuri tad-degradazzjoni tas-sustanza u l-prodotti ta' 

degradazzjoni tagħha. L-għażla tat-test(ijiet) adatt(i) tiddependi fuq ir-riżultati 

tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika u ma tistax tinkludi ttestjar f'mezz adatt (per 

eżempju, ilma, sediment jew ħamrija).

9.2.1. Bijotika

9.3. Destin u atteġġament fl-ambjent

9.3.4. Informazzjoni ulterjuri dwar id-destin u l-

atteġġament ambjentali tas-sustanza u/jew tal-

prodotti ta' degradazzjoni

9.3.4 L-ittestjar ulterjuri għandu jkun propost mir-reġistrant jew jista' jkun mitlub 

mill-Aġenzija skond l-Artikolu 39 jew 40 jekk il-valutazzjoni ta' sigurtà kimika 

skond l-Anness I tindika l-ħtieġa għal investigazzjoni ulterjuri tad-destinn u l-

atteġġament tas-sustanza. L-għażla tat-test(ijiet) adatt(i) tiddependi fuq ir-

riżultati tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika.
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KOLONNA 1

INFORMAZZJONI STANDARD MEĦTIEĠA

KOLONNA 2

REGOLI SPEĊIFIĊI GĦAL ADATTAMENT MILL-KOLONNA 1

9.4. Effetti fuq organiżmi ta' l-art 9.4. L-ittestjar ta' tossiċità għall-perjodu fit-tul għandu jkun propost mir-reġistrant jekk ir-

riżultati tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika skond l-Anness I tindika l-ħtieġa għal 

investigazzjoni ulterjuri ta' l-effetti tas-sustanza u/jew il-prodotti ta' degradazzjoni fuq 

organiżmi ta' l-art. L-għażla tat-test(ijiet) adatt(i) tiddependi fuq ir-riżultati tal-

valutazzjoni ta' sigurtà kimika.

Dawn l-istudji ma hemm għalfejn isiru jekk espożizzjoni diretta u indiretta tal-kompartiment tal-

ħamrija ma tantx hi probabbli.

9.4.4. Ittestjar għal tossiċità għal perjodu fit-tul fuq 

invertebrati, dment li mhux diġà provdut bħala parti 

mir-rekwiżiti ta' l-Anness IX

9.4.6. Ittestjar għal tossiċità għal perjodu fit-tul fuq il-pjanti, 

dment li mhux diġà provdut bħala parti mir-rekwiżiti 

ta' l-Anness IX

9.5.1. Tossiċità fil-perjodu fit-tul għal organiżmi 

sedimentarji

9.5.1. L-ittestjar ta' tossiċità għall-perjodu fit-tul għandu jkun propost mir-reġistrant jekk ir-

riżultati tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika tindika l-ħtieġa għal investigazzjoni ulterjuri 

ta' l-effetti tas-sustanza u/jew il-prodotti ta' degradazzjoni relevanti fuq organiżmi 

sedimentarji. L-għażla tat-test(ijiet) adatt(i) tiddependi fuq ir-riżultati tal-valutazzjoni ta' 

sigurtà kimika.

9.6.1. Tossiċità għall-perjodu fit-tul jew tar-

riproduttività ta' l-għasafar

9.6.1. Kwalunkwe ħtieġa għal ittestjar għandha tkun kunsidrata bir-reqqa b'kont meħud 

tad-dataset mammalja kbira li s-soltu tkun disponibbli f'dan il-livell ta' tunnaġġ.
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10. METODI TA' SKOPERTA U TA' ANALIŻI

Għandha tiġi provduta, meta tkun mitluba, deskrizzjoni tal-metodi analitiċi għall-kompartimenti relevanti li għalihom twettqu studji bl-użu tal-metodu 

analitiku konċernat. Jekk il-metodi analitiċi ma jkunux disponibbli dan għandu jkun ġustifikat.
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ANNESS XI

REGOLI ĠENERALI GĦALL-ADATTAMENT TAR-REĠIM TA' TTESTJAR STANDARD 

PREVIST FL-ANNESSI VII SA X

L-Annessi VII sa X jesponu r-rekwiżiti ta' informazzjoni għas-sustanzi kollha fabbrikati jew 

importati fi kwantitajiet ta':

– tunnellata metrika jew aktar konformement ma' l-Artikolu 12(1)(a),

– 10 tunnellata metrika jew aktar konformement ma' l-Artikolu 12(1)(ċ),

– 100 tunnellata metrika jew aktar konformement ma' l-Artikolu 12(1)(d), u

– 1000 tunnellata metrika jew aktar konformement ma' l-Artikolu 12(1) (e).

Addizzjonalment għar-regoli speċifiċi disposti fil-Kolonna 2 ta' l-Annessi VII sa X, reġistrant jista' 

jadatta r-reġim ta' ttestjar standard konformement mar-regoli ġenerali disposti fit-Taqsima 1 ta' dan 

l-Anness. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri li jkun qed iwettqu l-valutazzjoni jistgħu, 

waqt il-valutazzjoni, jivvalutaw dawn l-adattamenti lir-reġim ta' ttestjar standard.

1. META L-ITTESTJAR MA JIDHIRX MEĦTIEĠ XJENTIFIKAMENT

1.1. Użu ta' data eżistenti

1.1.1. Data dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi mill-esperimenti mhux mwettqa skond il-GLP jew 

il-metodi ta' ttestjar imsemmija fl-Artikolu 13(2)
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Id-data għandha tkun kunsidrata bħala ekwivalenti għad-data ġenerata mill-metodi ta' 

ttestjar korrispondenti msemmija fl-Artikolu 13(2) jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li 

ġejjin:

(1) adegwatezza għall-għan ta' klassifikazzjoni u ttikettjar u/jew ta' stima tar-riskji,

(2) dokumentazzjoni suffiċjenti tkun provduta għall-valutazzjoni ta' l-adegwatezza ta' 

l-istudju u

(3) id-data tkun valida għall-end-point li jkun investigat u l-istudju jkun mwettaq bl-

użu ta' livell aċċettabbli ta' assigurazzjoni ta' kwalità.

1.1.2. Data dwar il-proprjetajiet fiżikokimiċi mill-esperimenti mhux mwettqa skond il-GLP jew 

il-metodi ta' ttesjar imsemmija fl-Artikolu 13(2)

Id-data għandha tkun kunsidrata bħala ekwivalenti għad-data ġenerata mill-metodi ta' 

ttestjar korrispondenti msemmija fl-Artikolu 13(2) jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li 

ġejjin:

(1) adegwatezza għall-għan ta' klassifikazzjoni u ttikettjar u/jew ta' stima tar-riskji,

(2) kopertura adegwata u affidabbli tal-parametri prinċipali previsti  fl-investigazzjoni

permezz tal-metodi ta' ttestjar korrispondenti msemmija fl-Artikolu 13(2),

(3) dewmien ta' espożizzjoni komparabbli ma' jew itwal mill-metodi ta' ttestjar 

korrispondenti msemmija fl-Artikolu 13(2) jekk id-dewmien ta' l-espożizzjoni ikun

parametru relevanti, u

(4) tkun provduta dokumentazzjoni adegwata u affidabbli ta' l-istudju 
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1.1.3. Data umana storika

Għandu jittieħed kont ta' data umana storika, bħal studji epidemjoloġiċi dwar 

popolazzjonijiet esposti, data dwar espożizzjoni aċċidentali jew relatata max-xogħol u 

studji kliniċi.

Il-validità tad-data fir-rigward ta' effett speċifiku fuq is-saħħa tal-bniedem tiddependi, fost 

affarijiet oħra, fuq it-tip ta' analiżi u fuq il-parametri koperti u d-daqs u l-ispeċifiċità tar-

rispons u konsegwentement fuq il-prevedibbiltà ta' l-effett. Il-kriterji għall-valutazzjoni ta' 

l-adegwatezza tad-data jinkludu:

(1) is-selezzjoni u l-karatterizzazzjoni adatti tal-gruppi esposti u ta' kontroll,

(2) karatterizzazzjoni adegwata ta' l-espożizzjoni,

(3) tul suffiċjenti ta' segwitu għall-okkorrenza tal-marda,

(4) metodu validu għall-osservazzjoni ta' effett,

(5) konsiderazzjoni xierqa ta' preġudizzji u ta' fatturi li jistgħu jfixklu, u

(6) affidabbiltà statistika raġonevoli għall-ġustifikazzjoni tal-konklużjoni.

Fil-każijiet kollha għandha tkun provduta dokumentazzjoni adegwata u affidabbli.
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1.2. Il-piż tal-prova

Jista' jkun hemm piż suffiċjenti ta' prova minn diversi sorsi ta' informazzjoni indipendenti 

li jwassal sabiex wieħed jassumi jew jikkonkludi li sustanza jkollha jew ma jkollhiex xi 

proprjetà perikoluża partikolari, filwaqt li l-informazzjoni minn kull sors uniku waħdu tkun

meqjusa bħala insuffiċjenti sabiex tappoġġa din in-nozzjoni.

Jista' jkun hemm piż suffiċjenti ta' prova mill-użu ta' metodi ta' ttestjar żviluppati ġodda, li 

jkun għadu mhux inkluż fil-metodi ta' ttestjar imsemmija fl-Artikolu 13(2) jew minn 

metodu ta' test internazzjonali rikonoxxut mill-Kummissjoni jew mill-Aġenzija bħala 

ekwivalenti, li jwassal għall-konklużjoni li sustanza jkollha jew ma jkollhiex xi proprjetà 

perikoluża partikolari.

Fejn ikun disponibbli piż suffiċjenti ta' prova għall-preżenza jew assenza ta' xi proprjetà 

perikoluża partikolari:

– ma għandux isir l-ittestjar ulterjuri fuq annimali vertebrati għal dik il-proprjetà,

– jista' ma jsirx l-ittestjar ulterjuri li ma jinvolvix annimali vertebrati.

Fil-każijiet kollha għandha tkun provduta dokumentazzjoni adegwata u affidabbli.
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1.3. Relazzjoni struttura-attività kwalitattiva jew kwantitattiva (Q)SAR)

Ir-riżultati miksuba minn mudelli validi, kwalitattivi jew kwantitattivi, tar-relazzjoni 

struttura-attività ((Q)SARs) jistgħu jindikaw il-preżenza jew l-assenza ta' ċerta proprjetà 

perikoluża. Ir-riżultati ta' (Q)SARs jistgħu jintużaw minflok l-ittestjar meta l-

kondizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

– ir-riżultati jkunu derivati minn mudell (Q)SAR li l-validità xjentifika tiegħu tkun ġiet 

stabbilita,

– is-sustanza taqa' fid-dominju ta' applikabbiltà tal-mudell (Q)SAR,

– ir-riżultati jkunu adegwati għall-għan ta' klassifikazzjoni u ttiketjar u/jew ta' l-istima

tar-riskji, u

– tkun provduta dokumentazzjoni adegwata u affidabbli tal-metodu applikat.

L-Aġenzija f'kollaborazzjoni mal-Kummissjoni, l-Istati Membri u partijiet interessati 

għandha tiżviluppa u tipprovdi gwida fil-valutazzjoni ta' liema (Q)SARs jissodisfaw dawn 

il-kondizzjonijiet u tipprovdi eżempji.

1.4. Metodi in vitro

Ir-riżultati miksuba minn metodi in vitro adatti jistgħu jindikaw il-preżenza ta' ċerta 

proprjetà perikoluża jew jistgħu jkunu importanti fir-rigward ta' xi intendiment

mekkanistiku, li jista' jkun importanti għall-valutazzjoni. F'dan il-kuntest, "adatt" tfisser 

żviluppat b'mod suffiċjenti skond il-kriterji ta' żvilupp tat-test miftiehma

internazzjonalment (per eżempju, il-kriterji ta' l-European Centre for Validation of 

Alternative Testing Methods (ECVAM)) għad-dħul ta' test fil-proċess ta' pre-validazzjoni).

Skond ir-riskju potenzjali, tista' tkun meħtieġa konferma immedjata li tkun teħtieġ l-

ittestjar lil hinn mill-informazzjoni prevista fl-Anness VII jew VIII jew konferma proposta 

li teħtieġ l-ittestjar lil hinn mill-informazzjoni prevista fl-Anness IX jew X għal-livell ta' 

tunnellaġġ rispettiv.
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Jekk ir-riżultati miskuba mill-użu ta' tali metodi in vitro ma jindikawx ċerta proprjetà 

perikoluża, it-test relevanti għandu xorta waħda jitwettaq fil-livell ta' tunnellaġġ adatt 

sabiex jiġi konfermat ir-riżultat negattiv, sakemm l-ittestjar ma jkunx meħtieġ skond l-

Annessi VII sa X jew ir-regoli l-oħra f'dan l-Anness.

Tali konferma tista' tiġi rinunzjata, jekk il-kondizzjonijiet li ġejjin ikunu sodisfatti:

(1) ir-riżultati jkunu derivati minn metodu in vitro li l-validità xjentifika tiegħu tkun ġiet 

stabbilita minn studju ta' validazzjoni, skond prinċipji ta' validazzjoni miftiehma

internazzjonalment,

(2) ir-riżultati jkunu adegwati għall-għan ta' klassifikazzjoni u ttiketjar u/jew ta' stima 

tar-riskji, u

(3) tkun provduta dokumentazzjoni adegwata u affidabbli tal-metodu applikat.

1.5. Raggruppament ta' sustanzi u approċċ ta' read-across

Is-sustanzi li l-proprjetajiet fiżikokimiċi, tossikoloġiċi u ekotossikoloġiċi tagħhom 

probabbilment jkunu simili jew isewgu xejra regolari bħala riżultat ta' similarità strutturali 

jistgħu jiġu kunsidrati bħala grupp, jew "kategorija" ta' sustanzi. L-applikazzjoni tal-

kunċett ta' grupp teħtieġ li l-proprjetajiet fiżikokimiċi, l-effetti fuq is-saħħa umana u l-

effetti ambjentali jew id-destin ambjentali jistgħu jkunu previsti minn data għal sustanza

jew sustanzi ta' referenza fi ħdan il-grupp b'interpolazzjoni għal sustanzi oħra fil-grupp (l-

approċċ ta' read-across). Dan jevita l-ħtieġa li kull sustanza tiġi ttestjata għal kull end-

point.
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Is-similaritajiet jistgħu jkunu bbażati fuq:

(1) grupp funzjonali komuni,

(2) il-prekursuri komuni u/jew il-probabbiltà ta' prodotti ta' breakdown komuni permezz 

ta' proċessi fiżiċi u bijoloġiċi, li jirriżultaw f'kimiċi strutturalment simili, jew

(3) xejra kostanti fit-tibdil tal-qawwa tal-proprjetajiet fil-kategorija kollha.

Jekk jiġi applikat il-kunċett ta' grupp, is-sustanzi għandhom ikunu klassifikati u ttikettjati 

fuq din il-bażi.

Fil-każijiet kollha r-riżultati għandhom:

– ikunu adegwati għall-għan ta' klassifikazzjoni u ttiketjar u/jew ta' stima tar-riskji,

– ikollhom kopertura adegwata u affidabbli tal-parametri prinċipali indirizzati fil-

metodu ta' ttestjar korrispondenti imsemmi fl-Artikolu 12(2)

– dewmien ta' espożizzjoni paragunabbli ma' jew itwal mill-metodu ta' ttestjar 

korrispondenti imsemmi fl-Artikolu 12(2) jekk id-dewmien ta' l-espożizzjoni huwa 

parametru relevanti, u

– dokumentazzjoni adegwata u affidabbli tal-metodu applikat għandha tkun provduta.
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2. META L-ITTESTJAR IKUN TEKNIKAMENT MHUX POSSIBBLI

L-ittestjar għal end-point speċifiku jista' ma jsirx, jekk ikun teknikament mhux possibbli li 

jitwettaq l-istudju bħala konsegwenza tal-proprjetajiet tas-sustanza: per eżampju, fejn ma 

jkunux jistgħu jintużaw sustanzi volatili ħafna, reattivi ħafna jew instabbli, fejn it-tħallit 

tas-sustanza ma' l-ilma ikun jista' jikkawża periklu ta' nar jew splużjoni jew fejn ir-

radiolabelling tas-sustanza li jkun meħtieġ f'ċerti studji jista' ma jkunx possibbli. Il-gwida 

mogħtija fil-metodi ta' ttestjar imsemmija fl-Artikolu 13(2), aktar speċifikament dwar il-

limitazzjonijiet tekniċi ta' xi metodu speċifiku, għandha dejjem tkun rispettata.

3. L-ITTESTJAR DETERMINAT MILL-ESPOŻIZZJONI U MFASSAL GĦAS-

SUSTANZA PARTIKOLARI

3.1 L-ittestjar skond it-Taqsimiet 8.6. u 8.7 ta' l-Anness VIII, skond l-Anness IX u l-Anness X 

jista' ma jsirx, abbażi tax-xenarju jew xenarji ta' espożizzjoni żviluppati fir-Rapport ta' 

Sigurtà Kimika.

3.2 Fil-każijiet kollha, għandha tkun provduta dokumentazzjoni adegwata u affidabbli. Il-

ġustifikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq stima ta' espożizzjoni konformement mat-

Taqsima 5 ta' l-Anness I u tkun konsistenti mal-kriterji adottati skond il-paragrafu 3.3, u l-

kondizzjonijiet speċifiċi ta' użu għandhom jiġu komunikati permezz tal-katina tal-provvista 

kimika konformement ma' l-Artikoli 31 jew 32.

3.3. Il-Kummissjoni għandha tadotta kriterji li jiddefinixxu x'jikkostitwixxi ġustifikazzjoni 

adegwata taħt it-Taqsima 2 skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 132(3) sa …∗.

  

∗ 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
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ANNESS XII

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI GĦAL UTENTI DOWNSTREAM GĦALL-VALUTAZZJONI 

TA' SUSTANZI U GĦALL-PREPARAZZJONI TA' RAPPORTI TA' SIGURTÀ KIMIKA

Introduzzjoni

L-għan ta' dan l-Anness huwa li jesponi kif l-utenti downstream għandhom jivvalutaw u 

jiddokumentaw li r-riskji li jirriżultaw mis-sustanza jew sustanzi li jużaw ikunu adegwatament 

kontrollati matul l-użu tagħhom għal użu li ma jkunx kopert mill-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà fornita 

lilhom u li utenti oħra aktar 'l isfel fil-katina tal-provvista jistgħu adegwatament jikkontrollaw ir-

riskji. Il-valutazzjoni għandha tkopri ċ-ċiklu tal-ħajja tas-sustanza, minn meta tiġi riċevuta mill-

utent downstream għall-użi tiegħu stess u għall-użi identifikati tiegħu aktar 'l isfel fil-katina tal-

provvista. Il-valutazzjoni għandha tikkonsidra l-użu tas-sustanza waħidha, fi preparat jew f'oġġett.

Fit-twettiq tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika u fil-produzzjoni tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika, l-

utent downstream għandu jieħu kont ta' l-informazzjoni riċevuta mill-fornitur tal-kimika skond l-

Artikoli 31 u 32 ta' dan ir-Regolament. Fejn disponibbli u xieraq, il-valutazzjoni mwettqa taħt il-

leġislazzjoni Komunitarja, (eż. stimi ta' riskji li jitwettqu taħt ir-Regolament (KEE) Nru 793/93) 

għandha tiġi kunsidrata fil-valutazzjoni ta' sigurtà kimika u tkun riflessa fir-Rapport ta' Sigurtà 

Kimika. Id-devjazzjonijiet minn tali valutazzjonijiet għandhom jiġu ġustifikati. Jista' jittieħed kont 

ukoll ta' valutazzjonijiet imwettqa taħt programmi nazzjonali u internazzjonali oħra.
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Il-proċess li l-utent downstream jgħaddi minnu fit-twettiq tal-valutazzjoni ta' sigurtà kimika u fil-

produzzjoni tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika tiegħu, jinvolvi tliet stadji:

Stadju 1: L-iżvilupp ta' xenarju(i) ta' espożizzjoni

L-utent downstream għandu jiżviluppa xenarji ta' espożizzjoni għal użi li ma jkunux koperti fi 

Skeda ta' Data ta' Sigurtà fornita lilu skond it-Taqsima 5 ta' l-Anness I.

Stadju 2: Jekk tkun meħtieġa, rifinitura ta' l-istima tal-periklu mill-fornitur;

Jekk l-utent downstream jikkonsidra l-istima tal-periklu u l-istima PBT rapportati fl-Iskeda ta' Data 

ta' Sigurtà fornita lilu bħala adegwati, l-ebda stima tal-periklu jew stima PBT u vPvB, ulterjuri, ma 

tkun meħtieġa. F'dan il-każ għandu juża l-informazzjoni relevanti rapportata mill-fornitur għall-

karatterizzazzjoni tar-riskji. Dan għandu jkun dikjarat fir-Rapport ta' Sigurtà Kimika.

Jekk l-utent downstream jikkonsidra l-istimi rapportati fl-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà fornita lilu bħala 

inadegwati, għandu jwettaq l-istimi relevanti skond it-Taqsimiet 1 sa 4 ta' l-Anness I skond kif ikun

l-aħjar għalih.

F'dawk il-każijiet fejn l-utent downstream jikkonsidra bħala meħtieġa dik l-informazzjoni flimkien 

ma' dik provduta mill-fornitur għall-produzzjoni tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika tiegħu, l-utent 

downstream għandu jiġbor din l-informazzjoni. Fejn din l-informazzjoni tista' tinkiseb biss 

b'ittestjar fuq annimali vertebrati, għandu jippreżenta proposta għal strateġija ta' ttestjar lill-

Aġenzija skond l-Artikolu 37. Huwa għandu jispjega għaliex huwa jikkonsidra li informazzjoni 

addizzjonali tkun meħtieġa. Waqt li jkun qed jistenna r-riżultati ta' l-ittestjar ulterjuri, huwa għandu 

jirreġistra fir-Rapport ta' Sigurtà Kimika tiegħu l-miżuri, stabbiliti minnu, maħsuba għall-

immaniġġar tar-riskji li jkunu qegħdin jiġu esplorati.

Mat-tlestija ta' kwalunkwe ttestjar addizzjonali, l-utent downstream għandu jirrivedi r-Rapport ta' 

Sigurtà Kimika, u l-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà tiegħu jekk din tkun meħtieġa minnu, skond il-każ.
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Stadju 3: Il-karatterizzazzjoni tar-riskji

Għandha tiġi mwettqa karatterizzazzjoni tar-riskji għal kull xenarju ġdid ta' espożizzjoni kif 

preskritt fit-Taqsima 6 ta' l-Anness I. Il-karatterizzazzjoni tar-riskji għandha tkun preżentata taħt l-

intestatura relevanti tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika u mqassra fl-Iskeda ta' Data ta' Sigurtà taħt l-

intestatura(i) relevanti.

Meta jkun qiegħed jiġi ġenerat xenarju ta' espożizzjoni, ikun meħtieġ li jsiru presunzjonijiet inizjali 

dwar il-kondizzjonijiet operattivi u dwar miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji. Jekk il-presunzjonijiet 

inizjali jwasslu għal karatterizzazzjoni tar-riskji li tindika protezzjoni inadegwata tas-saħħa umana u 

ta' l-ambjent, f'dak il-każ għandu jkun neċessarju li jitwettaq proċess iterattiv b'emenda ta' fattur 

wieħed jew ta' numru ta' fatturi sakemm ikun jista' jiġi dimostrat kontroll adegwat. Dan jista' jkun 

jeħtieġ il-ġenerazzjoni ta' informazzjoni addizzjonali dwar l-esposizzoni jew il-perikli jew 

alterazzjoni adatta tal-proċess, jew tal-kondizzjonijiet operattivi jew tal-miżuri ta' l-immaniġġar tar-

riskji. Għalhekk, jistgħu jsiru iterazzjonijiet bejn, minn naħa waħda, l-iżvilupp u r-reviżjoni ta' 

xenarju ta' espożizzjoni (inizjali), li jinkludi l-iżvilupp u l-implementazzjoni ta' miżuri ta' l-

immaniġġar tar-riskji, u min-naħa l-oħra, il-ġenerazzjoni ta' informazzjoni ulterjuri sabiex jiġi 

prodott ix-xenarju ta' espożizzjoni definittiv. L-għan tal-ġenerazzjoni ta' informazzjoni ulterjuri 

huwa li tiġi stabbilita karatterizzazzjoni aktar preċiża tar-riskji, ibbażata fuq stima tal-periklu jew/u 

stima ta' l-espożizzjoni li jkunu aktar raffinati.

L-utent downstream għandu jipproduċi Rapport ta' Sigurtà Kimika li jagħti fid-dettal il-valutazzjoni 

ta' sigurtà kimika tiegħu bl-użu tal-parti B, Taqsimiet 9 u 10, tal-format previst fit-Taqsima 7 ta' l-

Anness I u t-Taqsimiet l-oħra ta' dan il-format, skond ma jkun il-każ.

Il-Parti A tar-Rapport ta' Sigurtà Kimika għandha tinkludi dikjarazzjoni li l-miżuri ta' l-immaniġġar 

tar-riskji deskritti fix-xenarji relevanti ta' espożizzjoni jiġu implementati mill-utent downstream

għall-użi tiegħu stess u li l-miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji deskritti fix-xenarji ta' espożizzjoni 

għall-użi identifikati jiġu komunikati 'l isfel fil-katina tal-provvista.
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ANNESS XIII

KRITERJI GĦALL-IDENTIFIKAZZJONI TA' SUSTANZI PERSISTENTI, BIJO-

AKKUMULATTIVI U TOSSIĊI, U SUSTANZI PERSISTENTI ĦAFNA U BIJO-

AKKUMULATTIVI ĦAFNA

Dan l-Anness jistabbilixxi l-kriterji għall-identifikazzjoni ta':

(i) sustanzi persistenti, bijo-akkumulattivi u tossiċi (sustanzi-PBT), u

(ii) sustanzi persistenti ħafna u bijo-akkumulattivi ħafna (sustanzi-vPvB).

Sustanza tkun identifikata bħala sustanza PBT jekk tissodisfa l-kriterji fit-Taqsima 1.1, 1.2 u 1.3.

Sustanza tkun identifikata bħala sustanza vPvB jekk tissodisfa l-kriterji fit-Taqsima 2.1 u 2.2. Dan 

l-Anness ma japplikax għal sustanzi inorganiċi, iżda japplika għal organo-metalli.

1. sustanzi-PBT:

Sustanza li tissodisfa t-tliet kriterji kollha tat-Taqsimiet t'hawn taħt tkun sustanza PBT.
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1.1. Persistenza

Sustanza tissodisfa l-kriterju tal-persistenza (P-) meta:

– il-half-life fl-ilma baħar tkun ogħla minn 60 ġurnata, jew

– il-half-life f'ilma ħelu jew estwarju tkun ogħla minn 40 ġurnata, jew

– il-half-life fis-sediment tal-baħar tkun ogħla minn 180 ġurnata, jew

– il-half-life fis-sediment ta' ilma ħelu jew estwarju tkun ogħla minn 120 ġurnata, jew

– il-half-life fil-ħamrija tkun ogħla minn 120 ġurnata.

L-istima tal-persistenza fl-ambjent għandha tkun ibbażata fuq data disponibbli dwar il-half-life

miġbura f'kondizzjonijet adegwati, li għandhom jiġu deskritti mir-reġistrant.

1.2. Bijo-akkumulazzjoni

Sustanza tissodisfa l-kriterju tal-bijo-akkumulazzjoni (B-) meta:

– il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni (BCF) huwa ogħla minn 2000.

L-istima tal-bijo-akkumulazzjoni għandha tkun ibbażata fuq data mkejla fuq il-bijokonċentrazzjoni 

fi speċijiet akkwatiċi. Tista' tintuża data kemm minn speċi ta' l-ilma ħelu kif ukoll minn dawk ta' l-

ilma baħar.
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1.3. Tossiċità

Sustanza tissodisfa l-kriterju tat-tossiċità (T-) meta:

– l-effett mhux-osservat għal perjodu fit-tul tal-konċentrazzjoni (NOEC) għal organiżmi tal-

baħar jew ta' l-ilma ħelu ikun inqas minn 0.01 mg/l, jew

– is-sustanza tkun klassifikata bħala karċinoġenika (kategorija 1 jew 2), jew mutaġenika 

(kategorija 1 jew 2), jew tossika għar-riproduzzjoni (kategorija 1, 2, jew 3), jew

– ma jkunx hemm prova oħra ta' tossiċità kronika, kif identifikata mill-klassifikazzjonijiet: T, 

R48, jew Xn, R48 skond id-Direttiva 67/548/KEE.

2. sustanzi vPvB:

Sustanza li tissodisfa l-kriterji tat-Taqsimiet t'hawn taħt tkun sustanza vPvB.

2.1. Persistenza

Sustanza tissodisfa l-kriterju tal-persistenza (P-) meta:

– il-half-life f'ilma baħar, ħelu jew estwarju tkun ogħla minn 60 ġurnata, jew

– il-half-life f'sediment ta' l-ilma baħar, ħelu jew estwarju tkun ogħla minn 180 ġurnata, jew

– il-half-life fil-ħamrija tkun ogħla minn 180 ġurnata.

2.2. Bijo-akkumulazzjoni

Sustanza tissodisfa l-kriterju tal-bijoakkumuttiva ħafna (vB-) meta:

– il-fattur ta' bijokonċentrazzjoni ikun ogħla minn 5000.
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ANNESS XIV

LISTA TA' SUSTANZI SUĠĠETTI GĦAL AWTORIZZAZZJONI
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ANNESS XV

DOSSIERS

I. INTRODUZZJONI U DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Dan l-Anness jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali għall-preparazzjoni ta' dossiers li jipproponu 

u jiġġustifikaw:

– il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati tas-CMRs, ta' sensibilizzaturi 

respiratorji u ta' effetti oħra;

– l-identifikazzjoni ta' PBTs, vPvBs, jew ta' xi sustanza ta' tħassib ekwivalenti;

– ir-restrizzjonijiet tal-fabbrikazzjoni, tat-tqegħid fis-suq jew ta' użu ta' sustanza fil-

Komunità.

Il-partijiet relevanti ta' l-Anness I għandhom jiġu użati fil-metodoloġija u l-format ta' 

kwalunkwe dossier skond dan l-Anness.

Għad-dossiers kollha kwalunkwe informazzjoni relevanti mid-dossiers ta' reġistrazzjoni 

għandha tiġi kunsidrata u tista' tintuża informazzjoni disponibbli oħra. Għall-informazzjoni 

dwar il-perikli li ma tkunx ġiet preżentata qabel lill-Aġenzija, għandu jiġi inkluż fid-

dossier sommarju robust ta' studju.
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II. KONTENUT TAD-DOSSIERS

1. Dossier għal klassifa u ttikkettar armonizzati tas-CMRs, ta' sensibilizzaturi respiratorji u ta' 

effetti oħra;

Proposta

Il-proposta għandha tinkludi l-identità tas-sustanza jew sustanzi konċernati u l-

klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati proposti.

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir paragun bejn l-informazzjoni disponibbli u l-kriterji stabbiliti għas-CMRs, 

sensibilizzaturi respiratorji u effetti oħra fuq bażi ta' każ b'każ fid-Direttiva 67/548/KEE 

skond il-partijiet relevanti tat-Taqsima 1 ta' l-Anness I u għandu jiġi dokumentat fil-format 

previst fil-Parti B tar-Rapport tas-Sigurtà Kimika fl-Anness I.

Ġustifikazzjoni għal effetti oħra fil-Livell Komunitarju

Għandha tingħata ġustifikazzjoni tal-bżonn ta' azzjoni fil-Livell Komunitarju

2. Dossier għall-identifikazzjoni ta' sustanza bħala PBT, vPvBv jew sustanza ta' tħassib 

ekwivalenti skond l-Artikolu 58

Proposta

Il-proposta għandha tinkludi l-identità tas-sustanza jew sustanzi konċernati u jekk hux 

propost li jiġu identifikati bħala CMR skond l-Artikolu 56(a), (b) jew (ċ), PBT skond l-

Artikolu 56(d), jew bħala vPvB skond l-Artikolu 56(e), jew bħala sustanza ta' tħassib

ekwivalenti skond l-Artikolu 56(f).
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Ġustifikazzjoni

Għandu jsir paragun bejn l-informazzjoni disponibbli u l-kriterji stabbiliti fl-Anness XIII 

għall-PBT skond l-Artikolu 56(d), u għall-vPvBs skond l-Artikolu 56(e), jew għandha ssir 

stima tal-periklu u mqabbla ma' l-Artikolu 56(f), skond il-partijiet relevanti tat-Taqsimiet 1 

sa 4 ta' l-Anness I għandu jkun kompletat. Dan għandu jiġi dokumentat fil-format previst 

fil-Parti B tar-Rapport tas-Sigurtà Kimika fl-Anness I.

Informazzjoni dwar espożizzjoni, sustanzi alternattivi u riskji

Għandhom jiġu provduti l-informazzjoni disponibbli dwar użu u espożizzjoni u l-

informazzjoni dwar sustanzi alternattivi u teknika.

3. Dossiers għall-proposta ta' restrizzjonijiet

Proposta

Il-proposta għandha tinkludi l-identità tas-sustanza u r-restrizzjoni jew restrizzjonijiet

proposti għall-fabbrikazzjoni, it-tqegħid fis-suq jew l-użu(i) u sommarju tal-

ġustifikazzjoni.

Informazzjoni dwar perikli u riskji

Ir-riskji li għandhom jiġu indirizzati bir-restrizzjoni għandhom jiġu deskritti abbażi ta' l-

istima tal-perikli u tar-riskji skond il-partijiet relevanti ta' l-Anness I u għandhom ikunu 

dokumentati fil-format previst fil-Parti B ta' dak l-Anness għar-Rapport tas-Sigurtà 

Kimika.

Għandha tiġi provduta l-prova ta' l-insuffiċjenza tal-miżuri ta' l-immaniġġar tar-riskji

implementati (inklużi dawk identifikati f'reġistrazzjonijiet taħt l-Artikoli 10 sa 14).
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Informazzjoni dwar alternattivi

Għandha tiġi provduta l-informazzjoni disponibbli dwar sustanzi alternattivi u teknika, 

inklużi:

– informazzjoni dwar ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent relatata mall-

maifattura jew ma' l-użu ta' l-alternattivi;

– disponibbiltà, inkluża l-iskala ta' żmien;

– fattibbiltà teknika u ekonomika.

Ġustifikazzjoni għar-Restrizzjonijiet fil-Livell Komunitarju

Għandha tiġi provduta l-ġustifikazzjoni li:

– tkun meħtieġa azzjoni fuq bażi wiesgħa Komunitarja

– xi restrizzjoni tkun l-aktar miżura adatta, applikabbli mal-Komunità kollha, li 

għandha tiġi valutata bl-użu tal-kriterji li ġejjin:

(i) effikaċja: ir-restrizzjoni trid tkun immirata għall-effetti jew espożizzjonijiet li 

jikkawżaw ir-riskji identifikati, kapaċi li jnaqqsu dawn ir-riskji għal-livell 

aċċettabbli f'perjodu ta' żmien raġjonevoli u proporzjonat għar-riskju;

(ii) pratiċità: ir-restrizzjoni għandha tkun implementabbli, infurzabbli u 

maniġġabbli;

(iii) monitorabbiltà: għandu jkun possibbli li jiġi monitorat ir-riżultat ta' l-

implementazzjoni tar-restrizzjoni proposta;
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Valutazzjoni soċjo-ekonomika

L-impatti soċjo-ekonomiċi tar-restrizzjoni proposta jistġhu jiġu analizzati b'referenza għall-

Anness XVI. Għal dan il-għan, il-benefiċċji netti għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent 

tar-restrizzjoni proposta jistgħu jiġu mqabbla ma' l-ispejjeż netti tagħha għal fabbrikanti, 

importaturi, utenti downstream, distributuri, konsumaturi u s-soċjetà in ġenerali.

Informazzjoni dwar konsultazzjoni ta' persuni interessati

Għandha tiġi inkluża fid-dossier l-informazzjoni dwar kwalunkwe konsultazzjoni ma' 

partijiet interessati u dwar kif ittieħed kont ta' l-opinjonijiet tagħhom.
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ANNESS XVI

ANALIŻI SOĊJO-EKONOMIKA

Dan l-Anness jindika l-informazzjoni li tista' tiġi indirizzata minn dawk li jippreżentaw analiżi 

soċjo-ekonomika (SEA) ma' applikazzjoni għal awtorizzazzjoni, kif speċifikat fl-Artikolu 61(5)(a),

jew f'konnessjoni ma' restrizzjoni proposta, kif speċifikat fl-Artikolu 68(6)(b).

L-Aġenzija għandha tfassal linji gwida għall-preparazzjoni ta' SEAs. Il-preżentazzjoni ta' SEAs, jew 

ta' kontributi għalihom, għandha ssir fil-format speċifikat mill-Aġenzija konformement ma' l-

Artikolu 110.

Madankollu, il-livell ta' detall u l-firxa ta' applikazzjoni ta' l-SEA, jew kontributi għalihom 

għandhom ikunu r-responsabbiltà ta' l-applikant għal awtorizzazzjoni, jew, fil-każ ta' restrizzjoni 

proposta, il-parti interessata. L-informazzjoni provduta tista' tindirizza l-impatti soċjo-ekonomiċ fuq 

kwalunkwe livell.

SEA tista' tinkludi l-elementi li ġejjin:

– L-impatt ta' awtorizzazzjoni mogħtija jew miċħuda fuq l-applikant(i), jew, fil-każ ta' 

restrizzjoni proposta, l-impatt fuq l-industrija (per eżempju, fabbrikanti u importaturi). L-impatt fuq 

l-atturi l-oħra kollha fil-katina tal-provvista, utenti downstream u negozji assoċjati f'termini ta' 

konsegwenzi kummerċjali bħall-impatt fuq l-investiment, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni, 

spejjeż ta' darba kultant biss u spejjeż operattivi (per eżempju, spejjeż ta' konformità; arranġamenti 

transitorji, bidliet fi proċessi eżistenti, sistemi ta' rapportar u ta' monitoraġġ' installazzjoni ta' 

teknoloġija ġdida, eċċ.) b'kont meħud tax-xejriet ġenerali fis-suq u t-teknoloġija.
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– L-impatti ta' awtorizzazzjoni mogħtija jew miċħuda, jew restrizzjoni proposta, fuq il-

konsumaturi. Per eżempju, il-prezzijiet tal-prodott, bidliet fil-kompożizzjoni jew fil-

kwalità jew fil-prestazzjoni ta' prodotti, id-disponibbiltà ta' prodotti, l-għażla tal-

konsumatur, kif ukoll l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent sa fejn dawn 

jinfluwenzaw lill-konsumaturi.

– L-implikazzjonijiet soċjali ta' awtorizzazzjoni mogħtija jew miċħuda, jew ta' restrizzjoni 

proposta. Per eżempju, is-sigurtà tax-xogħol u ta' l-impjieg.

– Id-disponibbiltà, l-adattabbiltà, u l-fattibbiltà teknika ta' sustanzi u/jew teknoloġiji 

alternattivi, u l-konsegwenzi ekonomiċi tagħhom, u informazzjoni dwar ir-rati ta', u l-

potenzjal għal, bidla teknoloġika fis-settur jew setturi konċernati. Fil-każ ta' applikazzjoni 

għal awtorizzazzjoni, l-impatti soċjali u/jew ekonomiċi ta' l-użu ta' kwalunkwe alternattiva 

disponibbli identifikata fl-Artikolu 61(5)(b).

– L-implikazzjonijiet usa' għall-kummerċ, għall-kompetizzjoni u għall-iżvilupp ekonomiku 

(b'mod partikolari għall-SMEs u fir-rigward ta' pajjiżi terzi) ta' awtorizzazzjoni mogħtija 

jew miċħuda, jew ta' restrizzjoni proposta. Dan jista' jinkludi konsiderazzjoni ta' aspetti 

lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali.

– Fil-każ ta' restrizzjoni proposta, proposti għal miżuri regolatorji jew non-regolatorji oħra li 

jistgħu jissodisfaw l-għan tar-restrizzjoni proposta (dan għandu jieħu kont ta' leġislazzjoni 

eżistenti). Dan għandu jinkludi valutazzjoni ta' l-effikaċja u stima ta' l-ispejjeż marbuta ma' 

miżuri alternattivi ta' l-immaniġġar tar-riskji.
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– Fil-każ ta' restrizzjoni proposta jew awtorizzazzjoni miċħuda, il-benefiċċji għas-saħħa tal-

bniedem u għall-ambjent kif ukoll il-benefiċċji soċjali u ekonomiċ tar-restrizzjoni 

proposta. Per eżempju, is-saħħa tal-ħaddiema, il-prestazzjoni ambjentali u d-distribuzzjoni 

ta' dawn il-benefiċċji, per eżempju, ġeografikament, relattivament għal gruppi tal-

popolazzjoni.

– SEA tista' wkoll tindirizza kwalunkwe kwistjoni oħra kunsidrata bħala relevanti mill-

applikant(i) jew mill-parti interessata.
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ANNESS XVII

RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-FABBRIKAZZJONI, IT-TQEGĦID FIS-SUQ

U L-UŻU TA' ĊERTI SUSTANZI, 

PREPARATI U OĠĠETTI PERIKOLUŻI

L-isem tas-sustanza, tal-gruppi ta' sustanzi 
jew tal-preparat

Kondizzjonijiet tar-restrizzjoni

1. Terfinili poliklorinati (PCTs)

– Preparati, inklużi skart taż-żjut, li 
jikkontjenu aktar minn 0,005% 
PCT bil-piż.

1. Ma għandhomx jintużaw. Iżda l-użu ta'
apparat, installazzjonijiet u fluwidi, kif ġej 
hawn taħt, li kienu jintużaw sat-30 ta' Ġunju 
1986 ser jibqa' permess sakemm dawn 
jintremew jew jilħqu t-tmiem tal-ħajja 
tagħhom:
(a) transformers, resistenzi u indutturi f' 

sistemi magħluqin elettriċi;
(b) kondensaturi kbar (≥ 1 kg piż totali);

(ċ) kondensaturi zgħar;
(d) fluwidi li jittrażmettu s-sħana 

f'installazjonijiet ta' ċikwiti magħluqa
tat-trażmissjoni tas-sħana;

(e) fluwidi idrawliċi għal tagħmir għat-
tħaffir fil-minjieri.
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2. L-Istati Membri jistgħu, għall-finijiet ta'
protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent, 
jipprojbixxu l-użu ta' apparat, 
installazzjonijiet u fluwidi koperti mill-
paragrafu 1 qabel ma jintremew jew jilħqu t-
tmiem tas-servizz tagħhom.
3. Għandu jkun projbit it-tqegħid fis-suq, 
speċjalizzat għall-merċi użati. ta' apparat, ta' 
tagħmir ta' impjanti u ta' fluwidi koperti mill-
paragrafu 1 li ma jkunux destinati għar-rimi.
4. Fejn l-Istat Membru jikkonsidra li 
minħabba raġunijiet tekniċi ma jkunx
possibbli li jintużaw oġġetti alternattivi, jista'
jippermetti l-użu ta' PCTs u preparati 
tagħhom fejn dawn ta' l-aħħar ikunu biss 
intiżi, fil-kondizzjonijiet  normali tal-
manutenzjoni ta' l-apparat, li jissupplimentaw
il-livell ta' likwidi li jikkontjenu l-PCTs 
f'installazzjonijiet  eżistenti li jiffunzjonaw
sew, mixtrijin qabel l-1 ta' Ottubru1985.

5. L-Istat Membru jista', sakemm il-
Kummissjoni tkun notifikata minn qabel bir-
raġunijiet, jagħti derogi mill-projbizzjoni tat-
tqegħid fis-suq u ta' l-użu ta' sustanzi jew 
preparati primarji u intermedji, sa fejn ikun
kunsidrat li dawn id-derogi ma għandhomx 
effetti ħżiena fuq is-saħħa u l-ambjent.
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6. Mingħajr ħsara għall-implementazzjoni ta'
dispożizzjonijiet oħra Komunitarji relatati ma'
l-ittikkettar ta' sustanzi u preparati perikolużi, 
l-apparat u l-installazzjonijiet li jikkontjenu l-
PCTs għandhom ukoll juru istruzzjonijiet 
dwar ir-rimi tal-PCTs u l-manutenzjoni u l-
użu ta' apparat u installazzjonijiet li jkun 
fihom il-PCTs. Dawn l-istruzzjonijiet
għandhom ikunu leġibbli orizzontalment 
meta l-oġġett li jikkontjeni l-PCTs jiġi 
installat bil-metodu normali. L-iskrizzjoni 
għandha tkun viżibbli b'mod ċar fuq l-isfond 
tagħha u għandha tkun f'lingwa mifhuma fit-
territorju fejn tkun qiegħda tintuża.

2. Chloro-1-ethylene (klorur ta' vinil 
monomeru)
CAS Nru 75-01-4

EINECS Nru 200-831-0

Ma għandux jintuża bħala propellent għall-
erosol għal kull xorta ta' użu.

3. Sustanzi jew preparati likwidi li 
huma meqjusin bħala perikolużi 
skond id-definizzjonijiet fid-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE u 
d-Direttiva 1999/45/KE.

1. Ma għandhomx jintużaw:

– f'oġġetti ornamentali maħsubin
sabiex jipproduċu effetti ta' dwal 
jew ta' kulur permezz ta' fażijiet 
differenti, per eżempju f'lampi 
ornamentali jew ashtrays,

– fi skerzi u ċajtiet,

– f'logħob għal persuna waħda jew 
aktar, jew f'kull oġġett maħsub
sabiex jintuża b'dan il-mod, anki 
jekk ikollu aspetti ornamentali.
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2. Bla ħsara għall-paragrafu 1, sustanzi u 
preparati li:

– joħolqu periklu għall-aspirazzjoni u 
huma indikati bil-figura R65 fuq it-
tikketta tagħhom, u

– jistgħu jintużaw bħala karburant
f'lampi dekorattivi, u

– jitqiegħdu fis-suq f'pakketti ta' 
kapaċità ta' 15-il litru jew inqas,

ma għandhomx jikkontjenu aġent koloranti, 
sakemm mhux meħtieġ għal raġunijiet fiskali, 
jew għal fwieħa jew għat-tnejn.
3. Bla ħsara għall-implementazzjoni ta'
dispożizzjonjiet Komunitarji oħra dwar 
klassifikazzjoni, ippakkjar u tikkettar ta'
sustanzi u preparati perikolużi, l-ippakkjar ta'
sustanzi u preparati koperti mill-paragrafu 2, 
fejn ikunu intiżi sabiex jintużaw f'lampi, 
għandu jkun immarkat b'mod leġibbli u
indelibbli kif ġej:
"Tħallix lampi mimlijin b'dan il-likwidu fejn 
jistgħu jilħquhom it-tfal”.

4. Tris (2,3-dibromopropyl) 
phosphate
CAS Nru 126-72-7

Ma għandux jintuża f'oġġetti tessili bħal
ilbiesi, lbies ta' taħt u bjankerija intiżi sabiex
ikunu f'kuntatt mal-ġilda.
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5. Benzene
CAS Nru 71-43-2
EINECS Nru 200-753-785

1. Mhux permess li jintuża f'ġugarelli jew 
f'partijiet ta' ġugarelli kif imqiegħda fis-suq 
meta l-konċentrazzjoni ta' benzene fl-istat 
liberu taqbeż il-5 mg/kg tal-piż tal-ġugarell 
jew ta' parti mill-ġugarell.

2. Ma għandux jintuża f'konċentrazzjonijiet 
ekwivalenti għal, jew ogħla minn, 0,1 % tal-
massa f'sustanzi jew preparati mqiegħda fis-
suq.

3. Iżda, il-paragrafu 2 ma japplikax għal:
(a) karburanti tal-muturi li huma koperti 

mid-Direttiva 85/210/KEE;
(b) sustanzi u preparati għall-użu fi 

proċessi industrijali li ma 
jippermettux l-emissjoni ta' benzene 
fi kwantitajiet li jaqbżu dawk 
stabbiliti f'liġijiet eżistenti;

(ċ) skart kopert mid-Direttiva tal-
Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' 
Diċembru 1991 dwar l-iskart 
perikoluż1 u mid-Direttiva 
2006/12/KE.
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6. Asbestos fibres

(a) Crocidolite
CAS Nru 12001-28-4

(b) Amosite
CAS Nru 12172-73-5

(ċ) Anthophyllite CAS Nru 77536-67-5

1. Għandu jkun projbit it-tqegħid fis-suq u l-
użu ta' dawn il-fibri u ta' oġġetti li jikkontjenu
dawn il-fibri miżjuda intenzjonalment.

(d) Actinolite
CAS Nru 77536-66-4

(e) Tremolite
CAS Nru 77536-68-6

(f) Chrysotile21

CAS Nru 12001-29-5
CAS Nru 132207-32-0

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
eċċezzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-użu ta'
dijaframmi li jikkontjenu l-chrysotile (punt 
(f) għal installazzjonijiet ta' l-eletroliżi 
eżistenti sa meta jaslu fit-tmiem ta' l-użu 
tagħhom, jew sa meta jsiru disponibbli
sostituti adattati mingħajr asbestos, skond 
liema data tasal qabel. Il-Kummissjoni 
tirrivedi din id-deroga qabel l-1 ta' Jannar 
2008.
2. L-użu ta' oġġetti li jikkontjenu fibri tal-
asbestos imsemmijin fil-paragrafu 1 installati 
diġa u/jew użati qabel l-1 ta' Jannar 2005 
għandhom jibqgħu jkunu permessi li jintużaw 
sa meta jiġu mormija jew sa meta jaslu fit-
tmiem ta' l-użu tagħhom. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu, minħabba raġunijiet ta'
protezzjoni tas-saħħa, jipprojbixxu l-użu ta'
tali oġġetti qabel ma jkunu mormija jew 
qabel jaslu fit-tmiem ta' l-użu tagħhom.
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L-Istati Membri ma għandhomx jippermettu 
l-introduzzjoni ta' applikazzjonijiet ġodda ta'
l-asbestos chrysotile fit-territorju tagħhom.

3. Mingħajr ħsara għall-applikazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar il-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar ta'
sustanzi u preparati perikolużi, t-tqegħid fis-
suq u l-użu ta' dawn il-fibri u ta' oġġetti li 
jikkontjenu dawn il-fibri, kif permess skond 
d-derogi preċedenti, għandu jkun permess 
biss jekk l-oġġetti jkollhom fuqhom tikketta 
skond id-dispożizzjonjiet ta' l-Appendiċi 7 ta' 
dan l-Anness.

7. Tris(aziridinyl)phosphinoxide
CAS No 5455-55-1

8. Polybromobiphenyls; 
Polybrominatedbiphenyls (PBB)

CAS No 59536-65-1

Ma għandux jintuża f'oġġetti tessili bħal
ilbiesi, lbies ta' taħt u bjankerija maħsubin
sabiex ikunu f'kuntatt mal-ġilda.

9. Trab tal-Quillaja saponaria u d-
derivattivi tiegħu li jikkontjenu s-
saponini

Trab mill-għeruq ta' l-Helleborus 
viridis u ta' l-Helleborus niger
Trab ta' l-għeruq tal-Veratrum 
album u l-Veratrum nigrum

1. Ma għandhomx jintużaw fi skerzi jew 
f'ċajtiet jew f'oġġetti maħsubin sabiex
jintużaw b'dan il-mod, per eżempju bħala 
kostitwent fi trab ta' l-għatis jew fi stink 
bombs.

2. Madankollu, il-paragrafu 1 ma japplikax 
għal stink bombs b'inqas minn 1,5 ml ta'
likwidu.
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Benżidina u/jew id-derivattivi 
tagħha
CAS Nru 92-87-5

EINECS Nru 202-199-1
o-Nitrobenzaldehyde
CAS Nru 552-89-6
Trab ta' l-injam

10. Sulfid ta' ammonju u sulfid ta' l-
idroġenu ta' l-ammonju

CAS Nru 12135-76-1
Ammonium hydrogen sulphide
CAS Nru 12124-99-1
Polisulfid ta' l-ammonju

CAS Nru 9080-17-5
EINECS Nru 232-989-1

11. Esteri volatili ta' aċidi bromoaċetiċi:

Metil bromoaċetat

CAS Nru 96-32-2
EINECS Nru 202-499-2

Etil bromoaċetat
CAS Nru 105-36-2

EINECS Nru 203-290-9
Propil bromoaċetat

CAS Nru 35223-80-4
Butil bromoaċetat
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12. 2-Naftilamina

CAS Nru 91-59-8 
EINECS Nru 202-080-4

u l-imlieħ tiegħu
13. Benżidina

CAS Nru 92-87-5
EINECS Nru 202-199-1

u l-imlieħ tiegħu
14. 4-Nitrobifenil

CAS Nru 92-93-3
EINECS Nru 202-204-7

15. 4-Aminobifenil Xenilamina
CAS Nru 92-67-1

EINECS Nru 202-177-1
u l-imlieħ tiegħu

1. Ma għandhomx jintużaw 
f'konċentrazzjonijiet ekwivalenti għal jew ogħla 
minn 0,1% bil-piż f'sustanzi u preparati 
mqegħdin fis-suq.
Iżda, din id-dispożizzjoni ma għandhiex
tapplika għal skart li jikkontjeni waħda jew 
aktar minn dawn is-sustanzi u jkun kopert mid-
Direttivi 91/689/KEE u 2006/12/KE.
2. Tali sustanzi u preparati ma għandhomx 
jinbiegħu lill-pubbliku ġenerali.
3. Bla ħsara għall-applikazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar il-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u t-tikkettar ta'
sustanzi u preparati perikolużi, l-ippakkjar ta'
tali preparati għandu jkun immarkat b'mod 
leġibbli u indelibbli kif ġej:
"Dan għandu jintuża biss minn nies 
professjonali".

16. Karbonji taċ-ċomb:
(a) karbonat anidruż newtrali 

(PbCO3)
CAS Nru 598-63-0

EINECS Nru 209-943-4
(b) diidrossidu bis(karbunat) 

tat-triċomb 
2PbCO3.Pb(OH)2

CAS Nru 1319-46-6
EINECS Nru 215-290-6

17. Sulfati taċ-ċomb
(a) PbSO4 (1:1)

CAS Nru 7446-14-2
EINECS Nru 231-198-9

(b) Pbx SO4

CAS Nru 15739-80-7

EINECS Nru 239-831-0

Ma għandhomx jintużaw bħala sustanzi u 
kostitwenti ta' preparati maħsubin sabiex 
jintużaw bħala żebgħat, barra milli fir-restawr u 
manutenzjoni ta' xogħlijiet ta' l-arti u ta' bini 
storiku u tal-ġewwieni tiegħu, fejn l-Istati 
Membri jixtiequ jippermettu dan fit-territorju 
tagħhom, skond id-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni 13 ta' l-ILO dwar l-użu taċ-ċomb 
abjad u tas-sulfati taċ-ċomb fiż-żebgħa.
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18. Kompost tal-merkurju 1. Ma għandux jintuża bħala sustanza jew
kostitwent ta' preparati maħsubin sabiex
jintużaw:

(a) sabiex jimpedixxu l-kontaminazzjoni 
minn mikro-organiżmi, pjanti u 
annimali ta':
– qxur ta' dgħajjes,

– gaġeġ, sufruni, xbieki u apparati 
jew tagħmir ieħor użat fil-
pixxikultura fir-rigward tal-ħut 
jew ta' frott tal-baħar,
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– kwlaunkwe apparat jew tagħmir 
totalment jew parzjalment 
mgħarrqa;

(b) fil-preservazzjoni ta' l-injam;
(ċ) fl-imprenjazzjoni ta' tessuti industrijali 

heavy-duty u ħjut maħsubin għall-
fabbrikazjoni tagħhom;

(d) fit-trattament ta' ilmijiet industrijali, 
irrispettivament mill-użu tagħhom.

2. It-tqegħid fis-suq ta' batteriji u akkumulaturi, 
li jikkontjenu aktar minn 0,0005% bil-piż ta'
merkurju, anke f'dawk il-każijiet fejn dawn il-
batteriji u akkumulaturi jiġu inkorporati 
f'elettrodomestiċi għandu jkun projbit. Button 
cells u batteriji magħmulin minn button cells
b'kontenut ta' mhux aktar minn 2% bil-piż ta'
merkurju għandhom ikunu eżentati minn din il-
projbizzjoni.

19. Komposti arseniċi 1. Ma għandhomx jintużaw bħala sustanzi u 
kostitwenti ta' preparati maħsubin sabiex
jintużaw:

(a) sabiex jimpedixxu l-kontaminazzjoni 
minn mikro-organiżmi, pjanti u 
annimali ta':
– qxur ta' dgħajjes,

– gaġeġ, sufruni, xbieki u apparati 
jew tagħmir ieħor użat fil-
pixxikultura fir-rigward tal-ħut 
jew ta' frott tal-baħar,

– kwlaunkwe apparat jew tagħmir 
totalment jew parzjalment 
mgħarrqa;

(b) fil-preservazzjoni ta' l-injam. 
Addizzjonalment, ma għandux 
jitqiegħed fis-suq injam trattat b'dan il-
mod;
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(ċ) madankollu, b'deroga:

(i) relattivament għal sustanzi u 
preparati użati fil-preservazzjoni 
ta' l-injam: dawn jistgħu jintużaw 
biss f'installazzjonijiet 
industrijali bl-użu ta'
imprenjazzjoni ta' l-injam bil-
pressa jew taħt vakwu jekk ikunu 
soluzzjonijiet ta' komposti
inorganiċi tat-tip C tar-RKA 
(ram-kromju-arseniku). Injam 
trattat b'dan il-mod ma għandux 
jitqiegħed fis-suq qabel ma l-
iffissar tal-preżervattiv ikun lest.

(ii) relattivament għal injam trattat
b'soluzzjonijiet RKA 
f'installazzjonijiet industrijali 
skond il-punt (i): dan jista'
jitqiegħed fis-suq għall-użi 
professjonali u industrijali jekk l-
integritá strutturali ta' l-injam 
tkun meħtieġa għas-sigurtá tal-
bniedem jew ta' l-annimali u jkun
improbabbli l-kuntatt mall-ġilda 
tal-pubbliku ġenerali waqt l-użu:

– bħala injam strutturali
f'bini pubbliku u agrikolu, 
f'binjiet ta' uffiċċini u f'bini 
u terreni industrijali,

– f'pontijiet u xogħol relatat 
ma' pontijiet,

– f'injam għall-bini f'żoni ta'
ilma ħelu jew ta' ilma 
salmastru eż. pontuni u 
pontijiet,
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– bħala barrieri kontra l-ħoss,

– għall-kontroll ta' valangi,
– f'reċinti u barrieri għas-

sigurtá fuq awtostradi,
– bħala protezzjoni madwar 

punteljuni  tal-koniferi għal
reċinti ta' l-annimali,

– fi strutturi sabiex iżommu
l-art,

– bħala piluni għat-
trażmissjoni ta' kurrent 
elettriku u għat-
telekomunikazzjoni,

– bħala xorok għal ferroviji
ta' taħt l-art

Bla ħsara għall-applikazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji
oħra dwar il-klassifikazzjoni, l-
ippakkjar u l-ittikkettar ta'
sustanzi u preparati perikolużi, 
kull injam trattat imqiegħed fis-
suq għandu jkun ittikkettat 
individwalment bil-kliem 
“Għall-installazzjoni u l-użu 
professjonali u industrijali biss, 
fih l-arseniku”. Kif ukoll kull 
injam imqiegħed fis-suq f'pakki 
għandu jkun ittikkettat bil-kliem 
“ Ilbes l-ingwanti meta tuża dan 
l-injam. Ilbes maskla għat-trab u 
protezzjoni għall-għajnejn meta 
taqta' jew taħdem dan l-injam. 
Skart minn dan l-injam għandu 
jitqies bħala perikuluż minn 
impriża awtorizzata”.
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(iii) L-injam trattat msemmi taħt il-
punti (i) u (ii) ma għandux
jintuża:

– f'bini residenzjali jew 
domestiku, għall-ebda 
skop,

– fi kwalunkwe 
applikazzjoni fejn jista'
jkun hemm kuntatt ripetut 
mall-ġilda,

– fil-baħar,

– għal skopijiet agrikoli barra
mill-użu bħala strutturi u 
punteljuni għal reċinti
għall-annimali skond il-
punt (ii),

– fi kwalunkwe 
applikazzjoni fejn l-injam 
trattat jista' jiġi f'kuntatt 
ma' prodotti intermedji jew 
kompluti maħsubin għall-
konsum mill-bniedem 
u/jew mill-annimali.

2. Ma għandhomx jintużaw bħala sustanzi u 
kostitwenti ta' preparati maħsubin għall-użu fit-
trattament ta' ilmijiet industrijali, 
irrispettivament mill-użu tagħhom.

20. Komposti organostanniċi 1. Ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq bħala 
sustanzi u kostitwenti ta' preparati maħsubin
sabiex jintużaw bħala bijoċidi f'żebgħa ta' 
filtrazzjoni libera.
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2. Ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq bħala 
sustanzi u kostitwenti ta' preparati maħsubin
sabiex jintużaw bħala bijoċidi sabiex 
jimpedixxu l-kontaminazzjoni minn mikro-
organiżmi, pjanti u annimali ta':

(a) kull inġenju tal-baħar irrispettivament
mit-tul tiegħu maħsub għall-użu fil-
baħar, f'ilmijiet mal-kosta, f'estwarji u 
f'passaġġi interni fuq l-ilma u f'lagi;

(b) gaġeġ, sufruni, xbieki u apparati jew 
tagħmir ieħor użat fil-pixxikultura fir-
rigward tal-ħut jew ta' frott tal-baħar,

(ċ) kwlaunkwe apparat jew tagħmir 
totalment jew parzjalment mgħarrqa;

3. Ma għandhomx jintużaw bħala sustanzi u 
kostitwenti ta' preparati maħsubin għat-
trattament ta' ilmijiet industrijali.

21. di-µ-oxo-di-n-
butylstanniohydroxyborane
dibutyltin hydrogen borate 
(DBB)

CAS Nru 75113-37-0
ELINCS Nru 401-040-5

Sustanza li għandha tkun projbita
f'konċentrazzjoni ekwivalenti għal jew ogħla 
minn 0,1% f'sustanzi u kostitwenti ta' preparati 
mqegħdin fis-suq. Iżda din id-dispożizzjoni ma 
għandhiex tapplika fil-każ ta' din is-sustanza 
(DBB) jew preparati li jkun fihom din is-
sustanza jekk ikunu maħsubin biss sabiex jiġu 
konvertiti f'oġġetti lesti, u li fihom din is-
sustanza ma tibqax preżenti f'konċentrazzjoni 
ekwivalenti jew ogħla minn 0,1%.
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22. Pentaklorofenol

CAS Nru 87-86-5
EINECS Nru 201-778-6

u l-imlieħ u l-esteri tiegħu

1. Sustanza li ma għandhiex tintuża 
f'konċentrazzjoni ekwivalenti għal jew ogħla 
minn 0,1% skond il-piż f'sustanzi u kostitwenti 
ta' preparati mqegħdin fis-suq.
2. Dispożizzjonijiet transizzjonali:

B'deroga sal-31 ta' Diċembru 2008, Franza, l-
Irlanda, il-Portugal, Spanja u r-Renju Unit 
jistgħu jagħżlu li ma japplikawx din id-
dispożizzjoni fir-rigward ta' sustanzi u preparati 
maħsubin għall-użu f'installazzjonijiet 
industrijali li ma jippermettux l-emissjoni u/jew 
il-ħruġ ta' pentaklorofenol (PKF) fi kwantitajiet 
ogħla minn dawk preskritti mil-leġislazzjoni 
eżistenti:

(a) fit-trattament ta' l-injam.

Madankollu, l-injam trattat ma 
għandux jintuża:

– ġewwa bini kemm għal skopijiet 
dekorattivi kemm le, 
irrispettivament mill-użu tiegħu 
(residenza, xogħol, divertiment);

– għall-fabbrikazzjoni u 
ritrattament ta':

(i) kontenituri maħsubin għal 
skopijiet ta' tkabbir;

(ii) ppakkjar  li jista' jiġi 
f'kuntatt ma' xi prodotti 
nejja, intermedji u/jew lesti 
maħsubin għall-konsum 
mill-bniedem u/jew mill-
annimali;

(iii) materjali oħra li jistgħu 
jikkontaminaw il-prodotti 
imsemmijin fl-(i) u t-(ii) 
punt;
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(b) fl-imprenjazzjoni ta' fibri u ta' tessuti 
heavy duty li ma jkunux maħsubin, 
f'kull każ, sabiex isiru minnhom 
drappijiet jew għal tagħmir dekorattiv;

(ċ) b'mod ta' eċċezzjoni speċjali, l-Istati 
Membri jistgħu, fuq bażi ta' każ b'każ, 
jippermettu li fit-teritorju tagħhom  
professjonisti speċjaliżżati jagħmlu 
trattamenti rimedjarji in situ u f'bini ta'
interess kulturali, artistiku u storiku, 
jew f'emerġenzi, f'injam infettat mill-
mofof dry rot fungus (Serpula 
lacrymans) u cubic rot fungi.

F'kull każ:
(a) Il-pentaklorofenol użat waħdu jew 

bħala komponent fi preparati użati fl-
ambitu ta' l-eċċezzjonijiet ta' hawn fuq 
għandu jkollu fih total ta'
esaklorodibenzoparadiossin (HCDD) li 
jkun inqas minn tnejn partijiet għal 
kull miljun (ppm);

(b) Dawn is-sustanzi u preparati ma 
għandhomx:

– jitqiegħdu fis-suq jekk mhux 
f'pakketti ta' 20 litru jew aktar;

– jinbiegħu lill-pubbliku ġenerali.
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3. Bla ħsara għall-implementazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar 
klassifikazzjoni, ippakkjar u ttikkettar ta'
sustanzi u preparati perikolużi, l-ippakkjar ta'
sustanzi u preparati koperti mill-paragrafi 1 u 2  
għandu jkun immarkat b'mod leġibbli u 
indelibbli kif ġej:

"Riżervat għal użu industrijali u professjonali".
Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika 
għal skart kopert minn Direttivi 91/689/KEE u 
2006/12/KE.

23. Kadmju

CAS Nru 7440-43-9

1. Sustanza li ma għandhiex tintuża sabiex 
tagħti l-kulur lil oġġetti lesti fabbrikati mis-
sustanzi u preparati elenkati hawn taħt:

EINECS Nru 231-152-8
u l-komposti tiegħu

(a) – klorur tal-polivinil (PVC) 
[3904 10] [3904 21] [3904 
22]

– poliuretanu (PUR) [3909 50]

– polietilin ta' densità baxxa 
(ld PE), bl-eċċezzjoni ta'
polietilin ta' densità baxxa 
użat għall-produzzjoni ta'
masterbatch ikkulurit [3901 
10]

– aċetat taċ-ċellulosa (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– butirat ta' l-aċetat taċ-
ċellulosa (CAB) [3912 11] 
[3912 12]

– reżini epossidiċi [3907 30]

– reżini tal-melamina-
formaldeħida (MF) [3909 
20]
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– reżini tal-urea-formaldeħida 
(UF) [3909 10]

– poliesteri mhux saturati (UP) 
[3907 91]

– polietilina tereftalat (PET) 
[3907 60]

– polibutilina tereftalat (PBT)

– polistiren trasparenti/għal 
użu ġenerali [3903 11] [3903 
19]

– akrilonitril metilmetakrilat
(AMMA)

– polietilina inkroċjata (VPE)

– polistiren b'saħħtu
– polipropilen (PP) [3902 10]

(b) żebgħat [3208] [3209]

Iżda jekk iż-żebgħat ikollhom kontenut għoli ta'
żingu, il-konċentrazzjoni tar-residwu ta' kadmju
għandu jkun baxx kemm jista' jkun u f'kull każ 
ma għandux jaqbeż iż-0,1 % skond il-piż.

F'kull każ, ikun liema jkun l-użu jew l-iskop 
finali, l-oġġetti jew komponenti lesti ta' oġġetti 
fabbrikati mis-sustanzi u preparati msemmija 
hawn fuq ikkuluriti bil-kadmju Ma għandhomx 
jitqiegħdu fis-suq jekk il-livell tagħhom ta'
kadmju (espress bħala Cd metall) jaqbeż iż-
0,01% skond il-piż tal-materjal plastiku.
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2. Madankollu, il-paragrafu 1 ma japplikax 
għall-oġġetti maħsuba li jiġu kkuluriti għal 
skopijiet ta' sigurtá.

3. Ma għandhiex tintuża sabiex tistabbilizza 
l-oġġetti lesti  elenkati hawn taħt fabbrikati
minn polimeri jew kopolimeri tal-klorur tal-
vinil:

– materjal ta' l-ippakkjar (boroż, 
kontenturi, fliexken, għotjien) 
[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]

– fornimenti għal uffiċċji jew 
skejjel [3926 10]

– tagħmir għall-għamara, oqfsa ta'
vetturi jew vaguni, u tagħmir ta' 
dix-xorta [3926 30]

– oġġetti ta' lbies u aċċessorji għal 
mal-lbies (inklużi ingwanti) 
[3926 20]

– għata tal-pavimenti u ħitan [3918 
10]³

– tessuti imprenjati, miksijin, 
mgħottijin jew laminati [5903 10]

– imitazzjonijiet tal-ġild [4202]3

– diski tal-gramafown [8524 10]³
– tubi u pajpijiet u t-tagħmir 

tagħhom [3917 23]
– bibien li jinfetħu u jingħalqu bil-

molla
– vetturi għat-trasport fit-toroq 

(ġewwa, barra, il-qiegħ)
– kisi ta' pjanċi ta' l-azzar użati fil-

bini jew fl-industrija
– insulazzjoni għal wajers ta' l-

elettriku
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F'kull każ, irrispettivament mill-użu jew l-iskop 
finali tagħhom, it-tqegħid fis-suq ta' l-oġġetti 
lesti msemmija hawn fuq jew ta' komponenti ta'
oġġetti fabbrikati minn polimeri jew kopolimeri 
tal-klorur tal-vinil, stabbilizzati b'sustanzi li 
jikkontjenu l-kadmju, għandu jkun projbit jekk 
il-kontenut ta' kadmju (espress bħala metall Cd) 
jaqbeż iz-0,01 % kalkolat skond il-piż tal-
polimeru.

4. Iżda, il-paragrafu 3 ma japplikax fil-każ ta'
oġġetti lesti li għal raġunijiet ta' sigurtà jużaw 
stabbilizzaturi bbażati fuq il-kadmju.
5. Fis-sens ta' dan ir-Regolament, “kisi bil-
kadmju” tfisser kull depożitu jew kisi ta'
kadmju metalliku fuq superfiċje metallika.

Ma għandhiex tintuża għal kisi bil-kadmju  ta'
oġġetti metalliċi jew fil-każ ta' komponenti oħra 
ta' oġġetti użati fis-setturi/applikazzjonijiet 
elenkati hawn taħt.

(a) tagħmir u makkinarju għal:

– produzzjoni ta' ikel: [8210] 
[8417 20] [8419 81] [8421 
11] [8421 22] [8422] [8435] 
[8437] [8438] [8476 11]

– agrikultura: [8419 31] [8424 
81] [8432] [8433] [8434] 
[8436]

– tkessiħ u ffriżar: [8418]
– stampar u legatura ta' kotba: 

[8440] [8442] [8443]

3
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(b) tagħmir u makkinarju għall-
produzzjoni ta':

– beni tad-dar [7321] [8421 
12] [8450] [8509] [8516]

– għamara [8465] [8466] 
[9401] [9402] [9403] [9404]

– oġġetti sanitarji [7324]

– tiħsin ċentrali u impjanti ta'
arja kkondizzjonata [7322] 
[8403] [8404] [8415]

F'kull każ, irrispettivament mill-użu jew mill-
iskop finali tagħhom, għandu jkun projbit it-
tqegħid fis-suq ta' oġġetti miksijin bil-kadmju 
jew ta' komponenti ta' dawn l-oġġetti użati fis-
setturi/applikazzjonijiet elenkati f'(a) u (b) hawn 
fuq u ta' oġġetti fabbrikati fis-setturi elenkati 
f'(b) hawn fuq.

6. Id-dispożizzjonjiet li hemm referenza 
għalihom fit-taqsima 5 japplikaw ukoll għal 
oġġetti miksijin bil-kadmju jew għal 
komponenti ta' tali oġġetti meta użati fis-
setturi/applikazzjonijiet elenkati f'(a) u (b) hawn 
taħt u għal oġġetti fabbrikati fis-setturi elenkati 
f'(b) hawn taħt:
(a) tagħmir u makkinarju  għall-

produzzjoni ta':

– karta u kartunċin [8419 32] 
[8439] [8441]

– tessuti u lbies [8444] [8445] 
[8447] [8448] [8449] [8451] 
[8452]
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(b) tagħmir u makkinarju  għall-
produzzjoni ta':

– tagħmir u makkinarju għall-
iskariġġar industrijali [8425] 
[8426] [8427] [8428] [8429] 
[8430] [8431]

– vetturi tat-triq u agrikoli  
[kap 87]

– tagħmir mobbli ta' ferroviji 
[kap 86]

– bastimenti [kap 89]

7. Madankollu, ir-restrizzjonijiet fit-taqsimiet 5 
u 6 ma japplikawx għal:

– oġġetti u komponenti ta' l-oġġetti 
użati fis-setturi ta' l-ajrunawtika, ta' l-
ajruspazju, tal-minjieri, ta' l-offshore
u tan-nukleari li l-applikazzjonijiet 
tagħhom jitolbu standards għoljin ta'
sigurtà u f'tagħmir ta' sigurtà f'vetturi 
tat-triq u agrikoli, tagħmir mobbli ta' 
ferroviji u bastimenti,

– kuntatti elettriċi f'kull settur ta' użu,
minħabba l-affidabbiltà meħtieġa 
mill-apparat li fuq jkunu installati.

Minħabba l-iżvilupp tal-konoxxenza u tat-
teknika dwar sostituti inqas perikolużi mill-
kadmju u l-komposti tiegħu, l-Kummissjoni 
għandha, b'konsultazzjoni ma' l-Istati Membri, 
tagħmel stima tas-sitwazzjoni b'intervalli 
regolari skon il-proċedura stabbilita fl-Art 
113(3) ta' dan ir-Regolament.
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24. Monometil-tetraklorodifenil 
metanu
Isem kummerċjali: Ugilec 141

CAS Nru 76253-60-6

1. Għandu jkun projbit it-tqegħid fis-suq ta' din 
is-sustanza u ta' preparati u oġġetti li minnhom 
hija tkun parti.

2. Eċċezzjonalment, l-ewwel paragrafu ma 
għandux japplika:

(a) fil-każ ta' impjant u makkinarju li diġà 
kienu mħaddma fit-18 ta' Ġunju 1994 
sa meta tali impjanti u makkinarju jiġu 
mormija.

Madankollu l-Istati Membri jistgħu, 
għal raġunijiet ta' protezzjoni tas-saħħa 
u ta' l-ambjent, jipprojbixxu fit-
territorju tagħhom l-użu ta' tali impjant 
jew makkinarju qabel ma jiġu 
mormija;

(b) fil-każ tal-manutenzjoni ta' impjanti u 
makkinarju li diġà kienu mħaddma f'xi 
Stat Membru fit-18 ta' Ġunju 1994.

3. Għandu jkun projbit it-tqegħid fis-suq ta' 
oġġetti użati ta' din is-sustanza, preparati li 
jikkontjenu din is-sustanza u 
impjanti/makkinarju li jikkontjenu din is-
sustanza.

25. Monometil-dikloro-difenil 
metanu
Isem kummerċjali: Ugilec 121, 
Ugilec 21; CAS Nru – mhux 
magħruf

Għandu jkun projbit it-tqegħid fis-suq ta' din is-
sustanza u ta' preparati u oġġetti li minnhom 
hija tagħmel parti.

26. Monometil-dibromo-difenil 
metanu
Bromobenżilbromotoluwen, 
taħlita ta' iżomeri
Isem kummerċjali: DBBT

CAS Nru 99688-47-8

Għandu jkun projbit it-tqegħid fis-suq ta' din is-
sustanza u ta' preparati u oġġetti li minnhom 
hija tagħmel parti.
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27. Nikil

CAS Nru 7440-02-0
EINECS No 231-111-4

u l-komposti tiegħu

1. Ma għandux jintuża:

(a) f'post assemblies li jiddaħħlu f'widnejn 
imtaqqbin u f'partijiet oħra  tal-ġisem 
uman imtaqqbin, waqt li l-
epitiliżżazzjoni tal-ferita kkaġunata 
mit-titqib, kemm jekk wara jitneħħew 
kemm jekk le, sakemm dawn il-post 
assemblies ikunu omoġenji u l-
konċentrazzjoni ta' nikil – espressa
bħala perċentwali tal-massa ta' nikil 
għall-massa totali – ma jkunx inqas 
minn 0,05 %;

(b) f‘oġġetti maħsubin sabiex jiġu f'kuntatt 
dirett u prolongat mal-ġilda, bħal:
– msielet,

– ġiżirajjen, brazzuletti u ktajjen, 
brazzuletti li jintlibsu ma' l-
għaksa tas-sieq, ċrieket tas-
swaba',

– arloġġi ta' l-idejn, ċingi ta' l-
arloġġi u tighteners,

– buttuni ta' msiemer irbattuti, 
tighteners, msiemer irbattuti, 
żippijiet u marki tal-metall, meta 
dawn jintużaw fi lbiesi,

– jekk ir-rata ta' emissjoni ta' nikil 
mill-partijiet ta' dawn l-oġġetti li 
jiġu f'kuntatt dirett u prolongat
mal-ġilda hija ogħla minn 0,5 
µg/ċm2/ġimgħa;
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(ċ) f'oġġetti bħal dawk elenkati fil-
paragrafu 1(b) meta dawn ikollhom 
kisja mingħajr nikil sakemm tali kisja 
tkun suffiċjenti sabiex tiżgura li r-rata 
ta' emissjoni ta' nikil mill-partijiet ta'
dawn l-oġġetti li jiġu f'kuntatt dirett u 
prolongat mal-ġilda ma taqbiżx iż-0,5 
µg/ċm2/ġimgħa għal perjodu ta' mill-
inqas sentejn ta' użu normali ta' l-
oġġett.

2. Oġġetti li huma s-suġġett tal-paragrafi 1 ma 
għandhomx jitqiegħdu fis-suq jekk ma 
jikkonformawx mal-ħtiġijiet disposti f'dawk il-
punti.

3. L-istandards adottati mill-Komunitá 
Ewropea għall-Istandardizzazzjoni (CEN) 
għandhom jintużaw bħala l-metodi ta' ttestjar
sabiex tintwera l-konformitá ta' dawn l-oġġetti 
skond l-1 u t-2 paragrafi.

28. Sustanzi li jidhru fl-Anness I 
mad-Direttiva tal-Kunsill 
67/548/KEE ikklassifikati bħala 
karċinoġena kategorija 1 jew 
karċinoġena kategorija 2 u li 
jġibu fuq it-tikketta  mill-inqas 
“Tossiku (T)” bil-frażi li turi 
riskju R45: “Jista' jġib il-kanċer” 
jew riskju R49: “jista' jġib il-
kanċer jekk jinxtamm”, u deskritt 
kif ġej:

Karċinoġena kategorija 1
Elenkati fl-Appendiċi 1

Bla ħsara għall-partijiet l-oħra ta' dan l-Anness 
dan li ġej għandu japplika għall-entrati 28 sa 30:

1. Ma għandhomx jintużaw f'sustanzi u preparati 
mqegħdin fis-suq għall-bejgħ lill-pubbliku 
ġenerali f'konċentrazzjoni individwali 
ekwivalenti għal jew akbar minn:

– il-konċentrazzjoni relevanti 
speċifikata f' Anness 1 ma' Direttiva 
67/548/KEE , jew
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Karċinoġena kategorija 2
Elenkati fl-Appendiċi 2

29. Sustanzi li jidhru fl-Anness I 
mad-Direttiva 67/548/KEE 
ikklassifikati bħala mutaġeniċi 
kategorija 1 jew kategorija 2 u li 
jġibu fuq it-tikketta l-frażi li turi 
riskju R46: “Jista' jġib ħsara 
ġenetika li tintiret”, u elenkati kif 
ġej:
Mutaġeniku kategorija 1
Elenkati fl-Appendiċi 3.
Mutaġeniku kategorija 2
Elenkati fl-Appendiċi 4.

– il-konċentrazzjoni relevanti 
speċifikata fid-Direttiva 1999/45/KE.

Bla ħsara għall-implementazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar 
klassifikazzjoni, ippakkjar u tikkettar ta' sustanzi
u preparati perikolużi, l-ippakkjar ta' tali 
preparati għandu jkun immarkat b'mod leġibbli 
u indelibbli kif ġej:
" Riżervat għall-utenti professjonali".

30. Sustanzi li jidhru fl-Anness I 
mad-Direttiva 67/548/KEE 
ikklassifikati bħala tossiċi għar-
riproduzzjoni kategorija 1 jew 
tossiċi għar-riproduzzjoni 
kategorija 2 u li jġibu t-tikketta 
bil-frażi li turi riskju R60: “Jista'
jkun ta' ħsara għall-fertilità” 
u/jew R61: “Jista' jkun ta' ħsara 
lit-tarbija mhux mitwielda”, u 
elenkati kif ġej:
Tossiċi għar-riproduzzjoni 
kategorija 1 elenkati fl-
Appendiċi 5

Tossiċi għar-riproduzzjoni 
kategorija 2 elenkati fl-
Appendiċi 6.

2. B'deroga, il-paragrafu 1 ma għandux japplika 
fil-każ ta':

(a) prodotti mediċinali jew veterinarji kif 
definiti fid-Direttiva 2001/82/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fid-
Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

(b) prodotti kosmetiċi kif definiti fid-
Direttiva 76/768/KEE;

(ċ) – karburanti tal-muturi koperti 
minn Direttiva 98/70/KE,

– prodotti ta' żejt minerali 
maħsubin sabiex jintużaw bħala
karburant f'impjanti li jaħdmu bil-
kombustjoni sew jekk ikunu
mobbli sew jekk immobbli,

– karburanti mibjugħin f'sistemi 
magħluqin (p.e. fliexken tal-gass 
likwidu);

(d) żebgħat ta' artisti koperti minn Direttiva 
1999/45/KE
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31. (a) Kreosot, żejt tal-ħasla

CAS Nru 8001-58-9
EINECS No 232-287-5 

(b) Żejt tal-kreosot, żejt tal-
ħasla
CAS Nru 61789-28-4

EINECS Nru 263-047-8 

(ċ) Distillati (qatran), żjut tan-
naftalina, Żejt tan-naftalina

CAS Nru 84650-04-4
EINECS Nru 283-484-8

1. Ma għandhomx jintużaw bħala sustanzi jew fi 
preparati għat-trattament ta' l-injam. Injam 
trattat b'dan il-mod ma għandux jitqiegħed fis-
suq.
2. Iżda b'deroga:

(a) Rigward dawn is-sustanzi u preparati: 
dawn jistgħu jintużaw għat-trattament 
ta' l-injam f'installazzjonijiet industrijali 
jew minn professjonisti, koperti mill-
leġislazzjoni Komunitarja dwar il-
protezzjoni tal-ħaddiema, għal 
trattamenti in situ biss jekk ikun fihom:
(i) benżo-[a]-piren f'konċentrazzjoni 

inqas minn 0,005 % skond il-piż;
(ii) u fenoli li jistgħu jkunu estratti 

bl-ilma f'konċentrazzjoni inqas 
minn 3 % skond il-piż.

Dawn is-sustanzi u preparati għat-
trattment ta' l-injam f'installazzjonijiet 
industrijali jew minn professjonisti:

(d) Żejt tal-kreosot, frazzjoni 
ta' aċenaftina, żejt tal-ħasla,
CAS Nru 90640-84-9

EINECS Nru 292-605-3

(e) Distillati (qatran), ta' fuq, 
żejt tqil ta' l-antraċina,

CAS Nru 65996-91-0
EINECS Nru 266-026-1

– jistgħu jitqiegħdu fis-suq biss 
f'pakketti ta' kapaċità ta' l-
ekwivalenti ta' 20 litru jew aktar,

– ma għandhomx jinbiegħu lill-
pubbliku ġenerali.

Bla ħsara għall-implementazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra 
dwar klassifikazzjoni, ippakkjar u 
ttikkettar ta' sustanzi u preparati 
perikolużi, l-ippakkjar ta' tali sustanzi u 
preparati għandu jkun immarkat b'mod 
leġibbli u indelibbli kif ġej:
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(f) Żejt ta' l-antraċina,

CAS Nru 90640-80-5
EINECS Nru 292-602-7 

(g) Aċidi tal-qatran, Faħam, 
Grezz; Fenoli grezzi,
CAS Nru 65996-85-2

EINECS Nru 266-019-3 

(h) Kreosot, injam,
CAS Nru 8021-39-4

EINECS Nru 232-419-1

" Jintuża f' installazzjonijiet industrijali 
jew trattamenti minn professjonisti 
biss".

(b) Fir-rigward ta' injam trattat
f'installazzjonijiet industrijali jew minn 
professjonisti skond (i) li jitqiegħed fis-
suq għall-ewwel darba jew rittrattat in 
situ: dan jista' jsir biss għall-użu 
professjonali u industrijali, p.e. fuq
ferroviji, fit-trasmissjoni ta' l-enerġija 
elettrika u fit-telekomunikazzjonijiet, 
f'reċinti, għal skopijiet agrikoli (p.e.
f'piluni għall-appoġġ ta' siġar) u 
f'portijiet u kanali.

(ċ) Il-projbizzjoni fil-paragrafu 1 kontra t-
tqegħid fis-suq ma tapplikax għall-
injam li jkun ġie trattat bis-sustanzi
imsemmija fil-punti 31(a) sa 31(i) 
qabel il-31 ta Diċembru 2002 u 
mqiegħed fis-suq ta' oġġetti użati 
sabiex jerġa' jintuża.

(i) Żejt tal-qatran ta'
temperatura baxxa, 
alkalina; Residwidji tal-
estrazzjoni (faħam), żejt 
tal-qatran tal-faħam ta'
temperatura baxxa alkalina
CAS Nru 122384-78-5

EINECS Nru 310-191-5

3. Iżda l-injam trattat imsemmi fil-paragrafi 2(ii) 
u (iii) ma għandux jintuża:

– ġewwa bini, irrispettivament mill-użu 
tiegħu;

– f'ġugarelli,
– fi playgrounds,

– f'parkijiet, f'ġonna, u f'postijiet għall-
beraħ rikrejattivi u għad-divertiment 
pubbliku jew f'sitwazzjonijiet oħra 
fejn hemm riskju li jista' jiġi f'kuntatt 
mal-ġilda,
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– fil-fabbrikazzjoni ta' għamara għall-
ġonna bħall-imwejjed tal-pikniks,

– fil-fabbrikazzjoni u użu u kull 
ritrattament ta':

– kontenituri maħsubin għal 
skopijiet ta' tkabbir, ippakkjar li 
jista' jiġi f'kuntatt ma' materjali 
nejja, prodotti intermedji jew lesti 
li huma intiżi għall-konsum mill-
bniedem u/jew mill-annimali,

– materjali oħra jistgħu 
jikkontaminaw oġġetti 
imsemmijin hawn fuq.

32. Kloroform
CAS Nru 67-66-3

EINECS Nru 200-663-8
33. Tetraklorur tal-karbonju

CAS Nru 56-23-5
EINECS Nru 200-262-8

34. 1,1,2-Trikloroetanu

1. Ma għandhomx jintużaw f'konċentrazzjonijiet  
ekwivalenti għal jew ogħla minn 0,1% bil-piż 
f'sustanzi u preparati mqegħdin fis-suq għall-
bejgħ lill-pubbliku ġenerali u/jew f'użi diffużi 
bħal tindif ta' uċuħ u tindif ta' tessuti.
2. Bla ħsara għall-implementazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar 
klassifikazzjoni, ippakkjar u tikkettar ta' sustanzi
u preparati perikolużi, l-ippakkjar ta' tali 
sustanzi u preparati f'konċentrazzjoni 
ekwivalenti għal jew ogħla minn 0,1% għandu 
jkun immarkat b'mod leġibbli u indelibbli kif 
ġej:

CAS No 79-00-5

EINECS Nru 201-166-9

" Jintuża biss f'installazzjonijiet industrijali".

B'deroga, din id-dispożizzjoni ma għandhiex 
tapplika għal:
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35. 1,1,2,2 Tetrachloroethane

CAS Nru 79-34-5
EINECS No 201-197-8

36. 1,1,1,2-Tetrakloroetanu
CAS Nru 630-20-6

37. Pentakloroetanu
CAS No 76-01-7

EINECS Nru 200-925-1
38. 1,1-Dikloroetilin

CAS Nru 75-35-4
EINECS Nru 200-864-0

39. 1,1,1-Trikloroetan, metil 
kloroform

CAS Nru 71-55-6
EINECS Nru 200-756-3

(a) prodotti mediċinali jew veterinarji kif 
definiti mid-Direttiva 2001/82/KE u 
Direttiva 2001/83/KE ;

(b) prodotti kosmetiċi kif definiti mid-
Direttiva 76/768/KEE .

40. Sustanzi li jilħqu il-kriterji ta'
flammabilitá tad-Direttiva tal-
Kunsill 67/548/KEE u 
klassifikati bħala jaqbad, jaqbad 
faċilment jew jaqbad faċilment 
ħafna irrispettivament jekk jidrux 
fl-Anness I mad-Direttiva jew le.

1. Ma għandhomx jintużaw waħedhom jew fil-
forma ta' preparati f'ġeneraturi ta' l-erosol 
imqegħdin fis-suq għall-pubbliku ġenerali għal 
skopijiet ta' divertiment u dekorazzjoni bħal 
dawn li ġejjin:

– glitter metalliku maħsub l-aktar għal 
dekorazzjonijiet,

– silġ u ġlata artifiċjali artificial snow 
and frost,

– imħaded whoopee,,
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– erosol silly string,,

– imitazzjoni ta' eskrementi,
– ħornijiet għall-parties,

– flakes u foams dekorattivi,
– għanqbut artifiċjali,

– stink bombs,
– etc.

2. Bla ħsara għall-implementazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar 
klassifikazzjoni, ippakkjar u ttikkettar ta' 
sustanzi u preparati perikolużi, il-kliem li ġej 
għandu jidher fuq l-ippakkjar ta' ġeneraturi ta' l-
erosol imsemmija hawn fuq b'mod leġibbli u 
indelibbli kif ġej: “Għall-utenti professjonali 
biss”

"For professional users only".

3. B'deroga, il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx 
japplikaw għall-ġeneraturi ta' l-erosol li hemm 
referenza għalihom fl-Artiklu 9a tad-Direttiva 
tal-Kunsill 75/324/KEE ta' l-20 ta' Mejju 1975 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati 
Membri relatati ma' l-aerosol dispensers4.

4. L-oġġetti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 Ma 
għandhomx jitqiegħdu fis-suq jekk ma 
jikkonformawx mal-ħtiġijiet indikati.

41. Hesakloroetan

CAS Nru 67-72-1
EINECS Nru 200-6664

Sustanza li ma għandhiex tintuża fil-
fabbrikazjoni jew fl-ipproċessar ta' metalli li ma 
fihomx ħadid.
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42. Alkani, C10-13, kloro (praffini ta'
katina qasira klorinati) (SCCPs)
EINECS Nru 287-476-5

Mis-6 ta' Jannar 2004 Ma għandhomx jitqiegħdu 
fis-suq bħala sustanzi jew kostitwenti ta'
sustanzi oħra jew preparati f'konċentrazzjoni 
għola minn 1%:

– fil-ħdim tal-metalli;

– fit-tħaxxim tal-ġild.

43. Ażokoloranti 1. Azodyes li, b'qasma riduttiva ta' wieħed jew 
aktar mill-gruppi azo, jistgħu jerħu wieħed jew 
aktar mill-amini aromatiċi elenkati fl-Appendiċi 
8 ta' dan ir-Regolament, f'konċentrazzjonijiet li 
jistgħu jinstabu, jiġifieri ta' aktar minn 30ppm 
fl-oġġetti lesti jew fil-partijiet kuluriti tagħhom, 
skond il-metodu ta' l-ittestjar stabbilit skond l-
Artikolu 132(3) ta' dan ir-Regolament, ma 
għandhomx jintużaw f'oġġetti tessili jew tal-ġild
li jistgħu jiġu f'kuntatt dirett u prolongat mal-
ġilda tal-bniedem jew mal-kavitá orali, bħall-:

– ħwejjeġ, saqqijiet u friex, xugamani, 
hairpieces, parrokki, kpipel, ħrieqi u 
oġġetti sanitarji oħra, sleeping bags,

– żraben u papoċċi, ingwanti, ċineg ta' l-
arloġġi, basktijiet, kartieri/portafolli, 
bagalji, covers ta' siġġijiet, kartieri li 
jintlibsu madwar l-għonq,

– ġugarelli tat-tessuti jew tal-ġild u 
ġugarelli li jinkludu ħwejjeġ tat-
tessuti jew tal-ġild,

– ħajt u drapp intiż għall-użu mill-
konsumatur finali.

2. Minbarra dan, l-oġġetti tessili u tal-ġild li 
hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 hawn 
fuq Ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq sakemm 
ma jikkonformawx mal-ħtigijiet inmsemmija 
f'dak il-paragrafu.
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3. L-azodyes, elenkati fl-Appendiċi 9 fil-“Lista 
ta' Azodyes”, ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq 
jew jintużaw għall-ikkulurar ta' oġġetti tessili 
jew tal-ġild bħala sustanza jew bħala kostitwent 
ta' preparati, f'konċentrazzjonjiet għola minn 
0,1% bil-massa.
4. Il-Kummissjoni għandha, fid-dawl ta' 
konoxxenza xjentifika ġdida, tirrivedi id-
dispożizzjonjiet dwar l-ażokoloranti.

44. Eteru difenili, derivat 
pentabromurat C12H5Br5O

1. Sustanza li ma għandhiex titqiegħed fis-suq 
jew tintuża bħala sustanza jew bħala kostitwent 
ta' preparati f'konċentrazzjonijiet ogħla minn 
0,1% bil-massa.

2. L-oġġetti li, jew li jkollhom partijiet flame-
retardant li, jikkontjenu din is-sustanza 
f'konċentrazzjoni ogħla minn 0,1% bil-massa 
ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq.

45. Eteri difenili, derivat 
oktabromurat C12H2Br8O

1. Sustanza li ma għandhiex titqiegħed fis-suq 
jew tintuża bħala sustanza jew bħala kostitwent 
ta' sustanzi jew ta' preparati f'konċentrazzjonijiet 
ogħla minn 0,1% bil-massa.

2. L-oġġetti li, jew li jkollhom partijiet flame-
retardant li, jikkontjenu din is-sustanza 
f'konċentrazzjoni ogħla minn 0,1% bil-massa 
ma għandhomx jitqiegħdu fis-suq.
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46. (a) Nonilfenol
C6H4(OH)C9H19

(b) Nonilfenol etossilat
(C2H4O)nC15H24O

Sustanza li ma għandhiex titqiegħed fis-suq jew 
tintuża bħala sustanza jew bħala kostitwent ta'
preparati f'konċentrazzjonijiet ogħla minn 0,1% 
bil-massa għall-iskopijiet li ġejjin:
(1) tindif industrijali u istituzzjonali bl-

eċċezzjoni ta':
– sistemi magħluqa kontrollati ta' dry cleaning

fejn il-likwidu tal-ħasla jiġi riċiklat jew 

inċinerit;

– sistemi ta' tindif bi trattamenti speċjali fejn il-

likwidu tal-ħasla jiġi riċiklat jew inċinerit;

(2) tindif domestiku;
(3) proċessar ta' tessuti jew ta' ġlud bl-

eċċezzjoni ta':
– proċessar mingħajr emissjonijiet fl-ilma 

skartat,

– sistemi bi trattamenti speċjali fejn l-ilma ta' l-

ipproċessar jkun pre-trattat sabiex titneħħa 

kompletament il-frazzjoni organika qabel ma 

l-ilma skartat jiġi trattat bijoloġikament 

(tneħħija tax-xaħmijiet mill-ġlud tan-

nagħaġ);

(4) emulsifikant għall-użu agrikolu għall-
ħasil tas-sider tal-bhejjem;

(5) ħdim ta' metalli bl-eċċezzjoni ta':
– użi f'sistemi magħluqa kontrollati fejn il-

likwidu tal-ħasla jiġi riċiklat jew inċinerit:

(6) fabbrikazzjoni tal-polpa u tal-karta;
(7) prodotti kożmetiċi;
(8) prodotti oħra għal-kura personali bl-

eċċezzjoni ta':

(9) ko-formulanti f'pestiċidi u bijoċidi.
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47. Siment 1. Is-siment u l-preparati li jikkontjenu s-siment
ma għandhomx jintużaw jew jitqiegħdu fis-suq 
jekk, meta idratati, jikkontjenu aktar  minn 
0,0002% kromju VI solubbli tal-piż totali tas-
siment niexef.
2. Jekk jintużaw aġenti riduttivi, mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni ta'
dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar il-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u t-tikkettar ta'
sustanzi u preparati perikolużi, l-ippakkjar ta'
siment jew ta' preparati li jikkontjenu s-siment 
għandu juri b'mod leġibbli u indelibbli l-
informazzjoni dwar id-data ta' l-ippakkjar, kif 
ukoll dwar l-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-
perjodu ta' ħażna adatt sabiex tinżamm sejra l-
attività ta' l-aġent riduttiv u sabiex il-livell ta'
kromju VI solubbli jinżamm taħt il-limitu 
indikat fil-paragrafu 1.
3. B'deroga, il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx 
għat-tqegħid fis-suq, u l-użu, ta' siment u 
preparati li jikkontjenu s-siment f'sistemi 
magħluqa u kontrollati u fi proċessi totalment 
awtomatizzati fejn is-siment u l-preparati li 
jikkontjenu s-siment ikunu trattati biss mill-
magni u fejn ma jkun hemm l-ebda possibbiltá 
ta' kuntatt mal-ġilda.

1. ĠU L 377 , 31.12.1991, p. 20. Direttiva kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 

166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).

2. Il-chrysotile għandha żewġ Numri CAS, konfermati mill-ECB.

3. Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju, 1987 dwar in-nomenklatura 

tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta' Dwana (ĠU L 256, 

7.9.1987, p. 1). Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 426/2006 (ĠU 

L 79, 16.3.2006, p. 1).

4. ĠU L 147, 9.6.1975, p. 40. Direttiva kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 

807/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 36).
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Appendiċi 1 sa 6

INTRODUZZJONI

Spjegazzjoni tat-titli tal-kolonni

Sustanzi:

L-isem ikun l-istess bħal dak użat fl-Anness I mad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE. Kull 

meta jkun possibbli s-sustanzi perikolużi jiġu indikati bl-isem EINECS (European 

Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) jew ELINCS (European List of 

Notified Chemical Substances). Dawn huma elenkati fit-tabella bħala numri EC. Entrati 

oħra mhux elenkati fl-EINECS jew fl-ELINCS jiġu indikati b'isem kimiku magħruf 

internazzjonalment (ngħidu aħna ISO, IUPAC). F'xi każi l-isem komuni ikun inkluż ukoll.

Numru ta' l-indiċi:

In-numru ta' l-indiċi ikun il-kodiċi ta' identifikazzjoni mgħoti lis-sustanza fl-Anness I tad-

Direttiva 67/548/KEE . Is-sustanzi huma elenkati f'dan l-Appendiċi skond dan in-numru ta'

l-indiċi.

Numru EINECS:

Għal kull sustanza elenkata fil-European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances (EINECS) hemm kodiċi ta' identifikazzjoni. Il-kodiċi jibda minn 200-001-8

Numru ELINCS:

Għal kull sustanza ġdida notifikata taħt id-Direttiva 67/548/KEE ġie definit kodiċi ta'

identifikazzjoni u pubblikat fil-European List of Notified Chemical Substances (ELINCS). 

Il-kodiċi jibda minn 400-010-9.
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Numru CAS:

In-numri tal-Chemical Abstracts Service (CAS) ġew definiti sabiex ikunu ta' għajnuna fl-

identifikazzjoni tas-sustanzi.

Noti:

It-test komplut tan-noti jista' jinsab fil-kliem ta' qabel ta' l-Anness I mad-Direttiva 

67/548/KEE .

In-noti li jridu jiġu kunsidrati għall-finijiet ta' dan ir-Regolament huma li ġejjin:

Nota Ċ:

Xi sustanzi organiċi jistgħu jitqiegħdu fis-suq f'xi forma iżomerika speċifikata jew bħala 

taħlita ta' diversi iżomeri.

Nota D:

Ċerti sustanzi li huma suxxettibbli li jippolimerizzaw jew jiddekomponu waħedhom huma 

ġeneralment imqiegħda fuq is-suq fil-forma stabilizzata. Huwa f'din il-forma li huma 

elenkati fl-Anness I mad-Direttiva 67/548/KEE .

Madankollu dawn is-sustanzi jistgħu xi kultant jitqiegħdu fis-suq fil-forma mhux 

stabilizzata. F'dan il-każ, il-fabbrikant jew kull persuna li tqiegħed fis-suq tali sustanza

għandhom jiddikjaraw fuq it-tikketta l-isem tas-sustanza segwit bil-kliem “mhux 

stabilizzat/a”.
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Nota E:

Sustanzi b'effetti speċifiċi fuq is-saħħa tal-bniedem (ara l-Kapitolu 4 ta' l-Anness VI mad-

Direttiva 67/548/KEE ) li huma klassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi u/jew tossiċi 

għar-riproduzzjoni fil-kategoriji 1 jew 2 tingħatalhom ukoll Nota E jekk jkunu wkoll 

klassifikati bħala tossiċi ħafna (T+), tossiċi (T) jew jagħmlu l-ħsara (Xn). Għal dawn is-

sustanzi, l-frażijiet li juru r-riskji R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, 

R68 (sustanza li tagħmel il-ħsara), R48 u R65 u l-kombinazzjonijet kollha ta' dawn 

għandhom ikunu preċeduti mill-kelma “Ukoll”.

Nota J:

L-użu tal-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku mhuwiex meħtieġ jekk jista' jintwera li s-

sustanza fiha inqas minn 0,1% piż bil-piż ta' benzene (Nru EINECS 200-753-7).

Nota K:

L-użu tal-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku mhuwiex meħtieġ jekk jista' jintwera li s-

sustanza fiha inqas minn 0,1% piż bil-piż ta' 1,3-butadien (Nru EINECS 203-450-8).

Nota L:

L-użu tal-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku mhuwiex meħtieġ jekk jista' jintwera li s-

sustanza fiha inqas minn 3% ta' estratt tad-DMSO mkejjel mill-IP 346.

Nota M:

L-użu tal-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku mhuwiex meħtieġ jekk jista' jintwera li s-

sustanza fiha inqas minn 0,005% piż bil-piż ta' benż-[a]-piren (Nru EINECS 200-028-5).
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Nota N:

L-użu tal-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku mhuwiex meħtieġ jekk tkun magħrufa l-

istorja sħiħa tar-raffinazzjoni u jista' jintwera li is-sustanza li minnha hija tkun prodotta 

mhijiex karċinoġenika.

Nota P:

L-użu tal-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku mhuwiex meħtieġ jekk jista' jintwera li s-

sustanza fiha inqas minn 0,1% piż bil-piż ta' benzene (Nru EINECS 200-753-7).

Nota R:

L-użu tal-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku mhuwiex meħtieġ għal fibri b'medja 

ġeometrika tad-dijametru skond it-tul, b'żewġ devjazzjonijiet standard imnaqqsa, ogħla

minn 6μm.

Nota S:

Jista' jkun il-każ li din is-sustanza ma tkunx teħtieġ tikketta skond l-Artikolu 23 (ara 

taqsima 8 ta' l-Anness VI) tad-Direttiva 67/548/KEE .
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Appendiċi 1

Punt 28 – Karċinoġeni: kategorija 1

Sustanzi Numru ta' l-
indiċi

Numru EC Numru CAS Noti

Triossidu tal-Kromju (VI) 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Kromati taż-żingu inkluż kromat tal-
potassju taż-żingu 

024-007-00-3

Monossidu tan-nikil 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Diossidu tan-nikil 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Triossidu tad-dinikil 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Sulfurur tan-nikil 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Sottosulfurur tan-nikil 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Triossidu tad-diarseniku; triossidu ta' 
l-arseniku

033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Pentossidu ta' l-arseniku; ossidu ta' l-
arseniku

033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Aċidi ta' l-arseniku u l-imlieħ tiegħu 033-005-00-1

Biarsenat taċ-ċomb 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butan [b'kontenut ≥0,1 % ta' 
Butadiene (203-450-8) [1]
Isobutan [b'kontenut ≥0,1% ta' 
Butadiene (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-Butadiene; buta-1,3-diene 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzene 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Klorur tal-vinil; kloroetilene 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis(klorometil) etere 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Klorometil metil etere; klorodimetil 
etere 

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftilammina; beta-naftilammina 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidina; 4,4′-diamminobifenil; 
bifenil-4,4′-ilenediammina 

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Imlieħ tal-benzidina 612-070-00-5

Imlieħ ta' 2-naftilammina 612-071-00-0 209-030-
0[1]
210-313-
6[2]

553-00-4[1]

612-52-2[2]

Bifenil-4-ilammina; ksenilammina; 4-
amminobifenil 

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Imlieħ tal-bifenil-4-ilammina; imlieħ 
tal-ksenilammina; imlieħ ta' 4-
amminobifenil 

612-073-00-1

Qatran, faħam; Qatran tal-faħam 

(Il-prodott sekondarju mid-
distillazzjoni distruttiva tal-faħam. 
Semisolidu kważi iswed. 
Kombinazzjoni kumplessa ta' 
idrokarburi aromatiċi, komposti 
fenoliċi, bażijiet nitroġenati u 
tijofene.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Qatran, faħam, temperatura għolja; 
Qatran tal-faħam

(Il-prodott tal-kondensazzjoni mit-
tkessiħ, sa bejn wieħed u ieħor it-
temperatura ambjentali, tal-gass 
żviluppat mid-distillazzjoni distruttiva 
tal-faħam f'temperatura għolja (ogħla 
minn 700 °C). Primarjament komposta 
minn taħlita kumplessa ta' idrokarburi 
aromatiċi b'ċirku kondensat. Jista' 
jkun fiha ammonti żgħar ta' komposti 
fenoliċi u bażijiet nitroġenati 
aromatiċi.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Qatran, faħam, temperatura baxxa; 
Żejt tal-faħam
(Il-prodott tal-kondensazzjoni mit-
tkessiħ, sa bejn wieħed u ieħor it-
temperatura ambjentali, tal-gass 
żviluppat mid-distillazzjoni distruttiva 
tal-faħam f'temperatura baxxa (inqas 
minn 700 °C). Likwidu viskuż iswed 
b'densita ogħla mill-ilma. 
Primarjament komposta minn 
idrokarburi aromatiċi b'ċirku 
kondensat, komposti fenoliċi, bażijiet 
nitroġenati aromatiċi u d-derivati 
alkiliċi tagħhom.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Qatran tal-faħam kannella;

(Żejt distillat mill-qatran tal-faħam 
kannella. Kompost primarjament minn 
idrokarburi alifatiċi, nafteniċi u 
aromatiċi b'numru ta' ċrieki li jvarja 
bejn 1 u 3, id-derivati alkiliċi 
tagħhom, eteroaromatiċi u fenoli 
b'ċirku 1 jew 2 ċrieki li jagħlu 
approssimatament fil-firxa ta' bejn 150 
°C u 360 °C)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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