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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta, hekk kif emendata hawn isfel, tikkostitwixxi pass importanti fi proċess mibdi fis-
snin 1980-1990 mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, li ħaditu f'idha u kabbritu l-
Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent u għall-Iżvilupp. 

L-għanijiet tas-sistema ġenerali armonizzata ta' klassifikazzjoni u ttikkettjar tal-prodotti 
kimiċi (GHS) jinkludu kriterji armonizzati għall-klassifikazzjoni tas-sustanzi u tat-taħlitiet 
skond il-perikli fiżiċi, il-perikli għas-saħħa jew għall-ambjent li huma jippreżentaw u elementi 
armonizzati għall-komunikazzjoni ta' dawn il-perikli, inklużi d-dispożizzjonijiet fil-qasam tat-
tikkettjar u tal-karti tad-dejta ta' sigurtà.

Ir-rapporteur ma jistax ħlief jilqa' din l-inizjattiva : approċċ dinji huwa rilevanti għal kollox 
bil-għan li jiżdiedu l-protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent u l-iskambju internazzjonali tal-
prodotti.

Il-proposta tal-Kummissjoni tarmonizza r-regoli relatati mal-klassifikazzjoni, it-tikkettjar u l-
ippakkjar tas-sustanzi u t-taħlitiet. Hija tobbliga lill-intrapriżi biex jikklassifikaw is-sustanzi u 
t-taħlitiet tagħhom huma stess u biex jinnotifikaw il-klassifikazzjonijiet. Hija tagħmel lista 
armonizzata tas-sustanzi kklassifikati fil-livell Komunitarju fl-anness VI. Fl-aħħarnett hija 
tistabbilixxi inventarju tal-klassifikazzjonijiet u tat-tikkettjar, magħmul mit-totalità tan-
notifiki u tal-klassifikazzjonijiet armonizzati msemmija hawn fuq.

Il-koerenza ma' REACH hija mixtieqa fil-livell ta' l-iskadenzi, kif ukoll approċċ skond it-
tunnellata jew li jikkonċerna l-annessi, partikolarment l-Anness VI.

Skond il-proposta tal-Kummissjoni, it-tielet parti ta' l-Anness VI torbot. Din il-parti jista' biss 
ikun fiha l-klassifikazzjonijiet li, bi qbil mar-REACH u ma' l-Artikolu 38 ta' l-abbozz ta' 
regolament, se jibqgħu armonizzati fil-livell Komunitarju, jiġifieri: proprjetajiet kanċeroġeni, 
mutaġeniċi, tossiċi għar-riproduzzjoni (CMRs) u ta' sensibilizzazzjoni tan-nifs kif ukoll 
każijiet partikolari ġġustifikati kif suppost (Artikolu 38-2).
Qed jiġi propost li tinħoloq parti 4 ta' l-anness VI li jkun fiha l-klassifikazzjonijiet u t-
tikkettjar tas-sustanzi perikolużi li għalihom diġà saret armonizzazzjoni Komunitarja bid-
Direttiva 67/548/KEE għall-kategoriji l-oħra ta' periklu minbarra dawk iddefiniti fl-Artikolu 
38-1 ; peress illi dawn il-klassifikazzjonijiet u ttikkettjar ġew trasferiti billi ttieħed kont tal-
kriterji għall-klassifikazzjoni u t-tikkettjar, skond l-Anness I.
Il-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu introdotti klassifikazzjonijiet fit-tielet parti ta' l-Anness 
VI, bl-istess mod bħal dawk li se jibqgħu jiġu armonizzati bl-applikazzjoni ta' l-Artikolu 38, 
bi qbil mal-proċeduri ffissati fl-Artikoli 39 u 40, tippreżenta bosta inkonvenjenti :

- it-''traduzzjoni'' tal-klassifikazzjonijiet ''Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE'' fil-
klassifikazzjonijiet ''GHS''. saret mingħajr qbil;

- minħabba n-nuqqas ta' qbil eżatt bejn il-kriterji attwali u dawk tal-GHS, għal bosta sustanzi, 
huwa previst li tista' ssir deroga mill-klassifikazzjoni ffissata mit-tielet parti ta' l-Anness VI;

- id-dispożizzjoni ta' l-Artikolu 4.6 li titlob li jiġu ''kkumpletati'' l-klassifikazzjonijiet li jidhru 
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fit-tielet parti ta' l-Anness VI, tista' tapplika biss għall-klassifikazzjonijiet ''parzjali'' bħal dawk 
previsti fl-Artikolu 38;

- peress li mhuwiex previst li jiġu riveduti u aġġornati l-klassifikazzjonijiet, dawn 
progressivament se jgħaddi żmienhom. Jekk dawn jorbtu, mhux ser ikun possibbli li jittieħed 
kont tad-dejta l-ġdida ;  b'mod partikolari dik li ħarġet mill-applikazzjoni tar-regolament 
REACH.

Din ir-raba parti ta' l-Anness VI għandha għalhekk tiġi meqjusa bħala għodda ta' referenza li 
ma torbotx li se tintuża ħafna mill-industrija u mill-awtoritajiet.
B'hekk, ix-xogħol magħmul sa minn għexieren ta' snin mill-esperti tal-Kummissjoni, ta' l-
Istati Membri u ta' l-industrija biex jinbena l-Anness I tad-Direttiva 67/548/KEE mhux se 
''jintrema'' u l-kriterji GHS ikunu wkoll jistgħu jiġu applikati bis-sħiħ.
Il-fornituri li japplikaw klassifikazzjoni u ttikketjar differenti minn dawk iffissati fir-raba parti 
ta' l-Anness VI iridu, skond l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 49, ikunu kapaċi jagħtu prova lill-
awtoritajiet kompetenti li huma jkunu applikaw kif xieraq il-kriterji msemmija fil-partijiet 2 
sa 5 ta' l-Anness I.
L-Anness VI li ma jkunx jorbot, ħlief għall-parti 3 tiegħu, se joffri wkoll il-vantaġġ miżjud li 
jiġu evitati l-konfużjoni, il-kontradizzjonijiet, l-ambigwità... ma' l-inventarju tal-
klassifikazzjonijiet u tat-tikketajar, li huwa s-suġġett tal-kapitolu 2 ta' l-istess titolu V, u li ma 
jipperikolawx l-iskambji internazzjonali.

Għal dak li jikkonċerna l-informazzjoni disponibbli dwar il-prodott finali, billi l-Kummissjoni 
għażlet li tinkludi l-fażi tal-postproduzzjoni, il-proċedura li għandha tintuża hija dik tal-
kwalità u r-rilevanza ta' l-informazzjoni u mhux tal-kwantità ta' l-informazzjoni. 

Fl-aħħarnett, peress li din hija sistema dinjija, huwa importanti li l-futur regolament ma 
jikkawżax lill-intrapriżi Ewropej restrizzjonijiet li għalihom ma tkunx suġġetta l-
kompetizzjoni internazzjonali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-Kumitat responsabbli, biex idaħħal l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Premessa 21

(21) Filwaqt li l-klassifikazzjoni ta’ kull 
sustanza jew taħlita tista’ ssir fuq il-bażi ta’ 
l-informazzjoni disponibbli, l-informazzjoni 

(21) Il-klassifikazzjoni ta’ kull sustanza jew 
taħlita tista’ ssir fuq il-bażi ta’ l-
informazzjoni disponibbli, u din għandha 
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disponibbli li għandha tintuża għall-finijiet 
ta’ dan ir-Regolament għandha 
preferibbilment tħares id-dispożizzjonijiet 
rilevanti tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, id-
dispożizzjonijiet dwar it-trasport jew il-
prinċipji jew proċeduri internazzjonali għall-
validazzjoni ta’ l-informazzjoni, sabiex tkun 
żgurata l-kwalità u l-komparabilità tar-
riżultati u l-konsistenza ma’ rekwiżiti oħra 
f’livell internazzjonali jew tal-Komunità. L-
istess għandu japplika fejn il-fornitur jagħżel 
li jiġġenera l-informazzjoni ġdida.

tintuża għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
għandha preferibbilment tħares id-
dispożizzjonijiet rilevanti tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, id-
dispożizzjonijiet dwar it-trasport jew il-
prinċipji jew proċeduri internazzjonali għall-
validazzjoni ta’ l-informazzjoni, sabiex tkun 
żgurata l-kwalità u l-komparabilità tar-
riżultati u l-konsistenza ma’ rekwiżiti oħra 
f’livell internazzjonali jew tal-Komunità. L-
istess għandu japplika fejn il-fornitur jagħżel 
li jiġġenera l-informazzjoni ġdida.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li kull forma ta' informazzjoni disponibbli rilevanti jista' jittieħed kont 
tagħha fil-klassifikazzjoni ta' sustanza jew ta' taħlita.

Emenda 2
Premessa 25

(25) Informazzjoni ġdida dwar il-perikli 
fiżiċi għandhom dejjem ikunu meħtieġa, 
ħlief jekk id-data hija diġà disponibbli jew 
jekk hija prevista deroga fil-parti 2.

(25) Il-provi bil-għan li jiġu determinati l-
perikli fiżiċi ta' sustanza jew ta' taħlita
għandhom dejjem ikunu meħtieġa, ħlief jekk 
id-data affidabbli u adegwata hija diġà 
disponibbli jew jekk hija prevista deroga fil-
parti 2.

Emenda 3
Artikolu 9, Paragrafu 4, Subparagrafu 2

Madankollu, meta l-informazzjoni ma 
tippermettix l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
tqarrib, il-fornitur għandu jevalwa l-
informazzjoni billi japplika il-metodu jew il-
metodi l-oħra deskritti f'kull taqsima tat-
tielet u r-raba parti ta' l-Anness I. 

Madankollu, meta l-informazzjoni ma 
tippermettix l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
tqarrib, u meta avviż ta' esperti ma jistax 
jiġġustifika estensjonijiet lil hinn mill-
prinċipji ta' tqarrib, il-fornitur għandu 
jevalwa l-informazzjoni billi japplika il-
metodu jew il-metodi l-oħra deskritti f'kull 
taqsima tat-tielet u r-raba parti ta' l-Anness I. 
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi privileġġjat il-qbil mal-formulazzjoni ta' l-UN - GHS dwar l-avviż ta' l-esperti 
(1.3.2.4.8 tal-Mauve Paper): ''L-approċċ relatat mal-klassifikazzjoni tat-taħlitiet jinkludi l-
użu ta l-avviż ta' l-esperti f'numru ta' oqsma, sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni eżistenti 
tista' tintuża għall-ikbar numru ta' taħlitiet possibbli għall-protezzjoni tas-saħħa umana u 
għal dik ambjentali.''

Emenda 4
Artikolu 11(3)

3. Il-valur limitu msemmi fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun dak l-aktar baxx minn dawn li 
ġejjin:

3. Il-valur limitu msemmi fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun dak l-aktar dgħajjef minn 
dawn li ġejjin:

a) il-valuri limiti ġeneriċi kif speċifikati fit-
Tabella 1.1 ta’ parti 1 ta' l-Anness I;

a) il-limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni 
stabbiliti fit-tielet parti ta' l-Anness VI, jew

b) kull limitu speċifiku ta' konċentrazzjoni 
stabbilit fil-parti 3 ta' l-Anness VI jew fl-
inventarju ta' klassifikazzjoni u ttikkettar 
imsemmi fl-Artikolu 43;

b) il-limiti ta' konċentrazzjoni stabbiliti fl-
inventarju tal-klassifikazzjonijiet u tat-
tikettjar imsemmija fl-Artikolu 43 jekk 
tkun saret ftehima bejn l-awturi tan-
notifika, jew
b a) il-valuri limiti ġeneriċi msemmija fit-
Tabella 1.1 ta' l-ewwel parti ta' l-Anness I, 
meta l-limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni 
msemmija fil-punti a u b mhumiex 
disponibbli;

c) kull konċentrazzjoni fis-sezzjonijiet 
relevanti tal-parti 2 ta' l-Anness I jew kull 
limitu ġeneriku ta' konċentrazzjoni għall-
klassifikazzjoni fis-sezzjonijiet relevanti tal-
partijiet 3 sa 5 ta' l-Anness I, fejn il-limiti 
speċifiċi ta' konċentrazzjoni msemmija fil-
punt b m'humiex disponibbli.

c) kull konċentrazzjoni fis-sezzjonijiet 
relevanti tal-parti 2 ta' l-Anness I jew kull 
limitu ġeneriku ta' konċentrazzjoni għall-
klassifikazzjoni fis-sezzjonijiet relevanti tal-
partijiet 3 sa 5 ta' l-Anness I, fejn il-limiti 
speċifiċi ta' konċentrazzjoni msemmija fil-
punti a, b u b a) m'humiex disponibbli.

Ġustifikazzjoni

It-test, hekk kif huwa miktub attwalment, iwassal awtomatikament għall-iktar valuri limiti 
dgħajfa, mingħajr ma jkollha tingħata ġustifikazzjoni. Fil-passat, kien hemm ġustifikazzjoni 
biex jiġu stabbiliti l-limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni tas-sustanzi li huma ogħla mil-limiti 
ġeneriċi.

Emenda 5
Artikolu 12, punt (c)
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c) fejn informazzjoni adegwata u ta’ min 
jorbot fuqha turi li l-potenzjal ta' okkorrenza 
ta' effetti sinerġetiċi jew antagonistiċi fost is-
sustanzi fit-taħlita li għaliha l-evalwazzjoni 
ġiet deċiża fuq il-bażi ta' l-informazzjoni 
għas-sustanzi fit-taħlita.

c) fejn informazzjoni adegwata u ta’ min 
jorbot fuqha turi li l-potenzjal ta' okkorrenza 
ta' effetti sinerġetiċi jew antagonistiċi bejn
is-sustanzi fit-taħlita.

Emenda 6
Artikolu 37(2)

2. L-ippakkjar fil-forma ta' kontenituri li 
fihom sustanza perikoluża jew taħlita 
mibjugħa jew disponibbli għall-pubbliku 
ġenerali m'għandux ikollha forma jew 
dekorazzjoni grafika li tagħmilha attraenti 
jew ta' kurżità għat-tfal jew li tqarraq bil-
konsumaturi, jew preżentazzjoni jew disinn 
użat għall-oġġetti ta' l-ikel jew għalf ta' l-
annimali jew prodotti mediċinali jew 
kożmetiċi.

2. L-ippakkjar fil-forma ta' kontenituri li 
fihom sustanza perikoluża jew taħlita 
mibjugħa jew disponibbli għall-pubbliku 
ġenerali m'għandux ikollha forma jew 
dekorazzjoni grafika li tagħmilha attraenti 
jew ta' kurżità għat-tfal jew li tqarraq bil-
konsumaturi, jew preżentazzjoni jew disinn 
użat għall-oġġetti ta' l-ikel jew għalf ta' l-
annimali jew prodotti mediċinali jew 
kożmetiċi.

Fejn kontenituri simili jissodisfaw il-
kondizzjonijiet fis-sezzjoni 3.1.1 ta' l-
Anness II għandu jkollhom qfil reżistenti 
għat-tfal skond is-sezzjonijiet 3.1.2, 3.1.3 u 
3.1.4.2 ta' l-Anness II.

Fejn kontenituri simili jissodisfaw il-
kondizzjonijiet fis-sezzjoni 3.1.1 ta' l-
Anness II għandu jkollhom qfil reżistenti 
għat-tfal skond is-sezzjonijiet 3.1.2, 3.1.3 u 
3.1.4.2 ta' l-Anness II, sakemm ma jkunx 
hemm dispożizzjonijiet speċifiċi fil-qasam 
ta' l-ippakkjar li japplikaw għat-taħlita 
f'Direttiva jew f'Regolament ieħor ta' l-UE 
u b'mod partikolari r-Regolamenti (KE) 
Nru 648/2004 u (KE) Nru 907/2006.

Fejn kontenituri simili jilħqu l-
kondizzjonijiet tas-sezzjoni 3.2.1 ta' l-
Anness II għandu jkollhom twissija ta' 
periklu skond is-sezzjoni 3.2.2 ta' l-
Anness II.

Fejn kontenituri simili jilħqu l-
kondizzjonijiet tas-sezzjoni 3.2.1 ta' l-
Anness II għandu jkollhom twissija ta' 
periklu skond is-sezzjoni 3.2.2 ta' l-
Anness II, sakemm ma jkunx hemm 
dispożizzjonijiet speċifiċi fil-qasam ta' l-
ippakkjar li japplikaw għat-taħlita 
f'Direttiva jew f'Regolament ieħor ta' l-UE 
u b'mod partikolari r-Regolamenti (KE) 
Nru 648/2004 u (KE) Nru 907/2006.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tevita tirkib bejn id-dispożizzjonijiet previsti f'Direttivi oħra jew f'Regolament 
oħra ta' l-UE.

Emenda 7
Artikolu 40, Titolu

Il-kontenut ta’ l-opinjonijiet u d-deċiżjonijiet 
għal klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati 
fl-Anness VI; aċċessibbiltà għall-
informazzjoni

Il-kontenut ta’ l-opinjonijiet u d-deċiżjonijiet 
għal klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati 
fit-tielet parti ta' l-Anness VI; aċċessibbiltà 
għall-informazzjoni

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħmel li t-tielet parti ta' l-Anness VI tkun torbot. Qed jiġi 
propost li tinħoloq parti 4 li jkun fiha l-klassifikazzjonijiet u t-tikkettjar tas-sustanzi perikolużi 
li għalihom diġà saret armonizzazzjoni Komunitarja bid-Direttiva 67/548/KEE għall-
kategoriji l-oħra ta' periklu minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 38. Din ir-raba parti ta' l-
Anness VI għandha titqies bħala għodda ta' referenza li ma torbotx li tintuża mill-awtoritajiet 
u mill-industriji.

Emenda 8
Artikolu 40 a (ġdid)

Artikolu 40(a)
Klassifikazzjonijiet u tikkettjar tas-sustanzi 
perikolużi skond id-Direttiva 67/548/KEE 
għall-kategoriji ta' periklu minbarra dawk 

definiti fl-Artikolu 38-1.
Il-klassifikazzjonijiet u t-tikkettjar li jidhru 
fir-raba parti ta' l-Anness VI, jistgħu jiġu 
applikati mill-fornituri.
Jekk fornitur jagħżel li ma japplikax dawn 
il-klassifikazzjonijiet ut-tikkettjar, irid 
jevalwa mill-ġdid is-sustanza billi juża l-
kriterji stabbiliti fil-partijiet 2 sa 5 ta' l-
Anness I.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħmel li t-tielet parti ta' l-Anness VI tkun torbot. Qed jiġi 
propost li tinħoloq parti 4 li jkun fiha l-klassifikazzjonijiet u t-tikkettjar tas-sustanzi perikolużi 
li għalihom diġà saret armonizzazzjoni Komunitarja bid-Direttiva 67/548/KEE għall-
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kategoriji l-oħra ta' periklu minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 38. Din ir-raba parti ta' l-
Anness VI għandha titqies bħala għodda ta' referenza li ma torbotx li tintuża mill-awtoritajiet 
u mill-industriji.

Emenda 9
Artikolu 41(1), l-ewwel subparagrafu

1. Kull manifattur jew importatur, jew grupp 
ta' manifatturi jew importaturi, minn issa 'l 
quddiem "in-notifikaturi" li jqiegħdu fis-suq 
sustanza soġġetta għar-reġistrazzjoni skond 
ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 jew 
sostanza klassifikata bħala perikoluża 
waħedha jew f'taħlita ogħla mil-limiti ta' 
konċentrazzjoni speċifikati fid-Direttiva 
1999/45/KE jew f'dan ir-Regolament, fejn 
relevanti, li tirriżulta fil-klassifikazzjoni tas-
sostanza bħala perikoluża, għandu 
jinnotifika lill-Aġenzija l-informazzjoni li 
ġejja biex din tiġi inkluża fl-inventarju 
msemmi fl-Artikolu 43:

1. Kull manifattur jew importatur, jew grupp 
ta' manifatturi jew importaturi, minn issa 'l 
quddiem "in-notifikaturi", li jqiegħdu fis-suq 
sustanza klassifikata bħala perikoluża u 
soġġetta għar-reġistrazzjoni skond ir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 jew,  fi 
kwantità ikbar minn tunnellata fis-sena,
sostanza klassifikata bħala perikoluża 
waħedha jew f'taħlita ogħla mil-limiti ta' 
konċentrazzjoni speċifikati fid-Direttiva 
1999/45/KE jew f'dan ir-Regolament, fejn 
relevanti, li tirriżulta fil-klassifikazzjoni tat-
taħlita bħala perikoluża, għandu jinnotifika 
lill-Aġenzija l-informazzjoni li ġejja biex din 
tiġi inkluża fl-inventarju msemmi fl-
Artikolu 43:

Ġustifikazzjoni

L-obbligu ta' notifika lill-Aġenzija għal dan l-inventarju ta' klassifikazzjonijiet, sa mill-
01/12/10, m'għandux jikkonċerna t-totalità tas-sustanzi suġġetti għar-reġistrazzjoni mqiegħda 
fis-suq iżda dawk klassifikati bħala perikolużi ; inkluż fil-qafas tar-REACH. Fl-aħħar żewġ 
każi msemmija (sustanza klassifikata bħala perikoluża fiha nnifisha jew f'taħlita...), huwa 
previst limitu (tunnellata fis-sena). Nuqqas ta' limitu jwassal għal nuqqas ta' ċertezza legali u 
jkollu impatt negattiv fuq l-attivitajiet ta' riċerka u żvilupp (R&D).

Emenda 10
Artikolu 45

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
jew korpi responsabbli biex jirċievu l-
informazzjoni mill-fornituri, li tinkludi l-
kompożizzjoni kimika tat-taħlitiet 
imqiegħda fis-suq u kklassifikati jew 
ikkunsidrati bħala perikolużi fuq il-bażi ta’ l-
effetti tagħhom fuq is-saħħa jew fuq il-bażi 
ta’ l-effetti fiżiċi tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
jew korpi responsabbli biex jirċievu l-
informazzjoni komunikata mill-fornituri,
dwar it-taħlitiet imqiegħda fis-suq u 
kklassifikati jew ikkunsidrati bħala 
perikolużi fuq il-bażi ta’ l-effetti tagħhom 
fuq is-saħħa jew fuq il-bażi ta’ l-effetti fiżiċi 
tagħhom.
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1a L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
paragrafu hija ppreżentata skond il-format 
stabbilit fl-Anness VIIa1 u hija biżżejjed 
biex tissodisfa l-bżonnijiet mediċi għall-
formulazzjoni ta' miżuri preventivi u ta' 
kura, speċjalment f'każ ta' emerġenza.

2. Il-korpi appuntati għandhom jipprovdu il-
garanziji rekwiżiti kollha għaż-żamma tal-
kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni li tasal. 
Din l-informazzjoni tista’ tintuża biss biex 
tilqa’ talba medika billi tifformula miżuri 
preventivi u kurattivi, b’mod partikolari 
f’każ ta’ emerġenza. L-informazzjoni 
m'għandhiex tintuża għal skopijiet oħra.

2. Il-korpi appuntati għandhom jipprovdu il-
garanziji rekwiżiti kollha għaż-żamma tal-
kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni li tasal. 
Din l-informazzjoni tista’ tintuża biss biex 
tissodisfa l-bżonnijiet mediċi spjegati fit-
tieni paragrafuDin l-informazzjoni 
m'għandhiex tintuża għal skopijiet oħra.

3. Il-korpi appuntati għandu jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom l-informazzjoni 
kollha meħtieġa mill-fornituri responsabbli 
għall-bejgħ biex iwettqu l-ħidmiet li 
għalihom huma responsabbli.

3. Il-korpi appuntati għandu jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom l-informazzjoni 
kollha meħtieġa mill-fornituri responsabbli 
għall-bejgħ biex iwettqu l-ħidmiet li 
għalihom huma responsabbli.

3a Ta' kull sena, l-Istati Membri jressqu 
lill-bażi tad-dejta Ewropea dwar l-inċidenti, 
li ġiet maħluqa fil-qafas tal-Programm 
EHLASS (Sistema Ewropea ta' Monitoraġġ 
ta' l-Inċidenti Domestiċi u fir-
Rekreazzjoni), dejta bid-dettalji dwar in-
numru ta' inċidenti u t-taħlitiet involuti, li 
għalihom l-organiżmi maħtura rċevew 
talbiet għal tagħrif mediku rigward it-
trattament u l-miżuri ta' kura.
1 Ir-rekweżiti fil-qasam ta' l-informazzjoni mogħtija 
fit-totalità tar-rekweżiti ta' l-EACCPT jiffurmaw il-
bażi ta' l-Anness VIIa

Ġustifikazzjoni

Peress li kull Stat għandu arranġamenti differenti rigward it-talbiet għal informazzjoni u 
formati rekweżitii, proċedura Komunitarja se tiffavoreġġa t-trasparenza u l-aspetti prattiċi ta' 
l-implimentazzjoni.
L-Assoċjazzjoni Ewropea taċ-Ċentri għal kontra l-Avvelenament u għat-Tossikoviġilanza 
ppubblika rekwiżiti rigward informazzjoni li tifforma l-bażi ta' Anness ġdid 7a.
Il-bażi tad-dejta dwar l-inċidenti stabbilita mid-DĠ SANCO toffri mezz biex ikun hemm 
rendikont tad-dejta miġbura mill-organiżmi maħtura rigward it-taħlitiet u l-inċidenti li fihom 
huma jintervjenu.

Emenda 11
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Artikolu 52(1)

1. Fejn Stat Membru jkollu raġunijiet 
ġustifikabbli għalxiex jemmen li sustanza 
jew taħlita, minkejja li tkun tissodisfa r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, 
tikkostitwixxi riskju għas-saħħa tal-bniedem 
jew ta’ l-ambjent minħabba raġunijiet ta’ 
klassifikazzjoni, ittikkettar jew ippakkjar, 
huwa jista’ jieħu miżuri temporanji xierqa. 
L-Istat Membru għandu jinforma minnufih 
lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija u lill-Istati 
Membri l-oħra b’dan, u jagħti r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu.

1. Fejn Stat Membru jkollu raġunijiet 
ġustifikabbli għalxiex jemmen li, kemm jekk 
tissodisfa u kemm jekk le, f'każ ta'  tilwima 
mal-fornitur, ir-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament, tikkostitwixxi riskju għas-
saħħa tal-bniedem jew ta’ l-ambjent 
minħabba raġunijiet ta’ klassifikazzjoni, 
ittikkettar jew ippakkjar, huwa jista’ jieħu 
miżuri temporanji xierqa. L-Istat Membru 
għandu jinforma minnufih lill-Kummissjoni, 
lill-Aġenzija u lill-Istati Membri l-oħra 
b’dan, u jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni 
tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Jaqbel li tiġi prevista l-eventwalità ta' tilwim rigward l-interpretazzjoni tar-rekwiżiti tar-
Regolament, li jista' jinħoloq bejn il-fornituri u Stat Membru, u l-bżonn ta' proċedura li 
tiżgura klassifikazzjoni armonizzata jekk jinħoloq tali tilwim.
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