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Emenda 12
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-benefiċċji għall-intrapriżi se jiżdiedu 
hekk kif aktar pajjiżi fid-dinja jadottaw il-
kriterji tal-GHS fil-leġiżlazzjoni tagħhom. 
Il-Komunità għandha tkun fuq quddiem ta’ 
dan il-proċess biex tinkoraġġixxi pajjiżi 
oħra jsegwu u biex tipprovdi vantaġġ 
kompetittiv lill-industrija fil-Komunità.

(7) Il-benefiċċji għall-intrapriżi se jiżdiedu 
hekk kif aktar pajjiżi fid-dinja jadottaw il-
kriterji tal-GHS fil-leġiżlazzjoni tagħhom.
Il-Komunità għandha tkun fuq quddiem ta’ 
dan il-proċess biex tinkoraġġixxi pajjiżi 
oħra jsegwu u biex tipprovdi vantaġġ 
kompetittiv lill-industrija fil-Komunità u 
b’mod partikulari lill-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni tal-Kummissjoni online tal-21 ta’ Awissu sal-21 ta’ Ottubru 2006 irċeviet 
370 risposta mill-intrapriżi, li minnhom 45% kellhom staff ta’ inqas minn 250 impjegat.

Emenda 13
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Dan ir-Regolament għandu jieħu post 
id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-
27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet 
amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-
ippakkjar u l-ittikkettar ta’ sustanzi 
perikolużi kif ukoll id-
Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta’ Mejju 1999 li tirrigwarda l-

(15) Dan ir-Regolament għandu jieħu post 
id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-
27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-
regolamenti u tad-dispożizzjonijiet 
amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-
ippakkjar u l-ittikkettar ta’ sustanzi 
perikolużi kif ukoll id-
Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta’ Mejju 1999 li tirrigwarda l-
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approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-
Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-
ippakkjar u l-ittikkettar tal-
preparazzjonijiet perikolużi. Hu għandu 
jżomm il-livell ġenerali attwali ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
ambjent ipprovdut minn dawk id-Direttivi. 
Għalhekk, xi klassijiet ta’ periklu li huma 
koperti b'dawk id-Direttivi, iżda li 
għadhom m’humiex inklużi fil-GHS, 
għandhom jinżammu f'dan ir-Regolament. 
Huwa wkoll meħtieġ li jinżamm f'dan ir-
Regolament il-kunċett ta' "perikolużi" kif 
definit b'dawk id-Direttivi, li ma jinkludix 
dawk il-klassijiet ta' periklu li huma parti 
mill-GHS imma m'humiex koperti bid-
Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, biex 
jiġu minimizzati l-effetti fuq partijiet oħra 
tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità li jirreferu 
għal dak il-kunċertt.

approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-
Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-
ippakkjar u l-ittikkettar tal-
preparazzjonijiet perikolużi. Hu għandu 
jżomm il-livell ġenerali attwali ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-
ambjent ipprovdut minn dawk id-Direttivi.
Għalhekk, xi klassijiet ta’ periklu li huma 
koperti b'dawk id-Direttivi, iżda li 
għadhom m’humiex inklużi fil-GHS, 
pereżempju dawk relatati mad-distruzzjoni 
tas-saff ta’ l-ożonju, għandhom jinżammu 
f'dan ir-Regolament. Huwa wkoll meħtieġ 
li jinżamm f'dan ir-Regolament il-kunċett 
ta' "perikolużi" kif definit b'dawk id-
Direttivi, li ma jinkludix dawk il-klassijiet 
ta' periklu li huma parti mill-GHS imma
m'humiex koperti bid-Direttivi 
67/548/KEE u 1999/45/KE, biex jiġu 
minimizzati l-effetti fuq partijiet oħra tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità li jirreferu għal 
dak il-kunċertt.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun innutat li l-leġiżlazzjoni tal-Komunità tkopri l-qasma fis-sistema GHS fir-
rigward ta’ l-erożjoni tas-saff ta’ l-ożonju, problema ambjentali dinjija maġġuri.

Emenda 14
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex tiġi żgurata l-informazzjoni dwar 
sustanzi perikolużi inklużi fit-taħlitiet, it-
taħlitiet għandhom ikunu ttikkettati wkoll, 
fejn hu xieraq, meta jkollhom ta’ lanqas 
sustanza waħda li tkun ikklassifikata bħala 
perikoluża, anke jekk it-taħlitiet infushom 

(19) Biex tiġi żgurata l-informazzjoni dwar 
u protezzjoni minn sustanzi perikolużi 
inklużi fit-taħlitiet, it-taħlitiet għandhom 
ikunu ttikkettati wkoll, fejn hu xieraq, meta 
jkollhom ta’ lanqas sustanza waħda li tkun 
ikklassifikata bħala perikoluża, anke jekk 
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m’humiex ikklassifikati bħala perikolużi. it-taħlitiet infushom m’humiex 
ikklassifikati bħala perikolużi.

Or. el

Ġustifikazzjoni

 Klassifikazzjoni, tikkettar u pakkettar ma jitwettaqx għal skopijiet ta’ informazzjoni biss iżda 
għal skopijiet ta’ saħħa tal-konsumatur u protezzjoni ta’ l-ambjent.  

Emenda 15
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Biex tiġi żgurata klassifikazzjoni 
adegwata tat-taħlitiet, informazzjoni 
disponibbli fuq sinerġiji u effetti 
antagonistiċi għandu jittieħed kont tagħha 
għall-klassifikazzjoni tat-taħlitiet.

(32) Biex tiġi żgurata klassifikazzjoni 
adegwata tat-taħlitiet, informazzjoni 
disponibbli fuq sinerġiji u effetti 
antagonistiċi (ta’ l-ingredjenti tagħhom)
għandu jittieħed kont tagħha (tħassir).

Or. el

Ġustifikazzjoni

Kliem aħjar meħud mill-ġustifikazzjoni.

Emenda 16
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Ir-riżorsi ta’ l-awtoritajiet 
għandhom ikunu ffokati fuq sustanzi ta’ l-
akbar tħassib. Għandu jkun hemm 
provvediment sabiex l-awtoritajiet 
kompetenti jew il-fornituri ikunu jistgħu 

(44) Ir-riżorsi ta’ l-awtoritajiet 
għandhom ikunu ffokati fuq sustanzi ta’ l-
akbar tħassib fir-rigward tas-saħħa u l-
ambjent. Għandu jkun hemm 
provvediment sabiex l-awtoritajiet 
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jissottomettu proposti lill-Aġenzija għal 
klassifikazzjoni armonizzata tas-sostanzi 
jekk ikunu ikklassifikati bħala kanċeroġeni, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
fil-kategoriji 1A jew 1B, sensitizzanti għar-
respirazzjoni, jew minħabba effetti oħra 
fuq bażi ta’ każ b’każ. L-Aġenzija għandha 
tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-proposta 
filwaqt li l-partijiet interessati għandu 
jkollhom l-opportunità li jikkummentaw. 
Il-Kummissjoni għandha mbagħad tieħu 
deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni finali.

kompetenti jew il-fornituri ikunu jistgħu 
jissottomettu proposti lill-Aġenzija għal 
klassifikazzjoni armonizzata tas-sostanzi 
jekk ikunu ikklassifikati bħala kanċeroġeni, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
fil-kategoriji 1A jew 1B, sensitizzanti għar-
respirazzjoni, jew minħabba effetti oħra 
fuq bażi ta’ każ b’każ. L-Aġenzija għandha 
tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-proposta 
filwaqt li l-partijiet interessati għandu 
jkollhom l-opportunità li jikkummentaw.
Il-Kummissjoni għandha mbagħad tieħu 
deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni finali.

Or. el

Emenda 17
Edit Herczog bl-appoġġ tal-grupp ta' ħidma tal-PSE 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 52 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) Fl-interessi biex il-konsumaturi 
jkunu provduti b'informazzjoni xierqa li 
tevita miżuri sproporzjonati, bħal 
pakkettar reżistenti għat-tfal, li jista' 
jirriżulta minn klassifikazzjoni żejda ta' 
sustanzi u taħlitiet, u biex ikun evitat 
xogħol doppju ta' ttestjar, l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu proċedura li tassisti 
l-fornituri kollha, u b’mod partikulari l-
kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) 
f’ċerti gruppi ta’ prodott speċifiċi biex 
jiddeterminaw il-klassifikazzjoni, it-
tikkettar u l-pakkettar  xierqa, għal 
sustanzi u taħlitiet bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn il-manifattur għandu biss l-informazzjoni provduta mill-fornitur(i) tas-sustanzi użati fil-
prodott (taħlita), huwa jrid joqgħod fuq l-istabbiliment tal-klassifikazjoni tat-taħlita minn 
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evalwazzjoni ta' informazzjoni skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 9 paragrafu 4. Dan 
jista’ jissottovaluta jew (partikolarment) jistima aktar il-proprjetajiet perikolużi tat-taħlita.  
Id-dispoibilità u r-rikonoxximent ta' proċedura fejn ikunu disponibbli għarfien, informazzjoni 
addizzjonali u dejta biex tiġi evalwata taħlita, tista' tiżgura klassifikazzjoni aktar preċiża u ta' 
aktar valur għall-SMEs.

Emenda 18
Edit Herczog bl-appoġġ tal-grupp ta' ħidma tal-PSE 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn kienu stabbiliti periklu u ċentru 
ta’ klassifikazzjoni għal grupp speċifiku 
ta’ prodotti li jressaq flimkien kompetenza 
fl-evalwazzjoni ta’ informazzjoni, dejta ta’ 
eżami, prova ta’ determinazzjonijiet ta’ 
evidenza, u prinċipji li jitressqu flimkien, 
relatati ma’ sustanzi u taħlitiet f’dan il-
grupp ta’ prodotti, fornitur ta’ sustanzi u 
taħlitiet bħal dawn jista’ jserraħ fuq 
evalwazzjoni provduta minn dan iċ-ċentru 
għall-iskop li jkunu aċċertati l-perikli 
assoċjati mas-sustanza jew taħlita. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn il-manifattur għandu biss l-informazzjoni provduta mill-fornitur(i) tas-sustanzi użati fil-
prodott (taħlita), huwa jrid joqgħod fuq l-istabbiliment tal-klassifikazjoni tat-taħlita minn 
evalwazzjoni ta' informazzjoni skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 9 paragrafu 4. Dan 
jista’ jissottovaluta jew (partikolarment) jistima aktar il-proprjetajiet perikolużi tat-taħlita. 
Id-dispoibilità u r-rikonoxximent ta' proċedura fejn ikunu disponibbli għarfien, informazzjoni 
addizzjonali u dejta biex tiġi evalwata taħlita, tista' tiżgura klassifikazzjoni aktar preċiża u ta' 
aktar valur għall-SMEs.
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Emenda 19
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sustanza jew taħlita klassifikata 
bħala perikoluża għandu jkollha tikketta li 
jkun fiha dawn l-elementi:

1. Sustanza jew taħlita klassifikata 
bħala perikoluża għandu jkollha tikketta 
dwar il-pakkettar li jkun fiha dawn l-
elementi:

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar jista’ jseħħ biss fuq il-pakkettar.  Indikazzjoni fuq il-pakkettar tas-sustanza li 
tinnewtralizza hija miżura ta’ sikurezza ta’ emerġenza, kif hija l-indikazzjoni tan-numru ta’ 
emerġenza (112).

Emenda 20
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt (h a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) indikazzjoni tas-sustanza li trid tkun 
newtralizzata fil-każ ta’ inċident, fejn 
xieraq;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar jista’ jseħħ biss fuq il-pakkettar.  Indikazzjoni fuq il-pakkettar tas-sustanza li 
tinnewtralizza hija miżura ta’ sikurezza ta’ emerġenza, kif hija l-indikazzjoni tan-numru ta’ 
emerġenza (112).
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Emenda 21
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt (h b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(hb) numru ta’ emerġenza fil-każ ta’ 
iċident (112).

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar jista’ jseħħ biss fuq il-pakkettar.  Indikazzjoni fuq il-pakkettar tas-sustanza li 
tinnewtralizza hija miżura ta’ sikurezza ta’ emerġenza, kif hija l-indikazzjoni tan-numru ta’ 
emerġenza (112).

Emenda 22
Edit Herczog

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) Periklu Akwatiku Kroniku tal-
kategorija 1, 2, 3 u 4.

(k) Periklu Akwatiku Kroniku tal-
kategorija 1 u 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Periklu Akwatiku Kroniku tal-kategorija 3 u 4 mhux assoċjat mas-simboli bl-istampi tal-
periklu; jekk id-dikjarazzjoni tal-periklu ma tkunx inkluża fil-pakket, l-utenti ma jkunux konxji 
minn dak il-periklu partikulari.  L-emenda proposta tirrifletti l-prattika kurrenti fid-DPD għal 
taħlitiet ikklassifikati bħala R10 jew R52/53, jiġifieri klassifikazzjonijiet li m'humiex assoċjati 
ma' simboli ta' periklu. Assoċjati ma’ l-emenda dwar l-Artikolu 31, paragrafu 1 a (ġdid).
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Emenda 23
Edit Herczog

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 31 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ ta' ppakkjar li fih 125ml jew 
anqas, m'hemmx il-ħtieġa li jkun hemm 
avviżi ta' prekwazjoni fuq it-tikketta, jekk 
is-sustanza jew it-taħlita tkun klassifikata 
bħala Periklu Akwatiku Kroniku tal-
kategorija 3 jew 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Assoċjati ma’ l-emenda dwar l-Artikolu 31, paragrafu 1 k. Periklu Akwatiku Kroniku tal-
kategorija 3 u 4 mhux assoċjat mas-simboli bl-istampi tal-periklu; jekk id-dikjarazzjoni tal-
periklu ma tkunx inkluża fil-pakket, l-utenti ma jkunux konxji minn dak il-periklu partikulari. 
L-emenda proposta tirrifletti l-prattika kurrenti fid-DPD għal taħlitiet ikklassifikati bħala R10 
jew R52/53, jiġifieri klassifikazzjonijiet li m'humiex assoċjati ma' simboli ta' periklu.

Emenda 24
Edit Herczog

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 31 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Applikazzjoni unika, jew servizz 
uniku, porzjoni unika jew pakketti ta’ 
doża ta’ unità miżmuma f’pakkettar 
tikkettat skond dan ir-Regolament u huma 
mneħħija biss għal użu uniku bi qbil ma’ 
struzzjonijiet ta’ l-utent li jakkumpanjaw 
il-pakkettar għandhom ikunu eżentati 
mill-obbligu li jkollhom tabella. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din tiċċara s-sitwazzjoni rigward it-taħlitiet ipprovduti f'forma ta' doża unitarja fejn il-
prodott (pereżempju pillola) huwa maħsub a) għal użu singolu biss jew b) għandu jitneħħa 
mill-pakkett ta' barra direttament qabel l-użu u c) l-istruzzjonijiet kollha (u ttikkettar ieħor) 
jinsabu fuq il-pakkett ta' barra.

Emenda 25
Edit Herczog

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn kemm l-ippakkjar ta' barra u ta' 
ġewwa huwa użat u l-ippakkjar ta’ barra 
ma jkollux simbolu bl-istampa skond ir-
regoli dwar it-trasport ta’ merkanzija 
perikoluża previsti fir-Regolament (KEE) 
Nru 3922/91, id-Direttiva 94/55/KE, id-
Direttiva 96/49/KE jew id-Direttiva 
2002/59/KE, kemm l-ippakkjar ta’ ġewwa 
kif ukoll l-ippakkjar ta’ barra, għandhom 
ikunu ttikkettati skond dan ir-Regolament.

1. Fejn kemm l-ippakkjar ta' barra u ta' 
ġewwa jintużaw, u l-ippakkjar ta’ barra 
għandu tikketta skond ir-regoli dwar it-
trasport ta’ merkanzija perikoluża 
stipulati fir-Regolament (KEE) Nru 
3922/91, id-Direttiva 94/55/KE, id-
Direttiva 96/49/KE jew id-Direttiva 
2002/59/KE, l-ippakkjar ta’ ġewwa, 
għandu jkun ittikkettat skond dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi mad-DPD l-Artikolu 11.6(a).

Emenda 26
Anni Podimata

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 48 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Reklamar għal sustanza u/jew taħlita 
irid ifittex li jipprovdi informazzjoni eżatta 
u imparzjali u mhux biex iqarraq l-utenti 
finali.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, huwa meħtieġ li jkun definit l-iskop ta’ reklamar ta’ sustanzi u 
taħlitiet.
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