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Emenda 43
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Dan ir-Regolament għandu jiżgura 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem u ta’ l-ambjent kif ukoll il-
moviment ħieles tas-sustanzi u t-taħlitiet 
kimiċi, filwaqt li jsaħħaħ il-kompetittività 
u l-innovazzjoni.

imħassra

Or. pl

Emenda 44
Gyula Hegyi

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.  
It-tikkettar b'mod iktar strett jista' 
jsaħħaħ il-fiduċja tal-konsumatur fil-
kimiċi. Il-Komunità għandha tkun fuq 
quddiem ta’ dan il-proċess biex 
tinkoraġġixxi pajjiżi oħra jsegwu u biex 
tipprovdi vantaġġ kompetittiv lill-industrija 
fil-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fiduċja fl-industrija tal-kimiċi naqset fis-snin li għaddew. Sistema stretta ta' tikkettar tista' 
tgħin lill-konsumatur jafda aktar il-prodotti ta' l-industrija tal-kimiċi.
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Emenda 45
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għalhekk huwa essenzjali li jiġu 
armonizzati d-dispożizzjonijiet u l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni u l-ittikkettjar ta’ 
sustanzi u taħlitiet fi ħdan il-Komunità, 
filwaqt li jittieħed kont tar-regoli tat-
tikkettjar u kriterji ta' klassifikazzjoni tal-
GHS, imma wkoll billi jkompli jsir xogħol 
fuq l-40 sena ta' esperjenza miksuba 
permezz ta' l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Kimiċi eżistenti tal-
Komunità u li jinżamm il-livell ta' ħarsien 
miksub permezz tas-sistema ta' 
klassifikazzjoni u ttikkettjar, permezz tal-
klassijiet ta' periklu tal-Komunità li 
għadhom mhux parti mill-GHS kif ukoll 
permezz tar-regoli ta' tikkettjar u ippakkjar.

(8) Għalhekk huwa essenzjali li jiġu 
armonizzati d-dispożizzjonijiet u l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni u t-tikkettar ta’ 
sustanzi u taħlitiet fi ħdan il-Komunità, 
filwaqt li jittieħed kont sħiħ tar-regoli tat-
tikkettar u kriterji ta' klassifikazzjoni tal-
GHS, imma wkoll billi jkompli jsir xogħol 
fuq l-40 sena ta' esperjenza miksuba 
permezz ta' l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Kimiċi eżistenti tal-
Komunità u li jinżamm il-livell ta' ħarsien 
miksub permezz tas-sistema ta' 
klassifikazzjoni u tikkettar, permezz tal-
klassijiet ta' periklu tal-Komunità li 
għadhom mhux parti mill-GHS kif ukoll 
permezz tar-regoli ta' tikkettar u ppakkjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost se jservi l-iskop ta' armonizzazzjoni jekk il-kriterji kollha ta' 
klassifikazzjoni u r-regoli ta' tikkettar ta' GHS jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni Komunitarja. Il-
Kategorija 5 ta' tossiċità akuta hija inkluża fil-GHS u għalhekk għandha tkun inkluża 
hawnhekk ukoll. Inkella, tnaqqas il-livell ta' protezzjoni attwali skond il-leġiżlazzjoni ta' l-UE, 
peress li ħafna taħlitiet jitilfu l-klassifikazzjoni u t-tikkettar tagħhom minħabba bidla fil-
kriterji tal-klassifikazzjoni.

Emenda 46
Holger Krahmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16 a) Billi l-prinċipju tal-klassifikazzjoni 
mill-fornitur jiżgura approċċ uniformi 
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madwar l-Ewropa kollha għall-
klassifikazzjoni tas-sustanzi u tat-taħlitiet 
kollha, huwa fattur ewlieni biex ikun 
iggarantit il-moviment ħieles tal-prodotti 
fis-suq intern. Għalhekk din il-
klassifikazzjoni għandha tapplika għas-
sustanzi u t-taħlitiet kollha inklużi fil-
qasam ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. L-Istati Membra mistiedna 
jimplimentaw il-prinċipju tal-
klassifikazzjoni tal-fornitur fl-oqsma l-
oħra kollha ta' klassifikazzjoni tas-
sustanzi kimiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-objettivi ewlenin ta' din il-leġiżlazzjoni huwa li jkunu armonizzati l-
klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi kimiċi u tat-taħlitiet sabiex ma jkunx hemm 
distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern. Il-klassifikazzjoni skond il-manifattur, kif stipulat 
fl-Artikolu 4, tikkostitwixxi prinċipju fundamentali sabiex tkun żgurata klassifikazzjoni 
uniformi fl-UE. Għalhekk dan il-prinċipju għandu japplika bla eċċezzjoni għas-sustanzi u t-
taħlitiet kollha inklużi fil-qasam ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda 47
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Biex jiġi żgurat li l-klijenti jirċievu 
informazzjoni dwar il-perikli, il-
manifatturi, l-importaturi u l-utenti ta' l-
aħħar fażi għandhom jippakkjaw u 
jittikkettaw is-sustanzi u t-taħlitiet skond il-
klassifikazzjoni miksuba, u d-distributuri 
għandhom jiżguraw li jgħaddu l-
informazzjoni li rċevew billi jew iħallu l-
ittikkettar kif ikun jew billi jagħmlu l-
ittikkettar skond dan ir-Regolament huma 
stess. Fejn id-distributuri jimmodifikaw it-

(18) Biex jiġi żgurat li l-klijenti jirċievu 
informazzjoni affidabbli u trasparenti 
dwar il-perikli, il-manifatturi, l-importaturi 
u l-utenti ta' l-aħħar fażi għandhom 
jippakkjaw u jittikkettaw is-sustanzi u t-
taħlitiet skond il-klassifikazzjoni miksuba, 
u d-distributuri għandhom jiżguraw li 
jgħaddu l-informazzjoni li rċevew billi jew 
iħallu t-tikkettar kif ikun jew billi jagħmlu 
t-tikkettar skond dan ir-Regolament huma 
stess. Fejn id-distributuri jimmodifikaw it-
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ttikketti jew l-ippakkjar tas-sostanzi jew 
taħlitiet, għandhom ikunu soġġetti għall-
obbligu li jikklassifikaw is-sostanza jew it-
taħlita skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

tikketti jew l-ippakkjar tas-sustanzi jew 
taħlitiet, għandhom ikunu soġġetti għall-
obbligu li jikklassifikaw is-sustanza jew it-
taħlita skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

Or. pl

Emenda 48
Gyula Hegyi

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 
m’humiex ikklassifikati bħala perikolużi.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta' sustanzi perikolużi għandha tkun tikkettata dejjem, anke fit-taħlitiet.

Emenda 49
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Filwaqt li l-klassifikazzjoni ta’ kull 
sustanza jew taħlita tista’ ssir fuq il-bażi ta’ 
l-informazzjoni disponibbli, l-
informazzjoni disponibbli li għandha 
tintuża għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament 
għandha preferibbilment tħares id-

(21) Il-klassifikazzjoni ta’ kull sustanza 
jew taħlita tista’ ssir fuq il-bażi ta’ l-
informazzjoni disponibbli. L-informazzjoni 
disponibbli li għandha tintuża għall-finijiet 
ta’ dan ir-Regolament għandha 
preferibbilment tħares id-dispożizzjonijiet 
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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.

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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun ċar li l-informazzjoni kollha rilevanti tista' titqies fil-klassifikazzjoni ta' 
sustanza jew ta' taħlita.

Emenda 50
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 24 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24 a) Meta jsiru jew meta jkunu 
kkontrollati studji għall-evalwazzjoni ta' 
testijiet li ma jsirux fuq l-annimali, jew ta' 
metodi li jnaqssu l-għadd ta' annimali li 
jintużaw jew li jnaqqsu t-tbatija ta' l-
annimali li jsiru t-testijiet fuqhom, 
għandha titiqies ukoll il-ħtieġa li s-
sustanzi jkunu klassifikati u tikkettati 
skond dan ir-Regolament u din il-
leġiżlazzjoni li jimplimentaw il-GHS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi l-istudji ta' validazzjoni ġie li naqsu milli jiżguraw li testijiet ġodda jitfasslu biex 
jissodisfaw il-klassifikazzjoni u t-tikkettar kif ukoll ir-rekwiżiti tas-sikurezza.  Dan jista' 
jwassal għal dewmien fl-użu ta' metodi alternattivi ġodda, kif ukoll biex jibqgħu jintużaw it-
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testijiet fuq l-annimali anke meta jkunu jeżistu metodi alternattivi validi xjentifikament.

Emenda 51
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 24 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24 b) Fil-każ li t-testijiet li ma jsirux fuq 
l-annimali, jew it-testijiet li jsiru fuq l-
annimali li ttejbu biex jonqos l-għadd ta' 
annimali li jintużaw jew biex tonqos it-
tbatija ta' dawn l-annimali, jipproduċu 
dejta li ma tkunx kompatibbli direttament 
ma' ċerti kriterji ta' klassifikazzjoni u 
tikkettar skond dan ir-Regolament, iżda li 
fl-aspetti kollha jissodisfaw ir-rekwiżiti 
kollha tal-validazzjoni xjentifika bil-għan 
li jitħarsu s-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent, dan ir-Regolament għandu jkun 
adattat, meta jkun hemm ġustifikazzjoni 
xjentifika xierqa, biex ikun żgurat li l-
kriterji ta' klassifikazzjoni u tikkettar ma 
jsirux ostaklu għal metodi ta' ttestjar bħal 
dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm spiss il-GHS hija magħrufa bħala 'metodu ta' ttestjar newtrali', huwa possibbli li 
metodi ta' ttestjar differenti (li japplikaw il-prinċipju tas-sostituzzjoni, tat-tnaqqis u ta' l-
irfinar ta' l-użu ta' l-annimali) jipprovdu dejta li ma tikkorrispondix direttament ma' kriterji 
ta' klassifikazzjoni attwali, li ħafna minnhom jirreferu għal fenomeni in vivo jew jirreferu 
direttament għal effetti f''annimali ttestjati'. Għalhekk għandu jkun possibbli li l-kriterji ta' 
klassifikazzjoni u tikkettar jkunu adattati biex jakkomodaw metodi li, min-natura tagħhom 
stess, ma jinvolvux l-ittestjar fuq l-annimali.
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Emenda 52
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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) Testijiet biex jiġu determinati l-perikli 
fiżiċi ta' sustanza jew ta' taħlita
għandhom dejjem ikunu meħtieġa, ħlief 
jekk data affidabbli u adegwata hija diġà 
disponibbli jew jekk hija prevista deroga 
fil-parti 2.

Or. fr

Emenda 53
Amalia Sartori

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għall-iskop ta’ klassifikazzjoni, id-
data m’għandhiex tiġi ġġenerata permezz 
ta’ testijiet fuq il-bniedem u primati mhux 
bnedmin; Id-data epidemoloġika
disponibbli u ta' min jafdaha u esperjenza 
fir-rigward ta’ l-effetti tas-sostanzi u 
taħlitiet fuq il-bniedem (per eżempju data 
dwar ix-xogħol u data minn databases ta’ 
inċidenti) għandhom jitqiesu u jingħataw 
priorità fuq data miksuba minn studji fuq l-
annimali meta juru perikli mhux 
identifikati minn dawk l-istudji. Ir-riżultati 
fuq l-annimali għandhom jintiżnu kontra r-
riżultati minn data dwar il-bniedem u 
għandu jintuża ġudizzju espert biex jiżgura
l-aqwa protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem 
meta ssir il-valutazzjoni kemm tad-data 
dwar l-annimali u kemm tad-data dwar il-
bniedem.

(26) Għall-iskop ta’ klassifikazzjoni, id-
data m’għandhiex tiġi ġġenerata permezz 
ta’ testijiet fuq primati mhux bnedmin.
Għall-għan waħdieni tal-klassifikazzjoni, 
il-ġenerazzjoni tad-data permezz ta' 
ttestjar fuq il-bnedmin ġeneralment 
m'hijiex aċċettabbli u għandha ssir biss 
meta ma jkunx hemm alternattivi oħra.
Id-data epidemjoloġika disponibbli u ta' 
min jafdaha u esperjenza valida 
xjentifikament fir-rigward ta’ l-effetti tas-
sustanzi u taħlitiet fuq il-bniedem (per 
eżempju data dwar ix-xogħol u data minn 
databases ta’ inċidenti) għandhom jitqiesu 
u jingħataw prijorità fuq data miksuba 
minn studji fuq l-annimali meta juru perikli 
mhux identifikati minn dawk l-istudji. Ir-
riżultati fuq l-annimali għandhom jitqabblu 
mar-riżultati minn data dwar il-bniedem u 
għandu jintuża ġudizzju espert biex ikun 
żgurat l-aqwa ħarsien għas-saħħa tal-
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bniedem u li l-klassifikazzjoni tas-
sustanza jew tat-taħlita ssir skond l-effetti 
attwali tagħha fuq is-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-testijiet fuq primati li m'humiex bnedmin m'għandhomx ikunu permessi bil-għan tal-
klassifikazzjoni tas-sustanzi u t-taħlitiet. It-testijiet fuq il-bnedmin għandhom ikunu permessi 
f'każijiet straordinarji biex ikun żgurat li titħares is-saħħa tal-bniedem. Dan jirrifletti b'mod 
iktar eżatt it-test eżistenti fil-GHS u fid-Direttivi dwar is-Sustanzi u t-Taħlitiet Perikolużi.

Emenda 54
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Filwaqt li jagħrfu li l-applikazzjoni 
tal-kriterji għal klassijiet ta' perikli 
differenti ma' l-informazzjoni mhix dejjem 
faċli u sempliċi, il-fornituri għandhom 
japplikaw determinazzjonijiet ta' l-evidenza 
li jinvolvu deċiżjonijiet esperti biex 
jinkisbu riżultati adegwati.

(29) Filwaqt li jagħrfu li l-applikazzjoni 
tal-kriterji għal klassijiet ta' perikli 
differenti ma' l-informazzjoni mhix dejjem 
faċli u sempliċi, il-fornituri għandhom 
japplikaw determinazzjonijiet ta' l-evidenza 
li jinvolvu deċiżjonijiet esperti  u riżultati 
ta' riċerka ekotossikoloġika għal taħlitiet 
u sutanzi individwali biex jinkisbu riżultati 
adegwati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-ġudizzju espert jistgħu jingħataw ukoll ir-riżultati tar-riċerki.
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Emenda 55
Urszula Krupa

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, għandha titqies l-
informazzjoni disponibbli dwar sinerġiji u 
effetti antagonistiċi għall-klassifikazzjoni 
tat-taħlitiet. Għandha titqies ukoll 
informazzjoni dwar l-effetti li huma 
karċinoġeni, mutaġeniċi, ta' ħsara għar-
riproduzzjoni jew allerġiċi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiżdied il-lista ta' l-effetti. Fil-Premessa 22 tal-proposta ssir enfasi partikulari 
fuq dawn il-fatturi. 

Emenda 56
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa essenzjali li s-sustanzi u t-
taħlitiet imqiegħda fis-suq ikunu 
identifikati tajjeb, madankollu, l-Aġenzija 
għandha tippermetti lill-intrapriżi, fejn 
meħtieġ, li jiddeskrivu l-identità kimika 
b’mod li ma tpoġġix in-natura 
kunfidenzjali tan-negozji tagħhom f’riskju.

(37) Huwa essenzjali li s-sustanzi u t-
taħlitiet imqiegħda fis-suq ikunu 
identifikati tajjeb; madankollu, l-Aġenzija 
għandha tippermetti lill-intrapriżi, fejn 
meħtieġ, li jiddeskrivu l-identità kimika 
mhux perikoluża b’mod li ma tpoġġix in-
natura kunfidenzjali tan-negozji tagħhom 
f’riskju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi perikolużi m'għandhomx ikunu eżentati mit-tikettar. Ir-riskju għan-negożju jista' 
jintuża bħala skuża biss fil-każ ta' sustanzi mhux perikolużi. ???????

Emenda 57
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa essenzjali li s-sustanzi u t-
taħlitiet imqiegħda fis-suq ikunu 
identifikati tajjeb, madankollu, l-Aġenzija 
għandha tippermetti lill-intrapriżi, fejn 
meħtieġ, li jiddeskrivu l-identità kimika 
b’mod li ma tpoġġix in-natura 
kunfidenzjali tan-negozji tagħhom f’riskju.

(37) Huwa essenzjali li s-sustanzi u t-
taħlitiet imqiegħda fis-suq ikunu 
identifikati tajjeb; madankollu, l-Aġenzija 
għandha tippermetti lill-intrapriżi, fejn 
meħtieġ, li jiddeskrivu l-identità kimika ta' 
ċerti sustanzi b’mod li ma tpoġġix in-
natura kunfidenzjali tan-negozji tagħhom 
f’riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun possibbli li ma jitniżżilx l-isem ta' sustanza ta' tħassib kbir, bħal sustanzi li 
huma karċinoġeni, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, minħabba raġunijiet ta' 
kunfidenzjalità tan-negozji.

Emenda 58
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) L-Unjoni Internazzjonali tal-Kimika 
Pura u Applikata (Iupac) hija rikonoxxuta 
bħala l-awtorità globali fuq terminoloġija u 
nomenklatura dwar il-kimika. L-
identifikazzjoni tas-sustanzi permezz ta' l-
isem Iupac hija prattika komuni madwar 

(38) L-Unjoni Internazzjonali tal-Kimika 
Pura u Applikata (IUPAC) hija rikonoxxuta 
bħala l-awtorità globali fuq terminoloġija u 
nomenklatura dwar il-kimika. L-
identifikazzjoni tas-sustanzi permezz ta' l-
isem IUPAC hija prattika komuni madwar 
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id-dinja u tipprovdi bażi standard għall-
identifikazzjoni ta' sustanzi f'kuntest 
internazzjonali u multilingwali. Huwa 
għalhekk xieraq li jintużaw dawn l-ismijiet 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

id-dinja u tipprovdi bażi standard għall-
identifikazzjoni ta' sustanzi f'kuntest 
internazzjonali u multilingwi. Huwa 
għalhekk xieraq li jintużaw dawn l-ismijiet 
bl-isem komuni, jekk disponibbli, għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna kimiċi għandhom isem komuni, li huwa magħruf bħala l-isem IUPAC, għalhekk l-isem 
komuni disponibbli għandu jitniżżel ukoll.

Emenda 59
Gyula Hegyi

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 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.

(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 jkunu jistgħu jissottomettu 
proposti lill-Aġenzija għal klassifikazzjoni 
armonizzata tas-sustanzi jekk ikunu 
kklassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeniċi 
jew tossiċi għar-riproduzzjoni fil-
kategoriji 1A jew 1B, sensitizzanti għar-
respirazzjoni, jew minħabba effetti oħra 
fuq bażi ta’ każ b’każ. Is-sustanzi li 
ntwera li jħarbtu s-sistema enokrinali 
għandhom jiġu inklużi wkoll. 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. PBT, vPvB jew 
sustanzi akuti, tossiċi tal-kategorija 5 
għandhom jiġu inklużi aktar 'il quddiem 
f'dan ir-Regolament. Fi żmien 5 snin il-
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Kummissjoni għandha tressaq kriterji 
dettaljati għall-klassifikazzjoni ta' 
sustanzi li jħarbtu s-sistema endokrinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar ta' sustanzi persistenti u bijoakkumulattivi, tossiċi u li jħarbtu s-sistema 
endokrinali, huwa essenzjali għall-konsumaturi, meta d-data tkun disponibbli. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta kriterji għall-klassifikazzjoni tas-sustanzi li jħarbtu s-sistema 
endokrinali.

Emenda 60
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Sabiex jiġu previsti punti fokali għall-
informazzjoni dwar is-sustanzi u t-taħlitiet 
perikolużi, l-Istati Membri għandhom 
jaħtru korpi responsabbli biex jirċievu l-
informazzjoni dwar is-saħħa flimkien ma’ 
l-awtoritajiet kompetenti għall-
applikazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-
Regolament.

(52) Sabiex jiġu provduti punti fokali 
għall-informazzjoni dwar is-sustanzi u t-
taħlitiet perikolużi, l-Istati Membri 
għandhom jaħtru korpi responsabbli biex 
jirċievu u jipproċessaw l-informazzjoni u 
jiġbru data dwar is-saħħa flimkien ma’ l-
awtoritajiet kompetenti għall-applikazzjoni 
u l-infurzar ta’ dan ir-Regolament.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għas-saħħa pubblika m'huwiex importanti biss li tasal l-informazzjoni, iżda wkoll li jinġabru 
ammonti kbar ta' data.
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Emenda 61
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Sabiex jiġu previsti punti fokali għall-
informazzjoni dwar is-sustanzi u t-taħlitiet 
perikolużi, l-Istati Membri għandhom 
jaħtru korpi responsabbli biex jirċievu l-
informazzjoni dwar is-saħħa flimkien ma’ 
l-awtoritajiet kompetenti għall-
applikazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-
Regolament.

(52) Sabiex jiġu provduti punti fokali 
għall-informazzjoni dwar is-sustanzi u t-
taħlitiet perikolużi, l-Istati Membri 
għandhom jaħtru korpi responsabbli biex 
jirċievu l-informazzjoni dwar is-saħħa 
flimkien ma’ l-awtoritajiet kompetenti 
għall-applikazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-
Regolament. L-informazzjoni li tirċievi l-
Kummissjoni għandha tkun disponibbli 
għall-pubbliku, permezz ta' l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni tas-sustanzi bil-klassifikazzjonijiet tagħhom għandha tkun disponibbli u 
aċċessibbli faċilment għall-pubbliku. 

Emenda 62
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jistabbilixxi lista ta' sustanzi bil-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzat 
tagħhom fuq livell ta' Komunità fil-parti 3 
ta' l-Anness VI;

(d) li jistabbilixxi u li ssir disponibbli 
għall-pubbliku lista ta' sustanzi bil-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzat 
tagħhom fuq livell ta' Komunità fil-parti 3 
ta' l-Anness VI;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista tas-sustanzi bil-klassifikazzjonijiet u t-tikkettar armonizzati tagħhom għandha tkun 



PE402.685v01-00 16/91 AM\710142MT.doc

MT

disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 63
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - paragrafu 2 - punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) sustanzi u taħlitiet għar-riċerka u 
żvilupp xjentifiku, li ma jitqegħdux fis-suq, 
sakemm huma jintużaw taħt kondizzjonijiet 
ikkontrollati tali li jimminimizzaw l-
esponiment daqslikieku kienu kklassifikati 
bħala kanċeroġeni, mutaġeniċi taċ-ċelloli 
ġerminali jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
(CMR) fil-kategorija 1A jew 1B skond l-
Anness I.

(d) sustanzi u taħlitiet għar-riċerka u l-
iżvilupp xjentifiku, li ma jitqegħdux fis-
suq, sakemm jintużaw taħt kundizzjonijiet
ikkontrollati tali li jimminimizzaw l-
esponiment daqslikieku kienu kklassifikati 
bħala karċinoġeni, sensibilizzanti, 
mutaġeniċi għaċ-ċelloli ġerminali jew 
tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR) fil-
kategorija 1A jew 1B skond l-Anness I.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġu inklużi reazzjonijiet potenzjali oħra ta' organiżmi għas-sustanzi u t-
taħlitiet. Dawn l-effetti kollha huma inklużi fil-Premessa 22 tal-proposta. 

Emenda 64
Urszula Krupa

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 - punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) 'Taħlita' - kombinazzjoni ta' żewġ 
sustanzi jew aktar imħallta f'ċerti 
proporzjonijiet,

Or. pl
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Emenda 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn, fil-każ ta' klassijiet ta' periklu 
msemmija fis-sezzjonijiet 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 
u 4.1 ta' l-Anness I, dawk il-klassijiet huma 
differenzjati fuq il-bażi tar-rotta ta' kif 
wieħed kien espost jew in-natura ta' l-
effetti, is-sustanza jew it-taħlita għandha 
tiġi klassifikata skond differenzjar simili.

Fejn, fil-każ ta' klassijiet ta' periklu 
msemmija fis-sezzjonijiet 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8, 3.9 u 4.1 ta' l-Anness I, dawk il-
klassijiet huma differenzjati fuq il-bażi tal-
mod kif wieħed kien espost jew tan-natura 
ta' l-effetti, is-sustanza jew it-taħlita 
għandha tiġi klassifikata skond differenzjar 
simili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-kompletezza - il-mutaġeniċità għaċ-ċelluli ġerminali, il-karċinoġeniċità u l-espożizzjoni 
ripetuta STOT jistgħu jkunu differenzjati fuq il-bażi tal-mod kif wieħed ikun espost.

Emenda 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) klassijiet ta' periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 
effetti negattivi fuq il-funzjonament 
sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 
effetti oħra barra effetti narkotiċi, 3.9 u 
3.10;

(b) klassijiet ta' periklu 3.1 għajr kategoriji 
5, 3.2 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-
funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq 
l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra barra effetti 
narkotiċi, 3.9 u 3.10;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' Kategorija 5 ta' tossiċità akuta m'għandhiex tibdel id-definizzjoni ta' 
"perikoluż" fir-Regolament, sabiex ma jkunx affettwat il-qasam ta' applikazzjoni tar-REACH 
jew partijiet oħra tal-leġiżlazzjoni Komunitarja li jirreferu għal dak it-terminu.
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Emenda 67
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) klassijiet ta' periklu 3.1 sa 3.6, 3.7 
effetti negattivi fuq il-funzjonament 
sesswali u l-fertilità jew fuq l-iżvilupp, 3.8 
effetti oħra barra effetti narkotiċi, 3.9 u 
3.10;

(b) klassijiet ta' periklu 3.1 għajr kategoriji 
5, 3.2 sa 3.6, 3.7 effetti negattivi fuq il-
funzjonament sesswali u l-fertilità jew fuq 
l-iżvilupp, 3.8 effetti oħra barra effetti 
narkotiċi, 3.9 u 3.10;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa importanti li tiddaħħal il-Kategorija 5 ta' tossiċità akuta, din m'għandhiex 
tibdel id-definizzjoni ta' "perikoluż" fir-Regolament, sabiex ma jkunx affettwat il-qasam ta' 
applikazzjoni tar-REACH jew partijiet oħra tal-leġiżlazzjoni Komunitarja li jużaw dak it-
terminu.

Emenda 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 3, paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tiżviluppa aktar 
differenzazzjonijiet għall-klassijiet ta' 
periklu fuq il-bażi tar-rotta ta' kif wieħed 
kien espost jew in-natura ta' l-effetti u 
għandha temenda t-tieni sottoparagrafu ta' 
paragrafu 1 bħala riżultat ta' dan. Il-miżuri, 
imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju li tissemma fl-Artikolu 54(3).

3. Il-Kummissjoni tista' tiżviluppa u 
tinkorpora aktar differenzazzjonijiet għall-
klassijiet ta' periklu, jekk ikun hemm qbil 
internazzjonali, fuq il-bażi tal-mod kif 
wieħed kien espost jew tan-natura ta' l-
effetti u għandha temenda t-tieni 
subparagrafu ta' paragrafu 1 bħala riżultat 
ta' dan. Il-miżuri, imfassla sabiex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
li tissemma fl-Artikolu 54(3).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm konsistenza ma' l-objettiv ta' l-armonizzazzjoni globali.

Emenda 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 4 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Manifatturi, importaturi jew utenti fi 
grad aktar 'l isfel għandhom jikklassifikaw 
is-sustanzi jew it-taħlitiet, skond it-
Titolu II qabel iqegħduhom fis-suq.

1. Manifatturi u importaturi jew utenti fi 
grad aktar 'l isfel għandhom jikklassifikaw 
is-sustanzi jew it-taħlitiet, skond it-
Titolu II qabel iqegħduhom fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċarezza. L-utenti fi grad aktar 'l isfel għandhom responsabiltajiet speċifiċi skond ir-REACH 
iżda dawn ma japplikawx għas-C&L. Madankollu, jekk utent fi grad aktar 'l isfel juża 
sustanza biex jipproduċi taħlita għall-forniment, imbagħad isir manifattur b'responsabiltajiet 
ta' C&L.

Emenda 70
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kull informazzjoni xjentifika ġdida u 
affidabbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-data dwar is-sustanzi għandha tkun aġġornata skond l-aħħar informazzjoni xjentifika.

Emenda 71
Avril Doyle

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 6 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn ebda data tat-test fuq it-taħlita 
nfisha tat-tip imsemmi fil-paragrafu 1 m'hi 
disponibbli, il-fornitur għandu juża tagħrif
disponibbli ieħor fuq sustanzi individwali 
u taħlitiet ittestjati b'mod simili li jistgħu 
jkunu meqjusa relevanti għall-iskopijiet 
biex ikun deċiż jekk it-taħlita hija 
perikoluża, sakemm ikun ġie aċċertat li l-
informazzjoni hija adegwata u ta' min 
jorbot fuqha għall-għanijiet ta' l-
evalwazzjoni skond l-Artikolu 9(4).

5. Fejn ebda data fuq it-taħlita nfisha tat-tip 
imsemmi fil-paragrafu 1 m'hi disponibbli, 
il-fornitur għandu juża t-tagħrif disponibbli 
kollu fuq sustanzi individwali u taħlitiet 
jew taħlitiet fi grupp ta' taħlitiet marbuta 
b'mod simili li jistgħu jkunu meqjusa 
relevanti għall-iskopijiet biex ikun deċiż 
jekk it-taħlita hija perikoluża, sakemm ikun 
ġie aċċertat li l-informazzjoni hija 
adegwata u ta' min jorbot fuqha għall-
għanijiet ta' l-evalwazzjoni skond l-
Artikolu 9(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-applikazzjoni tal-ġudizzju espert u ta' determinazzjonijiet tal-piż ta' l-evidenza, previst 
fl-Anness I, Parti I, Taqsima 1.1.1, jeħtieġ li tingħaqad data disponibbli dwar taħlitiet fi 
kwalunkwe gruppi ta' taħlitiet marbuta b'mod simili. Mhux id-data kollha msemmija fil-
paragrafu 1 hija data 'ta' ttestjar' (fis-sens konvenzjonali), eż. fil-paragrafu 1 (b), u 
konsegwentement ir-referenza għal data 'ta' ttestjar' għandha titħassar.

Emenda 72
Amalia Sartori

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-testi fuq bnedmin u primati mhux 2. It-testijiet fuq bnedmin għall-għan 
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bnedmin m'għandhomx jitwettqu għall-
għanijiet ta' dan ir-Regolament.

waħdieni ta' dan ir-Regolament 
ġenerlament m'humiex aċċettabbli u 
għandhom isiru biss meta m'hemmx 
alternattivi biex ikunu żgurati l-aqwa 
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u l-
klassifikazzjoni ta' sustanza jew ta' taħlita 
skond l-effetti attwali tagħha fuq is-saħħa 
tal-bniedem.
It-testijiet fuq primati mhux bnedmin 
m'għandhomx jitwettqu għall-għanijiet ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titħares is-saħħa tal-bniedem u sabiex is-sustanzi u t-taħlitiet ikunu kklassifikati b'mod 
eżatt, jista' jinħtieġ li jsiru testijiet fuq il-bnedmin (eż. testijiet fuq partijiet mill-ġilda) sabiex 
tinġabar informazzjoni dwar l-effetti li fil-fatt ikollhom fuq is-saħħa tal-bniedem. Madankollu, 
dawn it-testijiet għandhom ikunu limitati għal dawk il-każi fejn ma jkun hemm l-ebda 
alternattiva oħra possibbli. It-testijiet fuq primati mhux bnedmin m'għandhomx ikunu 
permessi għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 73
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Studji ta' validazzjoni biex jevalwaw 
it-testijiet li ma jsirux fuq l-annimali, jew 
metodi li jnaqqsu l-għadd ta' annimali 
użati jew it-tbatija ta' l-annimali, 
għandhom jitfasslu biex ikun żgurat li 
metodi ġodda ta' ttestjar iqisu r-rekwiżiti 
inklużi f'dan ir-Regolament u 
leġiżlazzjoni simili li timplimenta s-
Sistema Armonizzata Globalment ta' 
Klassifikazzjoni u Tikkettar ta' Kimiċi 
f'ġuriżdizzjonijiet oħra sabiex ir-rekwiżiti 
ta' klassifikazzjoni u tikkettar ma jsirux 
ostaklu għas-sostituzzjoni, it-tnaqqis u l-
irfinar ta' l-ittestjar fuq l-annimali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi l-istudji ta' validazzjoni ġie li naqsu milli jiżguraw li testijiet ġodda jkunu 
mfassla biex jissodisfaw il-klassifikazzjoni u t-tikkettar kif ukoll ir-rekwiżiti tas-sikurezza.  
Dan jista' jwassal għal dewmien fl-użu ta' metodi alternattivi ġodda, kif ukoll biex jibqgħu 
jintużaw it-testijiet fuq l-annimali anke meta jkunu jeżistu metodi alternattivi validi 
xjentifikament.

Emenda 74
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 - paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Meta jkun hemm biżżejjed 
ġustifikazzjoni xjentifika, u sabiex l-
ittestjar fuq l-annimali jonqos kemm jista' 
jkun, il-Kummissjoni għandha tadatta 
dan ir-Regolament skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 54(3) sabiex ikun żgurat li r-
rekwiżiti ta' klassifikazzjoni u tikkettar ma 
jsirux ostaklu għall-użu ta' metodi ta' 
ttestjar li jissostitwixxu, inaqqsu jew 
jirfinaw l-ittestjar fuq l-annimali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm spiss il-GHS hija magħrufa bħala 'metodu ta' ttestjar newtrali', huwa possibbli li 
metodi ta' ttestjar differenti (li japplikaw il-prinċipju tas-sostituzzjoni, tat-tnaqqis u ta' l-
irfinar ta' l-użu ta' l-annimali) jipprovdu dejta li ma tikkorrispondix direttament ma' kriterji 
ta' klassifikazzjoni attwali, li ħafna minnhom jirreferu għal fenomeni in vivo jew jirreferu 
direttament għal effetti f''annimali ttestjati'. Għalhekk għandu jkun possibbli li l-kriterji ta' 
klassifikazzjoni u tikkettar jkunu adattati biex jakkomodaw metodi li, min-natura tagħhom 
stess, ma jinvolvux l-ittestjar fuq l-annimali.
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Emenda 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 8 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-testijiet li jitwettqu għall-għanijiet ta' 
dan ir-Regolament, għandhom jitwettqu 
fuq is-sustanza jew fuq it-taħlita fil-forma 
li hija użata jew b'mod raġonevoli hi 
mistennija li tkun użata wara li titqiegħed 
fis-suq.

4. It-testijiet li jitwettqu għall-għanijiet ta' 
dan ir-Regolament, għandhom jitwettqu 
fuq is-sustanza jew fuq it-taħlita fil-forma 
li huwa maħsub li tiġi użata, jew fil-forma 
u/jew fl-istat fiżiku kif titqiegħed fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mat-test tal-GHS 1.3.3.1.1 (b) "l-evalwazzjoni hija bbażata fuq il-prodott li 
fil-fatt huwa involut".

Emenda 76
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 9 - paragrafu 4 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, fejn l-informazzjoni ma 
tippermettix l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
tqarrib, il-fornitur għandu jivvaluta l-
informazzjoni billi japplika l-metodu l-
ieħor jew l-oħra deskritti f'kull sezzjoni tal-
partijiet 3 u 4 ta' l-Anness I.

Madankollu, meta l-informazzjoni ma 
tippermettix l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' 
tqarrib, u l-ġudizzju espert ma jistax 
jiġġustifika estensjonijiet lil hinn mill-
prinċipji ta' tqarrib, il-fornitur għandu 
jevalwa l-informazzjoni billi japplika l-
metodu l-ieħor jew il-metodi l-oħra 
deskritti f'kull sezzjoni tal-partijiet 3 u 4 ta' 
l-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mal-kliem tal-GHS tan-NU dwar il-ġudizzju espert (1.3.2.4.8 tal-Ktieb il-
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Vjola): ''L-approċċ relatat mal-klassifikazzjoni tat-taħlitiet jinkludi l-użu tal-ġudizzju espert 
f'numru ta' oqsma, sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni eżistenti tista' tintuża għall-ikbar 
numru ta' taħlitiet possibbli għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem u għall-ħarsien ta' l-
ambjent".

Emenda 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta tkun evalwata d-data, il-
manifattur jew l-importatur għandu jqis 
informazzjoni addizzjonali bħall-forma 
u/jew l-istat fiżiku li fihom is-sustanza jew 
it-taħlita tintuża wara li titqiegħed fis-suq 
u jista' jirfina l-klassifikazzjoni kif xieraq.  
L-immaniġġjar u l-użu normali 
għandhom jitqiesu fil-klassifikazzjoni ta' 
sustanza jew taħlita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mal-livell attwali ta' ħarsien sabiex jinżamm il-prinċipju ta' l-immaniġġjar 
u ta' l-użu normali bħala 'fdal' meħtieġ mil-leġiżlazzjoni eżistenti ta' l-UE bħal pereżempju l-
klassi ta' periklu għas-saff ta' l-ożonu.

Emenda 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 10 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġetti għall-paragrafu 3, limiti 
speċifiċi ta' konċentrazzjoni fejn xi limitu 
huwa indikat u li għalih jew aktar minnu l-
preżenza ta' dik is-sustanza f'sustanza oħra 
jew f'taħlita bħala impurità, adittiv jew 

1. Soġġetti għall-paragrafu 3, limiti 
speċifiċi ta' konċentrazzjoni fejn xi limitu 
huwa indikat u li għalih jew aktar minnu l-
preżenza ta' dik is-sustanza f'sustanza oħra 
jew f'taħlita bħala impurità identifikata, 
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kostitwent individwali tista' twassal għall-
klassifikazzjoni ta' sustanza jew taħlita 
bħala perikoluża jista' jsir mill-fornitur fis-
sitwazzjonijiet li ġejjin:

adittiv jew kostitwent individwali tista' 
twassal għall-klassifikazzjoni ta' sustanza 
jew taħlita bħala perikoluża jista' jsir mill-
fornitur fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a) fejn l-informazzjoni turi li l-periklu ta' 
sustanza huwa evidenti meta tkun preżenti 
f'livell taħt il-konċentrazzjonijiet stabbiliti 
għal kull klassi ta' periklu fil-parti 2 ta' l-
Anness I jew taħt il-limiti ta' 
konċentrazzjoni ġenerika stabbiliti għal 
kull klassi ta' periklu fil-partijiet 3 sa 5 ta' 
l-Anness I;

(a) fejn l-informazzjoni turi li l-periklu ta' 
sustanza huwa evidenti meta tkun preżenti 
f'livell taħt il-konċentrazzjonijiet stabbiliti 
għal kull klassi ta' periklu fil-parti 2 ta' l-
Anness I jew taħt il-limiti ta' 
konċentrazzjoni ġenerika stabbiliti għal 
kull klassi ta' periklu fil-partijiet 3 sa 5 ta' 
l-Anness I;

(b) f'każijiet eċċezzjonali, fejn l-
informazzjoni turi li sustanza hija 
klassifikata bħala perikoluża hija preżenti 
f'livell ogħla mill-konċentrazzjonijiet għal 
kull klassi ta' periklu fil-parti 2 ta' l-
Anness I jew ogħla mil-limiti ġeneriċi ta' 
konċentrazzjoni stabbiliti għal kull klassi 
ta' periklu fil-partijiet 3 sa 5 ta' dak l-
Anness, imma ikun hemm data konklużiva 
li turi li l-periklu ta' sustanza mhux 
evidenti.

(b) f'ċerti każi, fejn l-informazzjoni turi li 
sustanza hija klassifikata bħala perikoluża 
hija preżenti f'livell ogħla mill-
konċentrazzjonijiet għal kull klassi ta' 
periklu fil-parti 2 ta' l-Anness I jew ogħla 
mil-limiti ġeneriċi ta' konċentrazzjoni 
stabbiliti għal kull klassi ta' periklu fil-
partijiet 3 sa 5 ta' dak l-Anness, imma jkun
hemm data konklużiva li turi li l-periklu ta' 
sustanza mhux evidenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(i) "impurità identifikata" - Pratikabilità, partikolarment għal sustanzi kumplessi, u 
konsistenza mal-qasam ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali; (ii) "f'ċerti każi" - skond it-
test 1.3.3.2.3 tal-GHS.

Emenda 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 10 - paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-fornitur għandu jiffissa limiti tal-
konċentrazzjoni skond il-kriterji stipulati 
fil-gwida disponibbli mingħand l-
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Aġenzija, u għalhekk għandu jinkludi l-
ġustifikazzjoni jew fin-notifika tiegħu 
skond l-inventarju tal-klassifikazzjoni u t-
tikkettar jew fir-reġistrazzjoni tiegħu 
skond ir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-SCL tal-fornitur u r-rapport dwar il-fattur-m kif propost oriġinarjament għall-
verżjoni ta' l-Internet Anness I, Parti 1, 1.1.4.3 u t-test 1.3.3.2.4 tal-GHS.

Emenda 80
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 11 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 wieħed 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 ta' klassifikazzjoni u tikkettar
imsemmi fl-Artikolu 43 jekk in-
notifikaturi jkunu laħqu ftehim; jew
ba) il-valuri limiti ġeneriċi msemmija fit-
Tabella 1.1 ta' l-ewwel parti ta' l-Anness 
I, meta l-limiti ta' konċentrazzjoni 
msemmija fis-subparagrafi a) u 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 

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 
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msemmija fil-punt b m'humiex 
disponibbli.

msemmija fil-punti a), b) jew ba)
m'humiex disponibbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 81
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 12 - punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. fr

Emenda 82
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 14 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-klassifikazzjoni ta' taħlita 
m'għandhiex tiġi affettwata fejn il-
valutazzjoni ta' l-informazzjoni tindika xi 
waħda minn dawn li ġejjin:

1. Il-klassifikazzjoni ta' taħlita 
m'għandhiex tiġi affettwata fejn l-
evalwazzjoni ta' l-informazzjoni tindika li 
s-sustanzi fit-taħlita jistgħu 
jippolimerizzaw lilhom infushom biex 
jiffurmaw oligomeri jew polimeri.
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(a) li s-sustanzi fit-taħlita jirreaġixxu bil-
mod mal-gassijiet atmosferiċi, b'mod 
partikolari l-ossiġnu, carbon dioxide, fwar 
ta' l-ilma, biex jifformaw sustanzi 
differenti;
(b) li s-sustanzi fit-taħlita jirreaġixxu bil-
mod ma' sustanzi oħra fit-taħlita biex 
jifformaw sustanzi differenti;
(c) li s-sustanzi fit-taħlita jistgħu 
jippolimerizzaw lilhom infushom biex 
jiffurmaw oligomeri jew polipmeri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk is-sustanzi f'taħlita jistgħu jirreaġixxu biex jiffurmaw sustanzi oħra, dan għandu jitqies 
fil-klassifikazzjoni.

Emenda 83
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 14 - paragrafu 1 - punti (a) u (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li s-sustanzi fit-taħlita jirreaġixxu bil-
mod mal-gassijiet atmosferiċi, b'mod 
partikolari l-ossiġnu, carbon dioxide, fwar 
ta' l-ilma, biex jifformaw sustanzi 
differenti;

(a) li s-sustanzi fit-taħlita jirreaġixxu bil-
mod mal-gassijiet atmosferiċi, b'mod 
partikolari ma' l-ossiġnu, mad-dijossidu 
tal-karbonju, mal-fwar ta' l-ilma, biex 
jifformaw sustanzi differenti mhux 
perikolużi;

(b) li s-sustanzi fit-taħlita jirreaġixxu bil-
mod ma' sustanzi oħra fit-taħlita biex 
jifformaw sustanzi differenti;

(b) li s-sustanzi fit-taħlita jirreaġixxu bil-
mod ma' sustanzi oħra fit-taħlita biex 
jifformaw sustanzi differenti mhux 
perikolużi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibiltà tal-formazzjoni ta' sustanzi perikolużi għandha titniżżel fit-tikketta.
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Emenda 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għall-paragrafu 3, fejn il-fornitur 
ta' sustanza jew taħlita jista' b'mod 
raġonevoli jkun mistenni li jkun konxju ta' 
informazzjoni ġdida xjentifika jew teknika 
li jkun aċċerta li tkun adegwata u ta' min 
jorbot fuqha għall-għanijiet tal-valutazzjoni 
skond dan il-Kapitolu u jkun irid bidla fil-
klassifikazzjoni tas-sustanza jew taħlita, 
għandu jagħmel valutazzjoni ġdida ta' dik 
l-informazzjoni skond dan il-Kapitolu.

1. Soġġett għall-paragrafu 3, fejn il-fornitur 
ta' sustanza jew taħlita jsir konxju ta' 
informazzjoni ġdida xjentifika jew teknika 
li jkun aċċerta li tkun adegwata u ta' min 
jorbot fuqha għall-għanijiet ta' l-
evalwazzjoni skond dan il-Kapitolu u jkun 
irid bidla fil-klassifikazzjoni tas-sustanza 
jew taħlita, għandu jagħmel evalwazzjoni
ġdida ta' dik l-informazzjoni skond dan il-
Kapitolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pratikabilità.

Emenda 85
Johannes Blokland

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 15 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għall-paragrafu 3, fejn il-fornitur 
ta' sustanza jew taħlita jista' b'mod 
raġonevoli jkun mistenni li jkun konxju ta' 
informazzjoni ġdida xjentifika jew teknika 
li jkun aċċerta li tkun adegwata u ta' min 
jorbot fuqha għall-għanijiet tal-valutazzjoni
skond dan il-Kapitolu u jkun irid bidla fil-
klassifikazzjoni tas-sustanza jew taħlita, 
għandu jagħmel valutazzjoni ġdida ta' dik 
l-informazzjoni skond dan il-Kapitolu.

1. Soġġett għall-paragrafu 3, fejn il-fornitur 
ta' sustanza jew taħlita jsir konxju ta' 
informazzjoni ġdida xjentifika jew teknika 
li jkun aċċerta li tkun adegwata u ta' min 
jorbot fuqha għall-għanijiet ta' l-
evalwazzjoni skond dan il-Kapitolu u jkun 
irid bidla fil-klassifikazzjoni tas-sustanza 
jew taħlita, għandu jagħmel evalwazzjoni
ġdida ta' dik l-informazzjoni skond dan il-
Kapitolu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal pratikabilità aħjar.

Emenda 86
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 17 - paragrafu 1 - punti (d) sa (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fejn jixraq, simboli bl-istampi dwar il-
periklu skond l-Artikolu 19;

(d) simboli bl-istampi dwar il-periklu 
skond l-Artikolu 19;

(e) fejn jixraq, kliem ta' sinjal skond l-
Artikolu 20;

(e) kliem ta' twissija skond l-Artikolu 20;

(f) fejn jixraq, dikjarazzjonijiet ta' periklu 
skond l-Artikolu 21;

(f) dikjarazzjonijiet ta' periklu skond l-
Artikolu 21;

(g) fejn jixraq, dikjarazzjonijiet ta' 
prekawzjoni skond l-Artikolu 22;

(g) dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni skond 
l-Artikolu 22;

(h) fejn jixraq, sezzjoni ta' informazzjoni 
supplimentali skond l-Artikolu 27.

(h) sezzjoni ta' informazzjoni
supplimentari skond l-Artikolu 27.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni għandha ssir dejjem skond l-artikolu rilevanti, u mhux biss "fejn xieraq".

Emenda 87
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 18 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-isem fin-nomenklatura Iupac jaqbeż 
il-100 karattru, jista’ jintuża isem komuni 
sakemm l-avviż skond l-Artikolu 41 

Jekk hemm isem komuni, għandu jitniżżel 
ukoll. Fejn l-isem fin-nomenklatura 
IUPAC jaqbeż il-100 karattru, jista’ jintuża 
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jinkludi l-isem fin-nomenklatura Iupac u l-
isem komuni użat.

isem komuni sakemm l-avviż skond l-
Artikolu 41 jinkludi l-isem fin-
nomenklatura IUPAC u l-isem komuni 
użat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hafna kimiċi għandhom isem komuni li huwa magħruf bħala l-isem IUPAC, għalhekk l-isem 
komuni disponibbli għandu jitniżżel ukoll.

Emenda 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 18 - paragrafu 3 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-identità tas-sustanzi kollha fit-
taħlita li jikkontribwixxu għal tossiċità 
akuta, korrużjoni tal-ġilda jew ħsara 
serja fl-għajnejn, mutaġeniċità taċ-
ċelloli ġerminali, kanċeroġenità, 
tossiċità għar-riproduzzjoni, 
sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-
ġilda, jew tossiċità ta’ organi speċifiċi 
(Stot).

(b) l-identità tas-sustanzi kollha fit-taħlita li 
jikkontribwixxu għall-klassifikazzjoni tat-
taħlita fir-rigward tat-tossiċità akuta, tal-
korrużjoni tal-ġilda jew tal-ħsara serja fl-
għajnejn, tal-mutaġeniċità taċ-ċelloli 
ġerminali, tal-karċinoġeniċità, tat-tossiċità 
għar-riproduzzjoni, tas-sensitizzazzjoni 
respiratorja jew tal-ġilda, jew tat-tossiċità 
ta’ organi speċifiċi (STOT).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċarezza - b'konsistenza mal-kliem ta' l-Artikolu 18.3, l-aħħar paragrafu.
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Emenda 89
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 18 - paragrafu 3 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-identità tas-sustanzi kollha fit-taħlita li 
jikkontribwixxu għal tossiċità akuta, 
korrużjoni tal-ġilda jew ħsara serja fl-
għajnejn, mutaġeniċità taċ-ċelloli 
ġerminali, kanċeroġenità, tossiċità għar-
riproduzzjoni, sensitizzazzjoni respiratorja 
jew tal-ġilda, jew tossiċità ta’ organi 
speċifiċi (Stot).

(b) l-identità tas-sustanzi kollha fit-taħlita li 
jikkontribwixxu għal tossiċità akuta, 
korrużjoni tal-ġilda jew ħsara serja fl-
għajnejn, mutaġeniċità taċ-ċelloli 
ġerminali, karċinoġeniċità, tossiċità għar-
riproduzzjoni, sensitizzazzjoni respiratorja 
jew tal-ġilda, jew tossiċità ta’ organi 
speċifiċi (STOT) jew li jkun ippruvat li 
jħarbtu s-sistema endokrinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tikkettar ta' kimiċi li jħarbtu s-sistema endokrinali, huwa essenzjali għall-konsumaturi, 
meta d-data tkun disponibbli. 

Emenda 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 19 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
relevanti għal kull klassifikazzjoni 
speċifika hija stabbilita fit-tabelli li 
jindikaw l-elementi tat-tikketti meħtieġa 
għal kull klassi fil-partijiet 2, 3 u 4 ta' l-
Anness I.

3. Is-simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
relevanti għal kull klassifikazzjoni 
speċifika huwa stabbilit fit-tabelli li 
jindikaw l-elementi tat-tikketti meħtieġa 
għal kull klassi fl-Anness I.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li s-simbolu bl-istampa dwar il-periklu jintuża għal kull klassi ta' 
periklu fl-Anness I, mhux biss fil-partijiet 2-4.

Emenda 91
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 19 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
relevanti għal kull klassifikazzjoni 
speċifika hija stabbilita fit-tabelli li 
jindikaw l-elementi tat-tikketti meħtieġa 
għal kull klassi fil-partijiet 2, 3 u 4 ta' l-
Anness I.

3. Is-simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
relevanti għal kull klassifikazzjoni 
speċifika huwa stabbilit fit-tabelli li 
jindikaw l-elementi tat-tikketti meħtieġa 
għal kull klassi fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li s-simbolu bl-istampa dwar il-periklu jintuża għal kull klassi ta' 
periklu fl-Anness I, mhux biss fil-partijiet 2-4.

Emenda 92
Jens Holm

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 19 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
relevanti għal kull klassifikazzjoni 
speċifika hija stabbilita fit-tabelli li 
jindikaw l-elementi tat-tikketti meħtieġa 
għal kull klassi fil-partijiet 2, 3 u 4 ta' l-
Anness I.

3. Is-simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
relevanti għal kull klassifikazzjoni 
speċifika huwa stabbilit fit-tabelli li 
jindikaw l-elementi tat-tikketti meħtieġa 
għal kull klassi fl-Anness I.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skond il-loġika ta' l-emenda dwar l-Anness I, parti 5 mill-istess awtur. Billi l-partijiet ta' l-
Anness I ma jiġux speċifikati, il-possibiltà li jintużaw is-simboli bl-istampa fir-rigward ta' 
klassijiet ta' periklu addizzjonali ta' l-UE m'hijiex eskluża.

Emenda 93
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 21 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tikketta għandha tinkludi d-
dikjarazzjonijiet relevanti tal-periklu li 
jiddeskrivu n-natura tal-perikli ta' sustanza 
jew taħlita perikoluża, inkluż, fejn jixraq, 
il-grad tal-periklu.

1. It-tikketta għandha tinkludi d-
dikjarazzjonijiet relevanti tal-periklu li 
jiddeskrivu n-natura tal-perikli ta' sustanza 
jew taħlita perikoluża, anke, fejn japplika, 
il-grad tal-periklu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li jkun inkluż il-livell ta' periklu m'għandux jiddependi minn kemm ikun xieraq jew le. 
Għandu jiddependi minn jekk tapplikax distinzjoni jew le. 

Emenda 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn sustanza jew taħlita hija klassifikata 
skond il-parti 5 ta' l-Anness I għandu 
japplika dan li ġej:

Fejn sustanza jew taħlita hija klassifikata 
skond il-parti 5 ta' l-Anness I l-elementi ta' 
tikkettar għandhom jitqiegħdu fis-sezzjoni 
ta' l-informazzjoni supplimentari kif 
imsemmi fl-Artikolu 27.

(a) simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
m'għandux jiġi inkluż fuq it-tikketta;
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(b) il-kliem ta' sinjal, id-dikjarazzjonijiet 
ta' periklu u d-dikjarazzjonijiet ta' 
prekawzjoni għandhom jitqiegħdu fis-
sezzjoni ta' l-informazzjoni supplimentali
kif imsemmi fl-Artikolu 27.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li s-simboli bl-istampa jintużaw fuq it-tikketta għal sustanzi jew 
taħlitiet klassifikati skond il-parti 5 ta' l-Anness I.

Emenda 95
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn sustanza jew taħlita hija klassifikata 
skond il-parti 5 ta' l-Anness I għandu 
japplika dan li ġej:

Fejn sustanza jew taħlita hija klassifikata 
skond il-parti 5 ta' l-Anness I l-elementi ta' 
tikkettar għandhom jitqiegħdu fis-sezzjoni 
ta' l-informazzjoni supplimentari kif 
imsemmi fl-Artikolu 27.

(a) simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
m'għandux jiġi inkluż fuq it-tikketta;

(b) il-kliem ta' sinjal, id-dikjarazzjonijiet 
ta' periklu u d-dikjarazzjonijiet ta' 
prekawzjoni għandhom jitqiegħdu fis-
sezzjoni ta' l-informazzjoni supplimentali
kif imsemmi fl-Artikolu 27.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li s-simboli bl-istampa jintużaw fuq it-tikketta għal sustanzi jew 
taħlitiet klassifikati skond il-parti 5 ta' l-Anness I.
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Emenda 96
Jens Holm

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn sustanza jew taħlita hija klassifikata 
skond il-parti 5 ta' l-Anness I għandu 
japplika dan li ġej:

Fejn sustanza jew taħlita hija klassifikata 
skond il-parti 5 ta' l-Anness I l-elementi ta' 
tikkettar għandhom jitqiegħdu fis-sezzjoni 
ta' l-informazzjoni supplimentari kif 
imsemmi fl-Artikolu 27.

(a) simbolu bl-istampa dwar il-periklu 
m'għandux jiġi inkluż fuq it-tikketta;
(b) il-kliem ta' sinjal, id-dikjarazzjonijiet 
ta' periklu u d-dikjarazzjonijiet ta' 
prekawzjoni għandhom jitqiegħdu fis-
sezzjoni ta' l-informazzjoni supplimentali
kif imsemmi fl-Artikolu 27.

Or. en

Emenda 97
Anne Ferreira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 23 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-kliem ta' sinjal, id-dikjarazzjonijiet 
ta' periklu u d-dikjarazzjonijiet ta' 
prekawzjoni għandhom jitqiegħdu fis-
sezzjoni ta' l-informazzjoni supplimentali
kif imsemmi fl-Artikolu 27.

b) l-elementi ta' tikkettar għandhom 
jitqiegħdu fuq it-tikketta fis-sezzjoni ta' l-
informazzjoni supplimentari kif imsemmi 
fl-Artikolu 27.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-koerenza tal-politika Ewropea ġdida dwar il-kimiċi, huwa essenzjali li l-livell 
ta' kunsiderazzjoni li jingħata lill-SVHCs f'kull strument ta' politika jkun kompatibbli b'mod 
reċiproku. Meta jitqies dan, bl-introduzzjoni tar-rekwiżiti ta' tikkettar ikun possibbli wkoll:
(i) li tittejjeb l-effikaċja ta' l-istrateġija ta' l-UE għat-tnaqqis tar-riskju għall-PBTs/vPvBs; 
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(ii) li jingħata ammont ta' informazzjoni uniformi u xieraq dwar il-livell ta' periklu minn dawn 
l-SVHCs, u
(iii) li tissaħħaħ il-kredibilità tas-sistema ta' klassifikazzjoni u tikkettar għall-prodotti kimiċi.

Emenda 98
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 26 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fornitur ta' sustanza jew taħlita jista' 
jissottometti talba lill-Aġenzija biex juża 
identifikatur tal-prodott li jirreferi għal 
sustanza jew taħlita jew permezz ta' isem li 
jidentifika l-aktar gruppi ta' kimiċi 
funzjonali importanti jew permezz ta' isem 
komuni, fejn jista' juri li l-iżvelar fuq it-
tikketta ta' l-identità kimika ta' sustanza 
jew taħlita tpoġġi f'riskju n-natura 
kunfidenzjali tan-negozju tiegħu, b'mod
partikolari d-drittijiet tal-proprjetà 
intelletwali.

1. Il-fornitur ta' sustanza jew taħlita jista' 
jissottometti talba lill-Aġenzija biex juża 
identifikatur tal-prodott li jirreferi għal 
sustanza jew taħlita jew permezz ta' isem li 
jidentifika l-aktar gruppi ta' kimiċi 
funzjonali importanti jew permezz ta' isem 
komuni, fejn jista' juri li l-iżvelar fuq it-
tikketta ta' l-identità kimika ta' sustanza 
mhux perikoluża jew taħlita mhux 
perikoluża tpoġġi f'riskju n-natura 
kunfidenzjali tan-negozju tiegħu, b'mod
partikolari d-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi perikolużi m'għandhomx jitħallew barra fit-tikettar. Ir-riskju tan-negozju jista' 
jintuża bħala raġuni għal eċċezzjoni biss għas-sustanzi mhux perikolużi.

Emenda 99
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 26 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Paragrafu 1 m'għandux japplika 
għal sustanzi li ntwera li jissodisfaw il-
kriterji msemmija fl-Artikolu 57 tar-
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Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun possibbli li ma jintweriex l-isem ta' sustanza ta' tħassib kbir, bħal sustanzi li 
huma karċinoġeni, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, minħabba raġunijiet ta' 
kunfidenzjalità tan-negozji.

Emenda 100
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 26 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista’ titlob aktar 
informazzjoni mingħand il-fornitur li 
qiegħed jagħmel it-talba jekk din l-
informazzjoni hija meħtieġa biex tittieħed 
deċiżjoni. L-Aġenzija għandha tinnotifika 
lill-persuna li qiegħda tagħmel it-talba bid-
deċiżjoni tagħha fi żmien sitt ġimgħat minn 
meta ssir it-talba jew minn meta tirċievi l-
informazzjoni supplimentari mitluba. Jekk 
l-Aġenzija ma tiħux deċiżjoni fiż-żmien 
speċifikat, l-użu ta’ l-isem mitlub jitqies 
bħala permess.

3. L-Aġenzija tista’ titlob aktar 
informazzjoni mingħand il-fornitur li 
qiegħed jagħmel it-talba jekk din l-
informazzjoni hija meħtieġa biex tittieħed 
deċiżjoni. L-Aġenzija għandha tinnotifika 
lill-persuna li qiegħda tagħmel it-talba bid-
deċiżjoni tagħha fi żmien sitt ġimgħat minn 
meta ssir it-talba jew minn meta tirċievi l-
informazzjoni supplimentari mitluba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-libertà tal-Kummissjoni m'għandhiex tipperikola s-saħħa taċ-ċittadini.



AM\710142MT.doc 39/91 PE402.685v01-00

MT

Emenda 101
Johannes Blokland

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 26 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-Aġenzija ma taċċettax it-talba, 
għandha tinforma lill-produttur jew lill-
importatur mill-inqas erba' ġimgħat qabel 
kwalunkwe pubblikazzjoni maħsuba ta' l-
informazzjoni.  Tista' titressaq talba, 
b'konformità ma' l-Artikoli 92 u 93 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 kontra 
d-deċiżjoni li ma tiġix aċċettata t-talba.
Dan l-appell għandu jkollu effett ta' 
sospensjoni u d-data m'għandhiex tiġi 
ppubblikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-manifatturi u l-importaturi jkollhom id-dritt ta' l-appell.

Emenda 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 26 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-Aġenzija ma taċċettax it-talba, 
għandha tinforma lill-produttur jew lill-
importatur mill-inqas erba' ġimgħat qabel 
kwalunkwe pubblikazzjoni maħsuba ta' l-
informazzjoni. Tista' titressaq talba, 
b'konformità ma' l-Artikoli 92 u 93 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 kontra 
d-deċiżjoni li ma tiġix aċċettata t-talba.
Dan l-appell għandu jkollu effett ta' 
sospensjoni u d-data m'għandhiex tiġi 
ppubblikata.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dritt ta’ l-appell; protezzjoni tas-CBI.

Emenda 103
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 27 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-fornitur jista' jinkludi informazzjoni 
supplimentali fis-sezzjoni għal 
informazzjoni supplimentali fuq it-tikketta 
apparti dik imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
sakemm dik l-informazzjoni ma 
tagħmilhiex aktar diffiċli biex jiġu 
identifikati l-elementi tat-tikketta 
msemmija fl-Artikolu 17(1) (a) sa (g) u li 
din tipprovdi aktar dettalji u ma 
tikkontraddixxix jew tqajjem dubju fuq il-
validità ta' l-informazzjoni speċifikata 
minn dawk l-elementi.

3. Il-fornitur jista' jinkludi informazzjoni 
supplimentari fis-sezzjoni għal 
informazzjoni supplimentari fuq it-tikketta 
apparti dik imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
sakemm dik l-informazzjoni ma 
tagħmilhiex aktar diffiċli biex jiġu 
identifikati l-elementi tat-tikketta 
msemmija fl-Artikolu 17(1) (a) sa (g) u li 
din tipprovdi aktar dettalji u ma 
tikkontradixxix jew tqajjem dubju fuq il-
validità ta' l-informazzjoni speċifikata 
minn dawk l-elementi. Għandha tkun 
pprojbita kwalunkwe informazzjoni li 
tiżgwida jew informazzjoni supplementari 
dwar effetti foloz fuq is-saħħa jew fuq l-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandhiex tkun permessa informazzjoni supplementari falza jew li tiżgwida.
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Emenda 104
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 30 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn is-sustanza jew it-taħlita tinbiegħ 
lill-pubbliku ġenerali, dikjarazzjoni waħda 
ta' prekawzjoni li titratta r-rimi ta' dik is-
sustanza jew taħlita għandha tidher fuq it-
tikketta fejn jixraq.

2. Fejn is-sustanza jew it-taħlita tinbiegħ 
lill-pubbliku ġenerali, dikjarazzjoni waħda 
ta' prekawzjoni li tittratta r-rimi ta' dik is-
sustanza jew taħlita għandha tidher fuq it-
tikketta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li tkun inkluża dikjarazzjoni ta' prekawzjoni m'għandux jiddependi minn kemm ikun 
xieraq jew; għandu jkun hekk dejjem. 

Emenda 105
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 31 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal ippakkjar li fih 125 ml jew anqas, 
id-dikjarazzjonijiet ta' periklu jew 
prekawzjoni m'hemmx bżonn li tkun 
indikata fuq it-tikketta, jekk is-sustanza 
jew it-taħlita tkun klassifikata bħala:

imħassar

(a) Gass fjammabbli tal-kategorija 2;

(b) Likwidu Fjammabbli tal-kategorija 2 
jew 3;
(c) Solidu Fjammabbli tal-kategorija 1 
jew 2;

(d) Sustanzi li meta jiġu f'kuntatt ma' l-
ilma joħorġu Gassijiet Fjammabbli tal-
kategoriji 2 jew 3;
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(e) Likwidu Ossidanti tal-kategorija 2 jew 
3;

(f) Solidu Ossidanti tal-kategorija 2 jew 3;

(g) Tossiċità Akuta tal-kategorija 4, jekk 
is-sustanzi jew it-taħlitiet ma jiġux fornuti 
lill-pubbliku ġenerali;

(h) Irritant tal-Ġilda tal-kategorija 2;

(i) Irritant ta' l-Għajnejn tal-kategorija 2;

(j) Periklu Akwatiku Akut tal-
kategorija 1;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk id-dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni jistgħu jkunu applikati għal ippakkjar li 
fih 125ml jew inqas f'sustanzi jew taħlitiet klassifikati fil-kategorija 1, għandhom ikunu 
applikati wkoll għal sustanzi u taħlitiet klassifikati f'kategoriji iżgħar. 

Emenda 106
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 31 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal ippakkjar li fih 125 ml jew anqas, 
id-dikjarazzjonijiet ta' periklu jew 
prekawzjoni m'hemmx bżonn li tkun 
indikata fuq it-tikketta, jekk is-sustanza 
jew it-taħlita tkun klassifikata bħala:

1. Għal ippakkjar li fih 100 ml jew anqas, 
m'hemmx bżonn li d-dikjarazzjonijiet ta' 
periklu jew prekawzjoni jkunu indikati fuq 
it-tikketta, jekk is-sustanza jew it-taħlita 
tkun klassifikata bħala:

(a) Gass fjammabbli tal-kategorija 2; (a) Gass Fjammabbli tal-kategorija 2;

(b) Likwidu Fjammabbli tal-kategorija 2 
jew 3;

(b) Likwidu Fjammabbli tal-kategorija 2 
jew 3;
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(c) Solidu Fjammabbli tal-kategorija 1 
jew 2;

(c) Solidu Fjammabbli tal-kategorija 2;

(d) Sustanzi li meta jiġu f'kuntatt ma' l-ilma 
joħorġu Gassijiet Fjammabbli tal-
kategoriji 2 jew 3;

(d) Sustanzi li meta jiġu f'kuntatt ma' l-ilma 
joħorġu Gassijiet Fjammabbli tal-
kategoriji 2 jew 3;

(e) Likwidu Ossidanti tal-kategorija 2 jew 
3;

(e) Likwidu Ossidanti tal-kategorija 2 jew 
3;

(f) Solidu Ossidanti tal-kategorija 2 jew 3; (f) Solidu Ossidanti tal-kategorija 2 jew 3;

(g) Tossiċità Akuta tal-kategorija 4, jekk 
is-sustanzi jew it-taħlitiet ma jiġux fornuti 
lill-pubbliku ġenerali;

(g) Tossiċità Akuta tal-kategorija 4, jekk 
is-sustanzi jew it-taħlitiet ma jiġux fornuti 
lill-pubbliku ġenerali;

(h) Irritant tal-Ġilda tal-kategorija 2; (h) Irritant tal-Ġilda tal-kategorija 2;

(i) Irritant ta' l-Għajnejn tal-kategorija 2; (i) Irritant ta' l-Għajnejn tal-kategorija 2;

(j) Periklu Akwatiku Akut tal-
kategorija 1;

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħarsu s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, il-limitu minimu għandu jitnaqqas għal 
100ml. Il-kimiċi Solidi Fjammabbli tal-kategorija 1 jistgħu jwasslu għal inċidenti, u l-kimiċi 
Periklu Akkwatiku Akut tal-kategorija 1 juru periklu kbir għall-ambjent, għalhekk dawn il-
kategoriji m'għandhomx ikunu eżentati.

Emenda 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) Periklu Akwatiku Kroniku tal- (k) Periklu Akwatiku Kroniku tal-
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kategorija 1, 2, 3 u 4. 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-pakkett, 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 108
Johannes Blokland

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-pakkett, 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.  Marbuta ma' emenda oħra mill-istess awtur dwar 
dan il-paragrafu.
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Emenda 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

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' prekawzjoni fuq it-tikketta, jekk 
is-sustanza jew it-taħlita tkun klassifikata 
bħala Periklu Akwatiku Kroniku tal-
kategorija 3 jew 4.

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-pakkett, 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 110
Johannes Blokland

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' prekawzjoni fuq it-tikketta, jekk 
is-sustanza jew it-taħlita tkun klassifikata 
bħala Periklu Akwatiku Kroniku tal-
kategorija 3 jew 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Periklu Akwatiku Kroniku tal-kategorija 3 u 4 mhux assoċjat mas-simboli bl-istampi tal-
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periklu; jekk id-dikjarazzjoni tal-periklu ma tkunx inkluża fil-pakkett, 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 111
Carl Schlyter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ippakkjar huwa jew żgħir wisq 
jew inkella mhux adatt biex fuqu titwaħħal 
it-tikketta, il-kondizzjonijiet għall-
applikazzjoni ta' l-elementi tat-tikketta;

(a) fejn l-ippakkjar huwa jew żgħir wisq 
jew inkella mhux adatt biex fuqu titwaħħal 
it-tikketta, il-kondizzjonijiet għall-
applikazzjoni ta' l-elementi tat-tikketta fuq 
karta separata li takkumpanja l-
ippakkjar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-elementi ta' ittikkettar għandhom ikunu applikati fuq karta separata jekk ma 
jistgħux ikunu mwaħħla fuq it-tikketta nnifisha.

Emenda 112
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 31 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn l-ippakkjar ikun fih kwantità oħra 
apparti 125 ml li ma jkunx fiha riskju 
għall-ħaddiema jew għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent, il-kwantitajiet 
u l-eżenzjonijiet xierqa mill-
kondizzjonijiet għall-ittikkettjar għas-
sustanzi u t-taħlitiet klassifikati kif ġej:

imħassar
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(i) Gassijiet Fjammabbli;

(ii) Gassijiet Ossidanti;

(iii)Likwidi Fjammabbli;

(iv) Solidi Fjammabbli;

(v) Is-Sustanzi li jtajru Gassijiet 
Fjammabbli mal-kuntatt ma' l-ilma;

(vi) Likwidi Ossidanti;

(vii) Solidi Ossidanti;

(viii) Tossiċi b'mod qawwi tal-
kategorija 4;

(ix) Irritant tal-Ġilda tal-kategorija 2;

(x) Irritant ta' l-Għajnejn tal-kategorija 2;

(xi) Perikoluż għall-Ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar għandu jsir dwar il-propjetajiet intrisiċi ta' sustanza jew taħlita, mhux fuq il-bażi 
ta' riskju. Dan għandu jseħħ ukoll irrispettivament mill-kwantità fil-pakkett. 

Emenda 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 31, Paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-Kummissjoni titlob dan, l-
Aġenzija għandha tipprepara u 
tissottometti lill-Kummissjoni eżenzjonijiet 
abbozz mill-obbligi ta’ l-ittikkettar previsti 
fl-Artikoli 17 u 34 kif ġej:

2. Where the Commission so requests, the 
Agency shall prepare and submit to the 
Commission draft exemptions from the 
obligations to label provided for in Articles 
17 and 34 where packaging contains a 
quantity other than 125 ml which does not 
entail a risk to workers or human health or 
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the environment, the quantities and the 
appropriate exemptions from the labelling 
requirements for substances and mixtures 
classified as follows:

(a) fejn l-ippakkjar huwa jew żgħir wisq 
jew inkella mhux adatt biex fuqu 
titwaħħal it-tikketta, il-kondizzjonijiet 
għall-applikazzjoni ta' l-elementi tat-
tikketta;

(b) fejn l-ippakkjar ikun fih kwantità oħra 
apparti 125 ml li ma jkunx fiha riskju 
għall-ħaddiema jew għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent, il-kwantitajiet 
u l-eżenzjonijiet xierqa mill-kondizzjonijiet 
għall-ittikkettjar għas-sustanzi u t-taħlitiet 
klassifikati kif ġej:

(i) Gassijiet Fjammabbli;
(ii) Gassijiet Ossidanti;
(iii)Likwidi Fjammabbli;
(iv) Solidi Fjammabbli;
(v) Is-Sustanzi li jtajru Gassijiet 
Fjammabbli mal-kuntatt ma' l-ilma;
(vi) Likwidi Ossidanti;
(vii) Solidi Ossidanti;
(viii) Tossiċi b'mod Akut tal-kategorija 4;
(ix) Irritant tal-Ġilda tal-kategorija 2;
(x) Irritant ta' l-Għajnejn tal-kategorija 2;
(xi) Perikoluż għall-Ambjent.

(i) Gassijiet Fjammabbli;
(ii) Gassijiet Ossidanti;
(iii)Likwidi Fjammabbli;
(iv) Solidi Fjammabbli;
(v) Is-Sustanzi li jtajru Gassijiet 
Fjammabbli mal-kuntatt ma' l-ilma;
(vi) Likwidi Ossidanti;
(vii) Solidi Ossidanti;
(viii) Tossiċi b'mod Akut tal-kategorija 4;
(ix) Irritant tal-Ġilda tal-kategorija 2;
(x) Irritant ta' l-Għajnejn tal-kategorija 2;
(xi) Perikoluż għall-Ambjent.

2a. Meta l-pakkett huwa ta' forma 
stramba jew tant żgħir li huwa 
teknikament impossibbli li tiġi mwaħħla 
tikketta, it-tikketta li tindika informazzjoni 
dwar il-periklu għandha tkun fornita 
b'mod ieħor xieraq, eżempju tikketti li 
jintrabtu mal-pakkett. Jekk ikun prattiku 
għandu tiġi mwaħħla tikketta li tindika l-
periklu sħiħ ma' mill-anqas saff wieħed 
tal-pakkett.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament EU GHS propost iwassal għal aktar elementi ta' tikkettar minn dak li hemm 
bhalissa.  Għalhekk jista' jkun possibbli li jintlaħqu r-rekwiżiti ta' l-Artikolu 34 fil-każ fejn 
pakkett ikun żgħir wisq jew inkella b'tali mod li ma tkunx tista' titwaħħal t-tikketta meħtieġa 
miegħu. Din il-kwistjoni hija rikonoxxuta mill-Kummissjoni imma hija indirizzata biss bħala 
rekwiżit potenzjali għall-ġejjieni. It-test propost huwa konformi ma' l-abbozz ta' test li 
bħalissa qed ikunu rivedut mill-Grupp Inter-sessjonali UN SCEGHS dwar l-ittikkettar ta' 
pakketti żgħar.

Emenda 114
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 31 – subparagrafu 2 - punt (b), parti introduttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn l-ippakkjar ikun fih kwantità oħra 
apparti 125 ml li ma jkunx fiha riskju 
għall-ħaddiema jew għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent, il-kwantitajiet 
u l-eżenzjonijiet xierqa mill-kondizzjonijiet 
għall-ittikkettjar għas-sustanzi u t-taħlitiet 
klassifikati kif ġej:

(b) fejn l-ippakkjar ikun fih kwantità oħra 
apparti 100 ml li ma jkunx fiha riskju 
għall-ħaddiema jew għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent, il-kwantitajiet 
u l-eżenzjonijiet xierqa mill-kondizzjonijiet 
għall-ittikkettjar għas-sustanzi u t-taħlitiet 
klassifikati kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, il-limitu għandu jkun imnaqqas għal 
100ml.

Emenda 115
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ippakkjar destinat għall-pubbliku 
ġenerali li fuqu huwa fiżikament impossibli 
li titqiegħda tikketta skond l-Artikolu 34, 

L-ippakkjar destinat għall-pubbliku 
ġenerali li fuqu huwa fiżikament impossibli 
li titqiegħda tikketta skond l-Artikolu 34,
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għandu jkun eżentat mill-obbligu li fuqu 
titqiegħed tikketta, sakemm ippakkjar 
simili huwa akkompanjat bi struzzjonijiet 
għall-użu preċiż u ċar, inkluż, fejn jixraq,
istruzzjonijiet għar-rimi, u sakemm ma 
jkunx hemm sustanzi jew taħlitiet 
klassifikati skond il-klassijiet u kategoriji 
ta' periklu li ġejjin minn Anness I:

għandu jkun eżentat mill-obbligu li fuqu 
titqiegħed tikketta, sakemm ippakkjar 
simili huwa akkompanjat bi skeda teknika 
bl-informazzjoni dwar l-ittikkettar u
istruzzjonijiet preċiżi u ċari dwar l-użu, 
inkluż, meta rilevanti, istruzzjonijiet għar-
rimi.

(a) Sezzjoni 3.1, kategorija ta' tossiċità 
akuta 1, 2 jew 3;

(b) Sezzjoni 3.2, korrużjoni tal-ġilda 
kategorija 1;

(c) Sezzjoni 3.8, tossiċità speċifika ta' 
organu partikolari (STOT) – esponut 
darba kategorija 1;

(d) Sezzjoni 3,9, tossiċità speċifika ta' 
organu partikolari (STOT) – esponut 
ripetutament kategorija 1;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma tkunx tista' titwaħħal tikketta fuq il-pakkett, allura l-informazzjoni ta' l-ittikkettar 
għandha tkun provduta fuq skeda teknika separata. M'għandiex tkun kwistjoni ta' jekk huwiex 
xieraq jew le li jiġu inklużi istruzzjonijiet għar-rimi, imma jekk l-inklużjoni ta' tali 
informazzjoni hijiex rilevanti jew le. Huwa diffiċili li wieħed jifhem għaliex din l-eżenzjoni 
għandha tapplika għal ċertu klassijiet ta' perikli tal-kategorija 1, imma mhux għal klassijiet 
oħrajn ta' periklu jew għal kategoriji baxxi.

Emenda 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 32 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ippakkjar ta' sustanzi u taħlitiet 
maħsuba għall-pubbliku ġenerali u li 
jissodisfaw il-kriterji tal-Klassi ta' Periklu 
2.16 għandhom jiġu eżentati mill-obbligu 
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li jkollhom tikketta rigward dan il-periklu, 
sakemm f'każijiet fejn jintuża ppakkjar 
kemm fuq barra u kemm fuq ġewwa, il-
pakkett ta' barra juri disinn skond ir-
regoli dwar it-trasport ta' prodotti 
perikolużi stipulati fir-Regolament (KEE) 
Nru 3922/91, fid-Direttiva 94/55/KE, id-
Direttiva 96/49/KE jew id-Direttiva 
2002/59/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrużiv għall-metall mhux rilevanti għall-provvista - Klassi ta' Periklu 2.16 huwa rekwiżit 
ġdid li mhux inkluż fid-DSD/DPD, imma biss fir-regolament tat-trasport. Din il-karatteristika 
hija relevanti biss għat-trasport u għall-ħażna ta' kwantitajiet kbar. i.e. mhijiex relevanti għal 
pakketti għall-konsum individwali. Din il-klassi ta' periklu tingħata disinn li jirrappreżenta l-
korrożjoni - għall-konsumaturi, l-użu ta' dan is-simbolu jwassal għall-konfużjoni mal-
korrożjoni tal-ġilda u ma ħsara serja fl-għajnejn.

Emenda 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 32 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Għal xi taħlitiet klassifikati bħala 
perikolużi għall-ambjent, jistgħu jsiru 
eżenzjonijiet għal ċerti dispożizzjonijiet 
dwar it-tikkettjar ambjentali jew 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tikkettar 
ambjentali b'konformità mal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 53, fejn jista' 
jintwera li jkun hemm tnaqqis fl-impatt 
ambjentali. Dawn l-eżenzjonijiet jew 
dispożizzjonijiet speċifiċi huma definiti fit-
Taqsima 2 ta' l-Anness II.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F'konformità mat-test attwali tad-DPD – Artikolu 10(3).

Emenda 118
Amalia Sartori

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 33 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fornitur ta' sustanza jew taħlita għandu 
jaġġorna t-tikketta mingħajr dewmien
wara kull bidla fil-klassifikazzjoni u 
ttikkettar ta' sustanza jew taħlita.

Il-fornitur ta' sustanza jew taħlita għandu 
jieħu l-miżuri xierqa kollha biex jaġġorna 
t-tikketta mingħajr dewmien wara kull 
bidla fil-klassifikazzjoni u ttikkettar ta' 
sustanza jew taħlita, mingħajr dewmien u 
mhux aktar tard minn tnax-il xahar wara 
l-bidla fil-klassifikazzjoni.

Il-fornitur ta' taħlita msemmija fl-
Artikolu 24 għandu jaġġorna t-tikketta 
mingħajr dewmien wara kull bidla fil-
klassifikazzjoni tas-sustanza u l-ittikkettar 
ta' taħlita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet kollha fil-klassifikazzjoni tas-sustanzi u tat-taħlitiet għandhom iwasslu għal 
aġġornament tat-tikketta bla dewmien. Il-fornitur għandu jaġixxi kemm jista' jkun malajr. 
F'każi inqas urġenti (eżempju, l-aġġornament ta' l-indirizz postali tal-manifattur) il-fornitur 
għandu jaġixxi f'perjodu ta' żmien iddefinit b'mod ċar. Għal-raġunijiet ta' sikurezza, it-tikketti 
għandhom ikunu aġġornati mill-aktar fis possibbli wara li jsiru tali bidliet.

Emenda 119
Holger Krahmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 33 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu għandu jkun bla ħsara Dan l-Artikolu għandu jkun bla ħsara għal-
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għad-Direttivi 91/414/KEE u 98/8/KE. l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament u 
għad-Direttivi 91/414/KEE, 98/8/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-objettivi ewlenin ta' din il-leġiżlazzjoni huwa li jkunu armonizzati l-
klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi kimiċi u tat-taħlitiet sabiex ma jkunx hemm 
distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern. Il-klassifikazzjoni skond il-manifattur, kif stipulat 
fl-Artikolu 4, tikkostitwixxi prinċipju fundamentali sabiex tkun żgurata klassifikazzjoni 
uniformi fl-UE. Għalhekk dan il-prinċipju għandu japplika bla eċċezzjonigħas-sustanzi u t-
taħlitiet kollha inklużi fil-qasam ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda 120
Amalia Sartori

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
L-ittikkettar tad-deterġenti

Ir-regoli dwar l-ittikkettar stipulati f'dan 
it-Titolu għandhom ikunu bla ħsara 
għar-Regolament (KE) Nru 648/2004.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-Premessa 41. Ir-Regolament dwar id-Deterġenti fih dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar l-ittikkettar għall-preparazzjoniet ta' deterġenti, li jridu jiġu rrispettati.
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Emenda 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 37 - paragrafu 1 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ippakkjar għandu jkun iddiżinjat u 
magħmul b’mod li l-kontenut ma jkunx 
jista’ jaħrab, għajr fil-każijiet fejn hemm 
preskritti strumenti ta’ sigurtà oħra aktar 
speċifiċi;

(a) l-ippakkjar għandu jkun iddiżinjat u 
magħmul b’mod li l-kontenut ma jkunx 
jista’ jaħrab waqt l-immaniġġjar normali u 
waqt l-użu, għajr fil-każijiet fejn hemm 
preskritti strumenti ta’ sigurtà oħra aktar 
speċifiċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċarezza.

Emenda 122
Johannes Blokland

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 37 - paragrafu 1 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ippakkjar għandu jkun iddiżinjat u 
magħmul b’mod li l-kontenut ma jkunx 
jista’ jaħrab, għajr fil-każijiet fejn hemm 
preskritti strumenti ta’ sigurtà oħra aktar 
speċifiċi;

(a) l-ippakkjar għandu jkun iddiżinjat u 
magħmul b’mod li l-kontenut ma jkunx 
jista’ jaħrab waqt l-immaniġġjar normali u 
waqt l-użu, għajr fil-każijiet fejn hemm 
preskritti strumenti ta’ sigurtà oħra aktar 
speċifiċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm aktar ċarezza.
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Emenda 123
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafi 2 - 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 
partikularment id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 
ta' Marzu 2004 dwar id-deterġenti1.

Where such containers meet the 
requirements in section 3.2.1 of Annex II 
they shall bear a tactile warning of danger 
in accordance with section 3.2.2 of 
Annex 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 b'mod 
partikolari d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 648/2004.
1 ĠU L 104, 8.4.2004, p. 1. Regolament kif 
emendat mir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 907/2006 (ĠU L 
168, 21.6.2006, p. 5).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tevita tirkib bejn id-dispożizzjonijiet previsti f'Direttivi oħra jew f'Regolament 
oħra ta' l-UE.
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Emenda 124
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 40 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 fl-Anness VI, parti 3;
aċċessibbiltà għall-informazzjoni

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni, Anness VI, it-tielet parti, 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. Ir-raba' parti ta' l-Anness VI 
għandha titqies bħala għodda ta' referenza li ma torbotx li tintuża mill-awtoritajiet u mill-
industriji.

Emenda 125
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 40 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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Anness I.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni, Anness VI, it-tielet parti, 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. Ir-raba' parti ta' l-Anness VI 
għandha titqies bħala għodda ta' referenza li ma torbotx li tintuża mill-awtoritajiet u mill-
industriji.

Emenda 126
Amalia Sartori

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 41 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 suġġetta għal 
reġistrazzjoni skond l-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 fi 
kwantità ta' tunellata jew aktar fis-sena 
jew sustanza li hija klassifikata 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6 tar-Regolament KE 1907/2006 jistipula l-obbligu ta' reġistrazzjoni ta' sustanzi li 
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jaqbżu t-tunellata. B'konformità mar-regoli tar-REACH u ma' l-evalwazzjonijiet kollha u 
wiesgħa li wasslu għall-introduzzjoni ta' tali limitu, jitqies xieraq li l-istess limitu jitpoġġa 
anki għan-notifika ta' l-informazzjoni mitluba mis-sistema GHS lill-aġenzija. Madankollu, il-
limitu ta' tunellata m'għandux japplika għal sustanzi u taħlitiet klassifikati perikolużi.

Emenda 127
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 41, paragrafu 1, subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 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:

Or. fr

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).
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Emenda 128
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 41 - paragrafu 1 - punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn il-klassifika hija differenti mill-
klassifika diġà inkluża fl-inventarju tal-
klassifikazzjoni u ta' l-ittikkettar, ir-
raġunijiet għal dan;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 16, fornitur jista' jikklassifika sustanza b'mod differenti mill-klassifikazzjoni 
inkluża fl-inventarju tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar, sakemm huwa jagtħti r-raġunijiet 
għall-klassifika tiegħu flimkien man-notifika skond l-Artikolu 41. Għal raġunijiet ta' koerenza, 
dan għandu jkun rifless fl-Artikolu 41.

Emenda 129
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 43 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni fl-inventarju li 
tikkorrispondi ma' l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 119 (1) tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandha 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku. L-
Aġenzija għandha tagħti aċċess għall-
informazzjoni l-oħra fuq kull sustanza fl-
inventarju lin-notifikaturi u r-reġistranti li 
ssottomettew l-informazzjoni fuq dik is-
sostanza skond l-Artikolu 29(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006.
Għandha tati aċċess għal informazzjoni 
simili lil partijiet oħra skond l-Artikolu 118 
ta dak ir-Regolament.

L-informazzjoni fl-inventarju li 
tikkorrispondi ma' l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 119 (1) tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 għandha 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta' 
l-internet. L-Aġenzija għandha tagħti 
aċċess għall-informazzjoni l-oħra fuq kull 
sustanza fl-inventarju lin-notifikaturi u r-
reġistranti li ssottomettew l-informazzjoni 
fuq dik is-sostanza skond l-Artikolu 29(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
Għandha tati aċċess għal informazzjoni 
simili lil partijiet oħra skond l-Artikolu 118 
ta dak ir-Regolament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aktar mod faċli biex d-dejta tkun aċċessibbli huwa li tkun disponibbli fuq l-internet.

Emenda 130
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 43 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Flimkien ma’ l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha, fejn 
jixraq, tinkludi din l-informazzjoni li ġejja 
f'kull reġistrazzjoni:

3. Flimkien ma’ l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1, l-Aġenzija għandha, fejn
applikabbli, tinkludi din l-informazzjoni li 
ġejja f'kull reġistrazzjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandiex tkun kwistjoni ta' jekk huwiex xieraq jew le li tiġi provduta informazzjoni 
supplimentari, imma aktar jekk dan għandux isir meta l-informazzjoni hija applikabbli.

Emenda 131
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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, b'mod partikulari 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.

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 paragrafu 1a u m'għandhiex 
tintuża għal skopijiet oħra.

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.
1Ir-rekweżiti fil-qasam ta' l-informazzjoni 
mogħtija fit-totalità tar-rekweżiti ta' l-
EACCPT jiffurmaw il-bażi ta' l-Anness 
VIIa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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 
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jintervjenu.

Emenda 132
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 45 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Metalli f'forom massimi, liga, taħlitiet 
li fihom il-polimeri u taħlitiet li fihom 
elastomeri, għalkemm huma klassifikati 
skond il-kriterji ta' l-Anness I, għandhom 
madankollu, jekk mhumiex ta' riskju li 
jkun hemm tossiċità qawwija għas-saħħa 
tal-bniedem u huma maħsuba għall-użu 
industrijali minn nies professjonisti, 
ikunu eżenti mir-rekwiżit ta' 
notifikazzjoni fil-paragrafu 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni attwali (199/45/KE) u wħud mid-dispożizzjonijiet ta' din il-proposta 
tirrikonoxxi li xi sustanzi huma aktar magħluqa f'matriċi, u mhumiex bijodisponibbli (fil-każ 
ta' taħlitiet f'forma solida) u ma jinħallux fl-ilma, bħal-liga, it-taħlitiet li fihom il-polimeri u l-
preparazzjonijiet li fihom l-elastomeri.  Għaldaqstant jeħtieġ li jkun hemm aktar konsistenza 
bejn ir-rekwiżit tal-paragrafu 1 u d-dispożizzjoni dwar taħlitiet speċjali fil-punt 1.3.4 ta' l-
Anness I.

Emenda 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 45 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mhux aktar tard mill-1 ta' Diċembru 
2010, il-Kummissjoni se tressaq proposta 
leġiżlattiva bil-għan li tarmonizza l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

Studju li sar riċentement juri li din id-dispożizzjonit ġiet implimentata b'mod differenti mill-
Istati Membri. Din l-emenda tiġġustifika aktar aromonizzar fil-proċeduri ta' reazzjoni għal 
emerġenza fl-UE. Dan ir-Regolament huwa maħsub ukoll biex jiggarantixxi l-moviment ħieles 
ta' sustanzi u taħlitiet kimiċi.

Emenda 134
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull fornitur ta’ sustanza jew taħlita 
għandu jibni u jżomm disponibbli l-
informazzjoni kollha li għandu bżonn 
għall-iskop tal-klassifikazzjoni u l-
ittikkettar taħt dan ir-Regolament għal ta’ 
l-anqas perjodu ta’ 10 snin wara l-aħħar 
darba li jkun forna s-sustanza jew it-taħlita.

1. Kull fornitur ta’ sustanza jew taħlita 
għandu jibni u jżomm disponibbli l-
informazzjoni kollha li għandu bżonn 
għall-iskop tal-klassifikazzjoni u l-
ittikkettar taħt dan ir-Regolament għal ta’ 
l-anqas perjodu ta’ 50 snin wara l-aħħar 
darba li jkun forna s-sustanza jew it-taħlita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spiss jinstabu prodotti kimiċi li għandhom minn 20 sa 30 sena f'imħażen antiki fl-Ewropa tal-
Lvant. Il-hard drives jistgħu jżommu faċilment l-informazzjoni kollha għal sekli sħaħ.

Emenda 135
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull fornitur ta’ sustanza jew taħlita 
għandu jibni u jżomm disponibbli l-
informazzjoni kollha li għandu bżonn 

1. Kull fornitur ta’ sustanza jew taħlita 
għandu jibni u jżomm disponibbli l-
informazzjoni kollha li għandu bżonn 
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għall-iskop tal-klassifikazzjoni u l-
ittikkettar taħt dan ir-Regolament għal ta’ 
l-anqas perjodu ta’ 10 snin wara l-aħħar 
darba li jkun forna s-sustanza jew it-taħlita.

għall-iskop tal-klassifikazzjoni u l-
ittikkettar taħt dan ir-Regolament għal ta’ 
l-anqas perjodu ta’ 30 snin wara l-aħħar 
darba li jkun forna s-sustanza jew it-taħlita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tossikoloġija hija xjenza dinamika. U l-leġiżlazzjoni dwar il-kimiki qed tiżviluppa b'mod 
kostanti. Għalhekk huwa importanti li jinżammu rekords tajbin sabiex tkun provduta bażi 
solita kemm għax-xjenza u kemm għat-tifsil tal-liġi.

Emenda 136
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 52 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta fornitur jikkontesta d-deċiżjoni ta' 
Stat Membru li sustanza jew taħlita ma 
tissodisfax ir-rekwiżiti ta' dan ir-
Regolament, l-Istat Membru għandu 
jinnotifika immeddjatament lill-
Kummissjoni, lill-Agenzija u lill-Istati 
Membri l-oħra, billi jgħati r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir dispożizzjoni għall-eventwalità ta' tilwim rigward l-interpretazzjoni tar-
rekwiżiti tar-Regolament, li jista' jinħoloq bejn il-fornituri u l-Istat Membri, u għall ħtieġa ta' 
proċedura li tiżgura klassifikazzjoni armonizzata jekk jinħoloq tali tilwim.
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Emenda 137
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 52 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien 60 jum minn meta tasal l-
informazzjoni mill-Istat Membru, il-
Kummissjoni f'konformità mal-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 54 (2)
tista' jew tawtorizza l-miżura proviżorja 
għal perjodu ta' żmien definit fid-deċiżjoni 
jew tobbliga lil Stat Membri li jirrevoka l-
miżura proviżorja.

2. Fi żmien 60 jum minn meta tasal l-
informazzjoni mill-Istat Membru, il-
Kummissjoni għandha, f'konformità mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 54 (3), tawtorizza l-
miżura proviżorja għal perjodu ta' żmien 
definit fid-deċiżjoni jew tobbliga lil Stat 
Membri li jirrevoka l-miżura proviżorja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jingħataw klawżoli ta' salvagwardja bbażati fuq il-proċedura regolatorja li qed 
tiġi mitħadda. Filwaqt li l-UE hija żona ta' kummerċ ħieles, prodotti perikolużi li jistgħu 
jfeċċu fl-Istati Membri kollha, għalhekk il-PE għandu jkun involut f'kull deċiżjoni.

Emenda 138
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' taġġusta u tadatta l-
Artikoli 12, 14, 23, 27 sa 32 u 37 (2) it-
tieni u t-tielet sottoparagrafi u l-Annessi I 
sa VII għall-progress tekniku. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu 54(3). Għal raġunijiet imperattivi 
ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tapplika 
l-proċedura msemmija fl-Artikolu 54 (4).

Il-Kummissjoni tista' taġġusta u tadatta l-
Artikoli 12, 14, 23, 27 sa 30 u 37 (2) it-
tieni u t-tielet sottoparagrafi u l-Annessi I 
sa VII għall-progress tekniku. Dawk il-
miżuri maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju kif stipulat fl-
Artikolu 54(3). Għal raġunijiet imperattivi 
ta’ urġenza, il-Kummissjoni tista’ tapplika 
l-proċedura msemmija fl-Artikolu 54 (4).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet mill-ittikkettar m'għandhomx ikunu deċiżi fil-komitoloġija, imma b'ko-
deċiżjoni.

Emenda 139
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 53 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadatta l-
Annessi I sa VII, fejn xieraq, biex 
tinkorpora l-persistenza tal-klassi tal-
periklu, il-bijoakkumulazzjoni u t-
tossiċità, il-klassi ta' periklu persistenti 
ħafna u bijokumulattiva ħafna, u l-
kategorija ta' tossiċità akuta 5 sa ...*.
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif stipulat fl-Artikolu 54(3).
* Tnax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' l-klassijiet jew kategoriji ġodda ta' periklu jeħtieġ li tkun riflessa fl-anness kollha 
rilevanti. Dan għandu jsir fil-komitoloġija fi żmien 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.
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Emenda 140
Gyula Hegyi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 53 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn ...*, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta biex jiġu inklużi f'dan ir-
Regolament il-PBT, vPvB u l-kategorija 5 
ta' tossiċità qawwija, kif ukoll kriterji 
dettaljati għas-sustanzi li jġibu diżordni 
endokrinali.
________

* Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar persistenti u bijakkumulattiv, kimiċi tossiċi u li jiddisturbaw l-endokrin, huwa 
neċessarju għall-konsumaturi. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għall-inklużjoni 
ta' dawn is-sustanzi u anki kriterji għall-klassifikazzjoni ta' jġibu diżordni endokrinali.

Emenda 141
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa l-1 ta' Diċembru 2010, is-sustanzi 
għandhom ikunu klassifikati, ittikkettati u 
ppakkjati skond id-Direttiva 67/548/KEE.

1. Sa l-1 ta' Diċembru 2010, is-sustanzi 
għandhom ikunu klassifikati, ittikkettati u 
ppakkjati skond id-Direttiva 67/548/KEE.

Sa l-1 ta' Ġunju 2015, it-taħlitiet 
għandhom ikunu klassifikati, ittikkettati u 
ppakkjati skond id-Direttiva 1999/45/KE.

Sa l-1 ta' Ġunju 2013, it-taħlitiet 
għandhom ikunu klassifikati, ittikkettati u 
ppakkjati skond id-Direttiva 1999/45/KE.

2. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 60 u 
mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, is-

2. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 60 u 
mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, is-



PE402.685v01-00 68/91 AM\710142MT.doc

MT

sustanzi u t-taħlitiet klassifikati skond il-
paragrafu 1 jistgħu, fir-rigward tal-perjodu 
qabel l-1 ta' Diċembru 2010 u l-
1 ta' Ġunju 2015 rispettivament, jiġu 
klassifikati u ttikkettati skond dan ir-
Regolament. F'dak il-każ, id-
dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar fid-
Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE 
m'għandhomx japplikaw.

sustanzi u t-taħlitiet klassifikati skond il-
paragrafu 1 jistgħu, fir-rigward tal-perjodu 
qabel l-1 ta' Diċembru 2010 u l-
1 ta' Diċembru 2013 rispettivament, jiġu 
klassifikati u ttikkettati skond dan ir-
Regolament. F'dak il-każ, id-
dispożizzjonijiet dwar it-tikkettjar fid-
Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE 
m'għandhomx japplikaw.

3. Mill-1 ta' Diċembru 2010 sa l-
1 ta' Ġunju 2015, is-sustanzi għandhom 
ikunu klassifikati kemm skond id-
Direttiva 67/548/KEE kif ukoll dan ir-
Regolament. Għandhom ikunu ttikkettati u 
ppakkjati skond dan ir-Regolament.

3. Mill-1 ta' Diċembru 2010 sa l-
1 ta' Ġunju 2013, is-sustanzi għandhom 
ikunu klassifikati kemm skond id-
Direttiva 67/548/KEE kif ukoll dan ir-
Regolament. Għandhom ikunu ttikkettati u 
ppakkjati skond dan ir-Regolament.

4. Is-sustanzi u t-taħlitiet li ġew klassifikati 
u mqiegħda fis-suq qabel l-
1 ta' Diċembru 2010 u l-1 ta' Ġunju 2015
rispettivament ma jkunux obbligati li jiġu 
ttikkettati u ppakkjati skond dan ir-
Regolament.

4. Is-sustanzi u t-taħlitiet li ġew klassifikati 
u mqiegħda fis-suq qabel l-
1 ta' Diċembru 2010 u l-
1 ta' Diċembru 2013 rispettivament ma 
jkunux obbligati li jiġu ttikkettati u 
ppakkjati skond dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx raġuni għalfeun il-klassifikazzjoni ta' taħlitiet wara l-klassifikazzjoni ta' sustanzi 
għandha tkun permessa għal 4.5 snin. Il-Kummissjoni kkunsidrat kollox bejn 4 u 5 snin, u 
wara għażlet it-triq tan-nofs. Madankollu, l-Istati Membri tipikament kkunsidraw li 3 snin 
huma biżżejjed. Għalhekk jingħata l-parir li dan il-perjodu transizzjonali jitnaqqas għall-
klassifikazzjoni tat-taħlitiet isir 3 snin wara l-klassifikazzjoni tas-sustanzi.

Emenda 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 58, paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mhux aktar tard mill-1 ta' Diċembru 
2010 il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar l-effettività ta' l-Artikolu 
45(1) sa (3) tar-Regolament sabiex, jekk 
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meħtieġ, tressaq modifiki bil-għan li jkun 
hemm aktar armonizzazzjoni skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 54(3).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Studju li sar riċentement juri li din id-dispożizzjoni qed tiġi implimentata b'modi differenti fi 
Stati Membri differenti. Din l-emenda tiġġustifika aktar aromonizzar fil-proċeduri ta' 
reazzjoni għal emerġenza fl-UE. Dan ir-Regolament huwa maħsub ukoll biex jiggarantixxi l-
moviment ħieles ta' sustanzi u taħlitiet kimiċi.

Emenda 143
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 60 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-Titoli II, III u IV għandhom japplikaw 
fir-rigward ta' sustanzi mill-
1 ta' Diċembru 2010 u fir-rigward ta' 
taħlitiet mill-1 ta' Ġunju 2015.

It-Titoli II, III u IV għandhom japplikaw 
fir-rigward ta' sustanzi mill-
1 ta' Diċembru 2010 u fir-rigward ta' 
taħlitiet mill-1 ta' Diċembru 2013.

Or. en

(Marbuta ma' l-emenda għall-Artikolu 58 ta' l-istess awtur)

Ġustifikazzjoni

M'hemmx raġuni għalfeun il-klassifikazzjoni ta' taħlitiet wara l-klassifikazzjoni ta' sustanzi 
għandha tkun permessa għal 4.5 snin. Il-Kummissjoni kkunsidrat kollox bejn 4 u 5 snin, u 
wara għażlet it-triq tan-nofs. Madankollu, l-Istati Membri tipikament kkunsidraw li 3 snin 
huma biżżejjed. Għalhekk jingħata l-parir li dan il-perjodu transizzjonali jitnaqqas għall-
klassifikazzjoni tat-taħlitiet isir 3 snin wara l-klassifikazzjoni tas-sustanzi.
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Emenda 144
Jens Holm

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - parti 3.1 - paragrafu 3.1.2.1 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard mill- ...*, il-Kummissjoni 
għandha, skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 53, temenda din il-parti ta' l-
Anness biex tinkludi l-Kategorija 5 tat-
Tossiċità qawwija.
______

* Sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfal għandhom jikkunsmaw ammont żgġħir ta' sustanzi klassifikati fil-Kategorija 5 biex 
ikollhom sintomi tossiċi. L-esklużjoni tal-kategorija mir-Regolament tirriżulta direttament fit-
telf ta' ttikkettar għat-tossiċità ta' għexieren ta' eluf ta' taħlitiet. Il-Kategorija 5 hija inkluża 
fil-GHS u dan ifisser li l-konsumaturi fl-UE jirċievu anqas informazzjoni minn konsumaturi 
f'pajjiżi fejn jiġi applikat Il-GHS. L-inklużjoni tal-Kategorija 5 fir-Regolament ta' l-UE 
għandu jiffaċilita wkoll il-kummerċ bejn dawk il-pajjiżi, u dan huwa għan fundamentali tal-
GHS.

Emenda 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - parti 3.1 - paragrafu 3.1.2.1 u tabella 3.1.1. - ringieli 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni

3.1.2.1. Is-sustanzi jistgħu jitqiegħdu f’waħda mill-erba’ kategoriji ta’ tossiċità abbażi tat-
tossiċità akuta permezz ta’ passaġġ orali, tal-ġilda jew li tinbela’ meta tinxtamm skond il-
kriterji numeriċi indikati fit-tabella 3.1.1 hawn taħt. Il-valuri tat-tossiċità akuta huma mfissra 
bħala valuri (madwar) LD50 (orali, tal-ġilda) jew LC50 (li jinbelgħu meta jinxtammu) jew 
bħala stima ta' tossiċità akuta (ATE). In-noti li jispjegaw jinsabu fit-tabella 3.1.1 li ġejja.



AM\710142MT.doc 71/91 PE402.685v01-00

MT

Tabella 3.1.1.
Kategoriji ta' periklu ta' tossiċità akuta u

stimi ta' tossiċità akuta (ATE) li jiddefinixxu l-kategoriji rispettivi

Mod ta’ 
Espożizzjoni Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Orali (mg/kg 
piż tal-ġisem)
Ara Nota (a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Emenda mill-Parlament

3.1.2.1. Is-sustanzi jistgħu jiġu allokati għal waħda minn ħames kategoriji ta' tossiċità bbażati 
fuq tossiċità akuta permezz ta’ passaġġ orali u għal erba' kategoriji tossiċi bbażati fuq 
tossiċità akuta permezz ta’ passaġġ tal-ġilda jew li tinbela’ meta tinxtamm skond il-kriterji 
numeriċi indikati fit-tabella 3.1.1 hawn taħt. Il-valuri tat-tossiċità akuta huma mfissra bħala 
valuri (madwar) LD50 (orali, tal-ġilda) jew LC50 (li jinbelgħu meta jinxtammu) jew bħala 
stima ta' tossiċità akuta (ATE). In-noti li jispjegaw jinsabu fit-tabella 3.1.1 li ġejja.

Tabella 3.1.1.
Kategoriji ta' periklu ta' tossiċità akuta u

stimi ta' tossiċità akuta (ATE) li jiddefinixxu l-kategoriji rispettivi

Mod ta’ 
Espożizzjoni Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4 Kategorija 5

Orali (mg/kg 
piż tal-
ġisem)
Ara Nota (a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Ara Nota (ca)

Noti għat-Tabella 3.1.1:
(ca) Il-kriterji għall-Kategorija 5 huma maħsuba biex jippermettu l-identifikazzjoni ta' 

sustanzi li huma relattivament ta' tossiċità akuta baxxa imma li f'ċertu ċirkustanzi 
jistgħu jkunu ta' periklu għall-popolazzjonijiet vulnerabbli. Huwa antiċipat li dawn 
is-sustanzi għandhom LD50 orali ta' 2000 - 5000 mg/kg ta' piż tal-ġisem. Il-kriterji 
speċifiċi għall-Kategorija 5 huma:

(i) Is-sustanza hija klassifikata f'din il-Kategorija jekk diġà jkun hemm evidenza 
soda li tindika li l-LD50  huwa fil-limiti tal-valuri tal-Kategorija 5 jew studji oħra 
fuq l-annimali jew l-effetti tossiċi fuq il-bniedem jindikaw tħassib ta' natura 
akuta għas-saħħa tal-bnidem.
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(ii) Is-sustanza hija klassifikata f'din il-Kategorija, permezz ta' estrapolazzjoni, 
stima jew kejl ta' data, jekk it-tpoġġija f'kategorija aktar perikoluża mhux 
garantit, u:

- hemm disponibbli informazzjoni ta' fiduċja li tindika effetti tossiċi sinifikanti 
fil-bnedmin; jew

- kwalunkwe mwiet osservat waqt it-testijiet sa valuri tal-Kategorija 4, permezz 
ta’ passaġġ orali, tal-ġilda jew li tinbela’ meta tinxtamm; jew

- fejn il-ġudizzju ta' esperti jikkonferma sinjali kliniċi sinifikanti ta' tossiċità, 
meta ttestjati sa valuri tal-Kategorija 4, minbarra dijarrea, piloerezzjoni jew 
dehera mhux kurata; jew

- meta l-ġudizzju ta' l-esperti jikkonferma informazzjoni ta' fiduċja li tindika l-
potenzjal għal effetti akuti sinifikanti minn studji ohra fuq annimali.

Billi jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi protett il-benessri ta' l-annimali, l-ittestjar fuq l-annimali 
fil-Kategorija 5 mhix inkoraġġut u għandu jkun ikkunsidrat biss meta hemm tendenza li r-
riżlutati ta' tali testijiet ikunu rilevanti b'mod dirett għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfal għandhom jikkunsmaw ammont żgġħir ta' sustanzi klassifikati fil-Kategorija 5 biex 
ikollhom sintomi tossiċi. L-esklużjoni tal-kategorija mir-Regolament tirriżulta direttament fit-
telf ta' ttikkettar għat-tossiċità ta' għexieren ta' eluf ta' taħlitiet. Il-Kategorija 5 hija inkluża 
fil-GHS u dan ifisser li l-konsumaturi fl-UE jirċievu anqas informazzjoni minn konsumaturi 
f'pajjiżi fejn jiġi applikat Il-GHS. L-inklużjoni tal-Kategorija 5 fir-Regolament ta' l-UE 
għandu jiffaċilita wkoll il-kummerċ bejn dawk il-pajjiżi, u dan huwa għan fundamentali tal-
GHS.

Emenda 146
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - parti 3.1 - paragrafu 3.1.2.1 u tabella 3.1.1. – ringieli 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni

3.1.2.1. Is-sustanzi jistgħu jitqiegħdu f’waħda mill-erba’ kategoriji ta’ tossiċità abbażi tat-
tossiċità akuta permezz ta’ passaġġ orali, tal-ġilda jew li tinbela’ meta tinxtamm skond 
il-kriterji numeriċi indikati fit-tabella 3.1.1 hawn taħt. Il-valuri tat-tossiċità akuta huma 
mfissra bħala valuri (madwar) LD50 (orali, tal-ġilda) jew LC50 (li jinbelgħu meta 
jinxtammu) jew bħala stima ta' tossiċità akuta (ATE). In-noti li jispjegaw jinsabu fit-
tabella 3.1.1 li ġejja.
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Tabella 3.1.1.
Kategoriji ta' periklu ta' tossiċità akuta u

stimi ta' tossiċità akuta (ATE) li jiddefinixxu l-kategoriji rispettivi

Mod ta’ 
Espożizzjoni Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Orali (mg/kg 
piż tal-ġisem)
Ara Nota (a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Emenda mill-Parlament

3.1.2.1. Is-sustanzi jistgħu jiġu allokati għal waħda minn ħames kategoriji ta' tossiċità bbażati 
fuq tossiċità akuta permezz ta’ passaġġ orali u għal erba' kategoriji tossiċi bbażati 
fuq tossiċità akuta permezz ta’ passaġġ tal-ġilda jew li tinbela’ meta tinxtamm skond 
il-kriterji numeriċi indikati fit-tabella 3.1.1 hawn taħt. Il-valuri tat-tossiċità akuta huma 
mfissra bħala valuri (madwar) LD50 (orali, tal-ġilda) jew LC50 (li jinbelgħu meta 
jinxtammu) jew bħala stima ta' tossiċità akuta (ATE). In-noti li jispjegaw jinsabu fit-
tabella 3.1.1 li ġejja.

Tabella 3.1.1.
Kategoriji ta' periklu ta' tossiċità akuta u

stimi ta' tossiċità akuta (ATE) li jiddefinixxu l-kategoriji rispettivi

Mod ta’ 
Espożizzjoni

Kategorija 
1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4 Kategorija 5

Orali (mg/kg 
piż tal-ġisem)
Ara Nota (a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Ara Nota (ca)

Nota:
(ca) Il-kriterji għall-Kategorija 5 huma maħsuba biex jippermettu l-identifikazzjoni ta' 

sustanzi li huma relattivament ta' tossiċità akuta baxxa imma li f'ċertu ċirkustanzi 
jistgħu jkunu ta' periklu għall-popolazzjonijiet vulnerabbli. Huwa antiċipat li dawn 
is-sustanzi għandhom LD50 orali ta' 2000 - 5000 mg/kg ta' piż tal-ġisem. Il-kriterji 
speċifiċi għall-Kategorija 5 huma:

(i) Is-sustanza hija klassifikata f'din il-Kategorija jekk diġà jkun hemm evidenza 
soda li tindika li l-LD50  huwa fil-limiti tal-valuri tal-Kategorija 5 jew studji oħra 
fuq l-annimali jew l-effetti tossiċi fuq il-bniedem jindikaw tħassib ta' natura 
akuta għas-saħħa tal-bnidem.

(ii) Is-sustanza hija klassifikata f'din il-Kategorija, permezz ta' estrapolazzjoni, 
stima jew kejl ta' data, jekk it-tpoġġija f'kategorija aktar perikoluża mhux 
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garantit, u:

- hemm disponibbli informazzjoni ta' fiduċja li tindika effetti tossiċi sinifikanti 
fil-bnedmin; jew

- kwalunkwe mwiet osservat waqt it-testijiet sa valuri tal-Kategorija 4, permezz 
ta’ passaġġ orali, tal-ġilda jew li tinbela’ meta tinxtamm; jew

- fejn il-ġudizzju ta' esperti jikkonferma sinjali kliniċi sinifikanti ta' tossiċità, 
meta ttestjati sa valuri tal-Kategorija 4, minbarra dijarrea, piloerezzjoni jew 
dehera mhux kurata; jew

- meta l-ġudizzju ta' l-esperti jikkonferma informazzjoni ta' fiduċja li tindika l-
potenzjal għal effetti akuti sinifikanti minn studji ohra fuq annimali.

Billi jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi protett il-benessri ta' l-annimali, l-ittestjar fuq l-annimali 
fil-Kategorija 5 mhix inkoraġġut u għandu jkun ikkunsidrat biss meta hemm tendenza li r-
riżlutati ta' tali testijiet ikunu rilevanti b'mod dirett għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost se jservi l-iskop ta' armonizzazzjoni jekk il-kriterji kollha ta' 
klassifikazzjoni u r-regoli ta' ttikkettar ta' GHS jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni tal-KE. Il-
Kategorija 5 ta' tossiċità akuta hija inkluża fil-GHS u għalhekk għandha tkun anki inkluża 
hawn. Jekk isir mod ieħor, mhux biss jostakola l-kummerċ imma jnaqqas ukoll il-livell tal-
protezzjoni attwali skond il-leġiżlazzjoni tal-KE, peress li eluf ta' taħlitiet jitilfu l-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar tagħhom. Dan iseħħ bi ħsara għal protezzjoni xierqa, 
partikularment tat-tfal u gruppi vulnerabbli oħra.

Emenda 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - parti 3.1 - paragrafu 3.1.2.2.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.2.2.1a. Il-Kategorija 5 hija għal kimiki 
li huma relativament ta' tossiċità akuta 
baxxa imma li, f'ċertu ċirkustanzi, jistgħu 
jkunu ta' periklu għall-popolazzjonijiet 
vulnerabbli. Il-kriterji biex jiġu 
identifikati sustanzi fil-Kategorija 5 huma 
provduti mat-tabella. Huwa antiċipat li 
dawn is-sustanzi għandhom LD50 orali ta' 
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2000 - 5000 mg/kg ta' piż tal-ġisem. Fid-
dawl ta' kunsiderazzjoni tal-benessri ta' l-
annimali, l-ittestjar fuq l-annimali fil-
Kategorija 5 mhix inkoraġġut u għandu 
jkun ikkunsidrat biss meta hemm 
tendenza li r-riżlutati ta' tali testijiet ikunu 
rilevanti b'mod dirett għall-protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar ta' kimiki fil-Kategorija 5 huwa ta' importanza partikulari fil-protezzjoni tat-tfal. 
L-esklużjoni tal-kategorija mir-Regolament tirriżulta direttament fit-telf ta' ttikkettar għat-
tossiċità ta' għexieren ta' eluf ta' taħlitiet. Il-Kategorija 5 hija inkluża fil-GHS u dan ifisser li 
l-konsumaturi fl-UE jirċievu anqas informazzjoni minn konsumaturi f'pajjiżi fejn jiġi applikat 
il-GHS kollu. L-inklużjoni tal-Kategorija 5 fir-regolament ta' l-UE se jiffaċilita wkoll il-
kummerċ ma' dawk il-pajjiżi u jfisser li l-leġiżlazzjoni ta' l-UE se tinkludi l-kriterji kollha għal 
tossiċità akuta adottata min-Nazzjonijiet Uniti.

Emenda 148
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - parti 3.1 - paragrafu 3.1.2.2.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.2.2.1a. Il-Kategorija 5 hija għal kimiki 
li huma relativament ta' tossiċità akuta 
baxxa imma li, f'ċertu ċirkustanzi, jistgħu 
jkunu ta' periklu għall-popolazzjonijiet 
vulnerabbli. Il-kriterji biex jiġu 
identifikati sustanzi fil-Kategorija 5 huma 
provduti mat-tabella. Huwa antiċipat li 
dawn is-sustanzi għandhom LD50 orali ta' 
2000 - 5000 mg/kg ta' piż tal-ġisem. Fid-
dawl ta' kunsiderazzjoni tal-benessri ta' l-
annimali, l-ittestjar fuq l-annimali fil-
Kategorija 5 mhix inkoraġġut u għandu 
jkun ikkunsidrat biss meta hemm 
tendenza li r-riżlutati ta' tali testijiet ikunu 
rilevanti b'mod dirett għall-protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost se jservi l-iskop ta' armonizzazzjoni jekk il-kriterji kollha ta' 
klassifikazzjoni u r-regoli ta' ttikkettar ta' GHS jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni tal-KE. Il-
Kategorija 5 ta' tossiċità akuta hija inkluża fil-GHS u għalhekk għandha tkun anki inkluża 
hawn. Jekk isir mod ieħor, mhux biss jostakola l-kummerċ imma jnaqqas ukoll il-livell tal-
protezzjoni attwali skond il-leġiżlazzjoni tal-KE, peress li eluf ta' taħlitiet jitilfu l-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar tagħhom. Dan iseħħ bi ħsara għal protezzjoni xierqa, 
partikularment tat-tfal u gruppi vulnerabbli oħra.

Emenda 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - parti 3.1 - paragrafu 3.1.3.6.2.3 - tabella 3.1.2. - ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

Table 3.1.2.
Konverżjoni mill-firxa ta’ valuri ta’ tossiċità akuta miksuba b’mod sperimentali

(jew kategorijit ta' periklu ta' tossiċità akuta) għal stimi ta' punti ta' tossiċità qawwija għall-
klassifikazzjoni għar-rotot rispettivi ta' espożizzjoni

Modi ta’ 
espożizzjoni

Kategorija ta’ klassikazzjoni jew firxa ta' 
stima tat-tossiċità akuta miksuba b'mod 

esperimentali

Punt ta’ l-istima tat-
Tossiċità Akuta Mibdul

(ara Nota 1)

Orali

(mg/kg piż tal-
ġisem)

0 < Kategorija 1  5

5 < Kategorija 2  50

50 < Kategorija 3  300

300 < Kategorija 4  2000

0.5

5

100

500

Nota 1:
Dawn il-valuri huma ddisinjati biex jintużaw fil-kalkolazzjoni ta' l-ATE għall-klassifikazzjoni 
ta' taħlita bbażata fuq il-komponenti tagħha u ma jirrappreżentawx ir-riżultati tat-testijiet.

Emenda mill-Parlament

Table 3.1.2.
Konverżjoni mill-firxa ta’ valuri ta’ tossiċità akuta miksuba b’mod sperimentali



AM\710142MT.doc 77/91 PE402.685v01-00

MT

(jew kategorijit ta' periklu ta' tossiċità akuta) għal stimi ta' punti ta' tossiċità qawwija għall-
klassifikazzjoni għar-rotot rispettivi ta' espożizzjoni

Modi ta’ 
espożizzjoni

Kategorija ta’ klassikazzjoni jew firxa ta' 
stima tat-tossiċità akuta miksuba b'mod 

esperimentali

Punt ta’ l-istima tat-
Tossiċità Akuta Mibdul

(ara Nota 1)

Orali

(mg/kg piż tal-
ġisem)

0 < Kategorija 1  5

5 < Kategorija 2  50

50 < Kategorija 3  300

300 < Kategorija 4  2000

2000 < Kategorija 5  5000 (ara Nota 1a)

0.5

5

100

500

2500

Nota 1:
Dawn il-valuri huma ddisinjati biex jintużaw fil-kalkolazzjoni ta' l-ATE għall-klassifikazzjoni 
ta' taħlita bbażata fuq il-komponenti tagħha u ma jirrappreżentawx ir-riżultati tat-testijiet.

Nota 1a:
Il-Kategorija 5 hija għal taħlitiet li huma relativament ta' tossiċità qawwija baxxa imma li, 
f'ċertu ċirkustanzi, jistgħu jkunu ta' periklu għall-popolazzjonijiet vulnerabbli. Huwa 
antiċipat li dawn is-sustanzi għandhom LD50 orali ta' 2000 - 5000 mg/kg ta' piż tal-ġisem.
Fid-dawl ta' kunsiderazzjoni tal-benessri ta' l-annimali, l-ittestjar fuq l-annimali fil-
Kategorija 5 mhix inkoraġġut u għandu jkun ikkunsidrat biss meta hemm tendenza li r-
riżlutati ta' tali testijiet ikunu rilevanti b'mod dirett għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar ta' kimiki fil-Kategorija 5 huwa ta' importanza partikulari fil-protezzjoni tat-tfal. 
L-esklużjoni tal-kategorija mir-Regolament tirriżulta direttament fit-telf ta' ttikkettar għat-
tossiċità ta' għexieren ta' eluf ta' taħlitiet. Il-Kategorija 5 hija inkluża fil-GHS u dan ifisser li 
l-konsumaturi fl-UE jirċievu anqas informazzjoni minn konsumaturi f'pajjiżi fejn jiġi applikat 
il-GHS kollu. L-inklużjoni tal-Kategorija 5 fir-regolament ta' l-UE se jiffaċilita wkoll il-
kummerċ ma' dawk il-pajjiżi u jfisser li l-leġiżlazzjoni ta' l-UE se tinkludi l-kriterji kollha għal 
tossiċità akuta adottata min-Nazzjonijiet Uniti.
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Emenda 150
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - parti 3.1 - paragrafu 3.1.3.6.2.3 - tabella 3.1.2. - ringiela 2

Test propost mill-Kummissjoni

Table 3.1.2.
Konverżjoni mill-firxa ta’ valuri ta’ tossiċità akuta miksuba b’mod sperimentali

(jew kategorijit ta' periklu ta' tossiċità akuta) għal stimi ta' punti ta' tossiċità qawwija għall-
klassifikazzjoni għar-rotot rispettivi ta' espożizzjoni

Modi ta’ 
espożizzjoni

Kategorija ta’ klassikazzjoni jew firxa ta' 
stima tat-tossiċità akuta miksuba b'mod 

esperimentali

Punt ta’ l-istima tat-
Tossiċità Akuta Mibdul

(ara Nota 1)

Orali

(mg/kg piż tal-
ġisem)

0 < Kategorija 1  5

5 < Kategorija 2  50

50 < Kategorija 3  300

300 < Kategorija 4  2000

0.5

5

100

500

Nota 1:
Dawn il-valuri huma ddisinjati biex jintużaw fil-kalkolazzjoni ta' l-ATE għall-klassifikazzjoni 
ta' taħlita bbażata fuq il-komponenti tagħha u ma jirrappreżentawx ir-riżultati tat-testijiet.

Emenda mill-Parlament

Table 3.1.2.
Konverżjoni mill-firxa ta’ valuri ta’ tossiċità akuta miksuba b’mod sperimentali

(jew kategorijit ta' periklu ta' tossiċità akuta) għal stimi ta' punti ta' tossiċità qawwija għall-
klassifikazzjoni għar-rotot rispettivi ta' espożizzjoni

Modi ta’ 
espożizzjoni

Kategorija ta’ klassikazzjoni jew firxa ta' 
stima tat-tossiċità akuta miksuba b'mod 

esperimentali

Punt ta’ l-istima tat-
Tossiċità Akuta Mibdul

(ara Nota 1)
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Orali

(mg/kg piż tal-
ġisem)

0 < Kategorija 1  5

5 < Kategorija 2  50

50 < Kategorija 3  300

300 < Kategorija 4  2000

2000 < Kategorija 5  5000 (ara Nota 1a)

0.5

5

100

500

2500

Nota 1:
Dawn il-valuri huma ddisinjati biex jintużaw fil-kalkolazzjoni ta' l-ATE għall-klassifikazzjoni 
ta' taħlita bbażata fuq il-komponenti tagħha u ma jirrappreżentawx ir-riżultati tat-testijiet.

Nota 1a:
Il-Kategorija 5 hija għal taħlitiet li huma relativament ta' tossiċità qawwija baxxa imma li, 
f'ċertu ċirkustanzi, jistgħu jkunu ta' periklu għall-popolazzjonijiet vulnerabbli. Huwa 
antiċipat li dawn is-sustanzi għandhom LD50 orali ta' 2000 - 5000 mg/kg ta' piż tal-ġisem.
Fid-dawl ta' kunsiderazzjoni tal-benessri ta' l-annimali, l-ittestjar fuq l-annimali fil-
Kategorija 5 mhix inkoraġġut u għandu jkun ikkunsidrat biss meta hemm tendenza li r-
riżlutati ta' tali testijiet ikunu rilevanti b'mod dirett għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost se jservi l-iskop ta' armonizzazzjoni jekk il-kriterji kollha ta' 
klassifikazzjoni u r-regoli ta' ttikkettar ta' GHS jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni tal-KE. Il-
Kategorija 5 ta' tossiċità akuta hija inkluża fil-GHS u għalhekk għandha tkun anki inkluża 
hawn. Jekk isir mod ieħor, mhux biss jostakola l-kummerċ imma jnaqqas ukoll il-livell tal-
protezzjoni attwali skond il-leġiżlazzjoni tal-KE, peress li eluf ta' taħlitiet jitilfu l-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar tagħhom. Dan iseħħ bi ħsara għal protezzjoni xierqa, 
partikularment tat-tfal u gruppi vulnerabbli oħra.

Emenda 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 3.1.4.1. u tabella 3.1.3. - ringiela 1 sa 4 u 8

Test propost mill-Kummissjoni
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3.1.4.1. L-elementi tat-tikketta għandhom jintużaw għal sustanzi jew taħlitiet li jilħqu l-kriterji 
dwar il-klassifikazzjoni f'din il-klassi ta' periklu skond it-Tabella 3.1.3

Tabella 3.1.3.
Elementi ta' ttikkettar ta' tossiċità qawwija

Klassifikar Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Pictograms 
GHS

Kelma bħala 
sinjal Periklu Periklu Periklu Twissija

Stqarrija dwar 
il-periklu:
Orali

H300:
Fatali jekk 

tinbela’

H300:
Fatali jekk 

tinbela’

H301:
Tossiku jekk 

jinbela’

H302:
Tagħmel il-
ħsara jekk 
tinbela’

Dikjarazzjoni 
ta’  -
Reazzjoni 
Kawtelatorja 
(orali)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Emenda mill-Parlament

3.1.4.1. L-elementi tat-tikketta għandhom jintużaw għal sustanzi jew taħlitiet li jilħqu l-kriterji 
dwar il-klassifikazzjoni f'din il-klassi ta' periklu skond it-Tabella 3.1.3

Fin-Nota 2 tat-tabella hemm kunsiderazzjonijiet speċifiċi għall-ittikkettar ta' sustanz u 
taħlitiet klassifikati fil-Kategorija 5.

Tabella 3.1.3.
Elementi ta' ttikkettar ta' tossiċità qawwija

Klassifikar Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4 Kategorija 5
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Pictograms GHS L-ebda 
pictogram

Kelma bħala 
sinjal Periklu Periklu Periklu Twissija Twissija

Stqarrija dwar il-
periklu:
Orali

H300:
Fatali jekk 

tinbela’

H300:
Fatali jekk 

tinbela’

H301:
Tossiku jekk 

jinbela’

H302:
Tagħmel il-
ħsara jekk 

tinbela’

H303:
Jista' 

jagħmel il-
ħsara jekk 

jinbela'

Dikjarazzjoni ta’ 
Prekawzjoni -
Reazzjoni (orali)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Nota 2a:
L-elementi ta' ttikkettar għall-Kategorija 5 fit-Tabella 3.1.3 jistgħu jkunu użati għal 
sustanzi u taħlitiet disponibbli għall-pubbliku ġenerali.
Rigward is-sustanzi u t-taħlitiet fil-Kategorija 5, li huma maħsuba għall-utenti 
professjonali biss, il-fornitur għandu jipprovdi l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni lill-
utenti u distributuri finali permezz ta' karti tad-data dwar is-sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittikkettar ta' kimiki fil-Kategorija 5 huwa ta' importanza partikulari fil-protezzjoni tat-tfal. 
L-esklużjoni tal-kategorija mir-Regolament tirriżulta direttament fit-telf ta' ttikkettar għat-
tossiċità ta' għexieren ta' eluf ta' taħlitiet. Il-Kategorija 5 hija inkluża fil-GHS u dan ifisser li 
l-konsumaturi fl-UE jirċievu anqas informazzjoni minn konsumaturi f'pajjiżi fejn jiġi applikat 
il-GHS kollu. L-inklużjoni tal-Kategorija 5 fir-regolament ta' l-UE se jiffaċilita wkoll il-
kummerċ ma' dawk il-pajjiżi u jfisser li l-leġiżlazzjoni ta' l-UE se tinkludi l-kriterji kollha għal 
tossiċità akuta adottata min-Nazzjonijiet Uniti.
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Emenda 152
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 3.1.4.1. - Tabella 3.1.3 - ringiela 1 sa 4 u 8

Test propost mill-Kummissjoni

Tabella 3.1.3.
Elementi ta' ttikkettar ta' tossiċità qawwija

Klassifikar Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Pictograms 
GHS

Kelma bħala 
sinjal Periklu Periklu Periklu Twissija

Stqarrija dwar 
il-periklu:
Orali

H300:
Fatali jekk 

tinbela’

H300:
Fatali jekk 

tinbela’

H301:
Tossiku jekk 

jinbela’

H302:
Tagħmel il-
ħsara jekk 
tinbela’

Dikjarazzjoni 
ta’  -
Reazzjoni 
Kawtelatorja 
(orali)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Emenda mill-Parlament

Tabella 3.1.3.
Elementi ta' ttikkettar ta' tossiċità qawwija

Klassifikar Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4

Kategorija 
5

(ara Nota 
2a)
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Pictograms 
GHS

L-ebda 
pictogram

Kelma bħala 
sinjal Periklu Periklu Periklu Twissija Twissija

Stqarrija dwar 
il-periklu:
Orali

H300:
Fatali jekk 

tinbela’

H300:
Fatali jekk 

tinbela’

H301:
Tossiku jekk 

jinbela’

H302:
Tagħmel il-
ħsara jekk 

tinbela’

H303:
Jista' 

jagħmel il-
ħsara jekk 

jinbela'

Dikjarazzjoni 
ta’ 
Prekawzjoni -
Reazzjoni 
(orali)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Nota 2a:
L-elementi ta' ttikkettar għall-Kategorija 5 fit-Tabella 3.1.3 jistgħu jkunu użati għal 
sustanzi u taħlitiet disponibbli għall-pubbliku ġenerali.
Rigward is-sustanzi u t-taħlitiet fil-Kategorija 5, li huma maħsuba għall-utenti 
professjonali biss, il-fornitur għandu jipprovdi l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni lill-
utenti u distributuri finali permezz ta' karti tad-data dwar is-sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost se jservi l-iskop ta' armonizzazzjoni jekk il-kriterji kollha ta' 
klassifikazzjoni u r-regoli ta' ttikkettar ta' GHS jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni tal-KE. Il-
Kategorija 5 ta' tossiċità akuta hija inkluża fil-GHS u għalhekk għandha tkun anki inkluża 
hawn. Jekk isir mod ieħor, mhux biss jostakola l-kummerċ imma jnaqqas ukoll il-livell tal-
protezzjoni attwali skond il-leġiżlazzjoni tal-KE, peress li eluf ta' taħlitiet jitilfu l-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar tagħhom. Dan iseħħ bi ħsara għal protezzjoni xierqa, 
partikularment tat-tfal u gruppi vulnerabbli oħra.
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Emenda 153
Anne Ferreira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 5 - punt 1a (ġdid)

Sustanzi li huma persistenti, bijoakkumulativi u tossiċi (PBT) jew 
persistenti ħafna u bijoakkumulativi ħafna (vPvB)15.1a.1. Kriterji 
dwar il-klassifikazzjoni tas-sustanzi

5.1a.1.1. Kull sustanza għandha tkun klassifikata bħala PBT 
jew PvB jekk tkun:

i) identifikata bħala PBT jew vPvB minn manifattur jew 
importatur skond l-Artikolu 14 u l-Anness I tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diċembru 2006 rigward ir-Registrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Kimiki (REACH), li jistabilixxi 
Agenzija Ewropea għall-Kimiki1, jew
ii) identifikata (jew ikkunsidrata) bħala PBT jew vPvB u inkluża 
fil-lista skond l-Artikolu 59(1) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, 
jew
iii) identifikata (jew ikkunsidrata) bħala PBT jew vPvB u inkluza 
fl-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.
5.1a0.2. Kriterji ta’ Klassifikazzjoni dwar it-Taħlitiet

5.1a0.2.1. It-taħlitiet għandhom jiġi klassifikati bħala PBT jew vPvB 
fuq il-bażi tal-konċentrazzjoni individwali tas-sustanza(i) li hemm 
fihom li huma wkoll klassifikati bħala PBT jew vPvB, skond it-
Tabella 5.3.

Tabella 5.3
Limiti ta’ konċentrazzjoni ġeneriċi għas-sustanzi (f’taħlita),

klassifikati bħala PBT jew vPvB

Klassifikazzjoni ta' sustanza Klassifikazzjoni ta' taħlita

PBT jew vPvB [C > 0.1%]

5.1a0.3. Avviż ta' Periklu

5.1a0.3.1. L-elementi tat-tikketta għandhom jintużaw għal sustanzi 
jew taħlitiet konformi mal-kriterji ta' klassifikazzjoni fil-klassi ta' 

                                               
1 Huwa propost li d-dettalji tal-kriterji u l-elementi ta' l-ittikkettar (għażla ta' simbolu bl-istampa, dikjarazzjoni ta' 
periklu u diskjarazzjoni ta' prekawzjoni) jistgħu jkunu magħmula taħt forma ta' adattament għall-progress 
tekniku, skond il-proċedura ta' komitoloġija skond l-Artikolu 53 tal-proposta għal regolament. Mandankollu jkun 
xieraq jekk, bħala eżempju, jintuża s-simbolu bl-istampa tal-GHS għal perikli ambjentali.
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periklu kkonċernta, kif jidher fit-Tabella 5.4

Tabella 5.4
Elementi ta' ttikkettar għall-PBT jew vPvB

Simbolu/Simbolu bl-istampa

Kelma bħala sinjal Periklu
Stqarrija ta' Periklu EUH0XX: [jista' jikkawża 

effetti ta' ħsara fit-tul għall-
bniedem u għall-ambjent]

Dikjarazzjoni ta' Prekawzjoni [għad trid tkun deċiża]

1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1. Verżjoni emendata fil-ĠU L 136, 29.5.2007, p. 3

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-koerenza tal-politika Ewropea ġdida dwar il-kimiċi huwa essenzjali li l-livell 
ta' kunsiderazzjoni li jingħata lill-SVHCs f'kull wieħed minn dawn l-istrumenti ta' politika 
jkun kompatibbli b'mod reċiproku. Meta jitqies dan, bl-introduzzjoni tar-rekwiżiti ta' ttikkettar 
ikun possibbli wkoll:
(i) li tittejjeb l-effikaċja ta' l-istrateġija ta' l-UE għat-tnaqqis tar-riskju għall-PBTs/vPvBs; 
(ii) li jingħata ammont ta' informazzjoni uniformi u xieraq dwar il-livell ta' periklu minn dawn 
l-SVHCs, u
(iii) li tissaħħaħ il-kredibilità tas-sistema ta' klassifikazzjoni u tikkettar għall-prodotti kimiċi.

Emenda 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 5.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1a. Sustanzi li huma persistenti, 
bijoakkumulativi u tossiċi (PBT) jew 
persistenti u bijoakkumulativi ħafna 
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(vPvB)
5.1a.1.  Kriterji dwar il-klassifikazzjoni 
tas-sustanzi
5.1a.1.1.  Kull sustanza għandha tkun 
klassifikata bħala PBT jew PvB jekk 
tkun:

(i) identifikata bħala PBT jew vPvB minn 
manifattur jew importatur skond l-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, jew
(ii) inkluża bħala PBT jew vPvB fil-lista 
skond l-Artikolu 59(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, jew
(iii) inkluża bħala PBT jew vPvB fl-
Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006.
5.1a0.2.  Kriterji ta’ Klassifikazzjoni dwar 
it-Taħlitiet
5.1a0.2.1.  It-taħlitiet għandhom jiġi 
klassifikati bħala PBT jew vPvB fuq il-
bażi tal-konċentrazzjoni individwali tas-
sustanza(i) li hemm fihom li huma wkoll 
klassifikati bħala PBT jew vPvB, skond it-
Tabella 5.2a.

5.1a.3.  Komunikazzjoni dwar il-Periklu
5.1a0.3.1.  L-elementi tat-tikketta 
għandhom jintużaw għal sustanzi jew 
taħlitiet li jilħqu l-kriterji dwar il-
klassifikazzjoni f’din il-klassi ta’ periklu 
skond it-Tabella 5.2b.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PBT  u l-vPvBs huma kkunsidrarti sustanzi ta' tħassib kbir skond ir-REACH (SVHC). Barra 
minn hekk, huma mogħtija prijorità taħt l-iskema ta' awtorizzazzjoni tar-REACH. Għalhekk, 
dan ir-regolament għandu bżonn li jinkludi rekwiżiti ta' ttikkettar ċari għall-PBTs u għall-
vPvBs. Dan għandu jiżgura ttikkettar uniformi u xieraq ta' dawn is-sustanzi, li huwa rekwiżit 
minn qabel sabiex tittieħed azzjoni xierqa kontra dawn il-kimiki skond ir-REACH.
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Emenda 155
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 5.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1a.  Sustanzi li huma persistenti, 
bijoakkumulativi u tossiċi (PBT) jew 
persistenti u bijoakkumulativi ħafna 
(vPvB)
5.1a0.1.  Kriterji dwar il-klassifikazzjoni 
tas-sustanzi
5.1a.1.1.  Kull sustanza għandha tkun 
klassifikata bħala PBT jew PvB jekk 
tkun:

(i) identifikata bħala PBT jew vPvB minn 
manifattur jew importatur skond l-
Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, jew
(ii) inkluża bħala PBT jew vPvB fil-lista 
skond l-Artikolu 59(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, jew
(iii) inkluża bħala PBT jew vPvB fl-
Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006.
5.1a0.2.  Kriterji ta’ Klassifikazzjoni dwar 
it-Taħlitiet
5.1a0.2.1.  It-taħlitiet għandhom jiġi 
klassifikati bħala PBT jew vPvB fuq il-
bażi tal-konċentrazzjoni individwali tas-
sustanza(i) li hemm fihom li huma wkoll 
klassifikati bħala PBT jew vPvB, skond it-
Tabella 5.2a.

5.1a.3.  Komunikazzjoni dwar il-Periklu
5.1a0.3.1.  L-elementi tat-tikketta 
għandhom jintużaw għal sustanzi jew 
taħlitiet li jilħqu l-kriterji dwar il-
klassifikazzjoni f’din il-klassi ta’ periklu 
skond it-Tabella 5.2b.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-PBT  u l-vPvBs huma kkunsidrarti sustanzi ta' tħassib kbir skond ir-REACH (SVHC). Barra 
minn hekk, huma mogħtija prijorità taħt l-iskema ta' awtorizzazzjoni tar-REACH. Għalhekk, 
dan ir-regolament għandu bżonn li jinkludi rekwiżiti ta' ttikkettar ċari għall-PBTs u għall-
vPvBs. Dan għandu jiżgura ttikkettar uniformi u xieraq ta' dawn is-sustanzi, li huwa rekwiżit 
minn qabel sabiex tittieħed azzjoni xierqa kontra dawn il-kimiki skond ir-REACH.

Emenda 156
Jens Holm

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 5.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1a. Sustanzi li huma persistenti, 
bijoakkumulativi u tossiċi (PBT) jew 
persistenti u bijoakkumulativi ħafna 
(vPvB)
5.1a0.1. Kriterji ta' klassifikazzjoni tas-
sustanzi
5.1a.1.1. Kull sustanza għandha tkun 
klassifikata bħala PBT jew PvB jekk 
tkun:
(i) identifikata bħala PBT jew vPvB minn 
manifattur jew importatur skond l-
Artikolu 14 u l-Anness I tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, jew
(ii) meqjusa bħala PBT jew vPvB u 
inkluża fil-lista msemmija fl-Artikolu 
59(1) tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, jew
(iii) meqjusa bħala PBT jew vPvB u 
inkluża fl-Anness XIV tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006.
Mhux aktar tard mill- ...*, il-Kummissjoni 
għandha, skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 53, temenda r-referenzi f'dan 
il-paragrafu għar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, jekk ikun xieraq..
5.1a0.2. Kriterji ta’ Klassifikazzjoni dwar 
it-Taħlitiet
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5.1a0.2.1. It-taħlitiet għandhom jiġi 
klassifikati bħala PBT jew vPvB fuq il-
bażi tal-konċentrazzjoni individwali tas-
sustanza(i) li hemm fihom li huma wkoll 
klassifikati bħala PBT jew vPvB, skond it-
Tabella 5.2a.
Mhux aktar tard mill- ...*, il-Kummissjoni 
għandha, skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 53, temenda dan l-Anness biex 
tinkludi Tabella ġdida li tispeċifika l-limiti 
ġeneriċi ta' konċentrazzjoni għal sustanzi 
(f'taħlita) klassifikata bħala PBT jew 
vPvB.
5.1a.3 Komunikazzjoni ta' Periklu.
5.1a.3.1 L-elementi tat-tikketta għandhom 
jintużaw għal sustanzi jew taħlitiet li 
jikkonformaw mal-kriterji dwar il-
klassifikazzjoni f’din il-klassi ta’ periklu 
skond it-Tabella 5.2b.
Mhux aktar tard mill- ...*, il-Kummissjoni 
għandha, skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 53, temenda dan l-Anness biex 
tinkludi Tabella ġdida li tispeċifika l-
elementi ta' ttikkettar għal sustanzi PBT 
jew vPvB. Dawn għandhom jikkonsistu 
f'simbolu bl-istampa xieraq, il-kelma 
Periklu bħala kelma bħala sinjal, 
dikjarazzjoni xierqa ta' periklu u wieħed 
jew aktar mid-dikjarazzjonijiet ta' 
prekawzjoni rilevanti.
______

* Sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u ta' l-ambjent, huwa kruċjali li jiġu 
identifikati u ttikkettati sustanzi u taħlitiet meqjusa li jikkawżaw l-aktar effetti gravi. Il-PBTs u 
l-vPvBs meqjusa li huma sustanzi ta' tħassib kbir mhumiex trattati ta' tali mis-sistema ta' 
klassifikazzjoni u ttikkettar. Dawn is-sustanzi, b'mod kuntrarju għas-CMRs, jistgħu ma jkunux 
assenjati elementi ta' ttikkettar li jikkorrispondi għal livell ta' periklu li veramenti għandhom. 
Din l-inkonsistenza toħloq nuqqas ta' kredibilità fil-politika l-ġdida ta' l-UE dwar il-kimiki u 
fis-sistema ta' klassifikazzjoni u ta' ttikkettar.
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Emenda 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 5.1a - tabella 5.2a (ġdid)

TABELLA 5.2a
Limiti ta’ konċentrazzjoni ġeneriċi għas-sustanzi (f’taħlita),

klassifikati bħala PBT jew vPvB

Klassifikazzjoni tas-sustanza Klassifikazzjoni tat-taħlita

PBT jew vPvB C > 0.1%

Or. en

Emenda 158
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 5.1a - tabella 5.2a (ġdid)

TABELLA 5.2a
Limiti ġeneriċi ta' konċentrazzjoni għal sustanzi (f'taħlita) klassifikati bħala PBT jew vPvB

Klassifikazzjoni tas-sustanza Klassifikazzjoni tat-taħlita

PBT jew vPvB C > 0.1%

Or. en

Emenda 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 5.1a - tabella 5.2b (ġdida)

TABELLA 5.2b
Elementi ta' ttikkettar għall-PBT jew vPvB

Simbolu/Simbolu 
bl-istampa *

Kelma bħala sinjal Periklu
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Dikjarazzjoni ta' 
periklu

EUH0XX: Jista' jikkawża effetti ta' ħsara 
fit-tul għall-bniedem u għall-ambjent

Dikjarazzjonijiet 
ta' prekawzjoni *

* Mhux aktar tard minn ... [sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], is-simbolu/simbolu bl-istampa għall-PBT/vPvB u d-
dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni għandhom jintgħaddu skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 54(3).

Or. en

Emenda 160
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness I - paragrafu 5.1a - tabella 5.2b (ġdida)

TABELLA 5.2b
Elementi ta' ttikkettar għall-PBT jew vPvB

Simbolu/Simbolu 
bl-istampa *

Kelma bħala sinjal Periklu
Dikjarazzjoni ta' 
periklu

EUH0XX: Jista' jikkawża effetti ta' ħsara 
fit-tul għall-bniedem u għall-ambjent

Dikjarazzjonijiet 
ta' prekawzjoni *

* Mhux aktar tard minn ... [sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], is-simbolu bl-istampa għall-PBT/vPvB u d-dikjarazzjonijiet ta' 
prekawzjoni għandhom jintgħaddu skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 54(3).

Or. en
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