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Mistoqsija għall-ħin għall-mistoqsijiet fil-kumitat 2008/8
Skont l-Artikolu 187 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Satu Hassi

Suġġett: Lista ta’ kandidati taħt REACH

Objettiv fundamentali tar-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni 
ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) hu s-sostituzzjoni ta’ sustanzi ta’ tħassib kbir. Din is-
sostituzzjoni tista’ sseħħ permezz ta’ żewġ mekkaniżmi. L-ewwel, tista’ tiġi adottata
sospensjoni fil-kuntest ta’ awtorizzazzjoni. It-tieni, il-produtturi minn jeddhom, jistgħu jużaw 
alternattivi inqas perikolużi minflok is-sustanzi ta' tħassib kbir, speċjalment fid-dawl tal-
Artikolu 33 ta’ REACH. Dan jistabbilixxi dmir għall-fornituri sabiex jagħtu lil kull 
konsumatur, meta jiġu mitluba, tagħrif dwar l-użu mhux perikoluż ta’ sostanzi ta’ tħassib kbir 
f’oġġetti li għandhom, tal-anqas, l-isem tas-sustanzi ta’ tħassib kbir.

Iżda, bħala kundizzjoni li trid tiġi qabel iż-żewġ proċessi, l-ewwel is-sustanzi ta’ tħassib kbir 
iridu jiġu identifikati. L-anness XVII ta' REACH diġà għandu lista ta’ madwar 800 sustanza 
li huma uffiċjalment klassifikati bħala sustanzi karċinoġeni, mutaġeni u tossiċi għar-
riproduzzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni u l-Istati Membri qablu fuq lista ta’ 27 
sustanza ta’ PBT jew vPvB. Hemm iktar minn 800 sustanza li bla ebda dubju jissodisfaw il-
kriterji biex jitqiesu bħala sustanzi ta' tħassib kbir. Madanakollu, l-lista attwali ta’ kandidati 
addottata f’Ottubru 2008 għandha biss 15-il sustanza. Sa l-iskadenza ta’ Ġunju 2008, il-
Kummissjoni ma kenitx għadha talbet propsta waħda mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi. F’dan il-kuntest ta’ min jinnota li l-Kummissjoni inkludiet l-lista sħiħa ta’ sustanzi 
karċinoġeni,mutaġeni u tossiċci għar-riproduzzjoni mal-lista ta’ sustanzi li ma jistgħux 
jintużaw fi prodotti kożmetiċi wara s-seba’ emenda tad-Direttiva 76/768/EEC. 

In-numru baxx ħafna ta’ sustanzi ta’ tħassib kbir fil-lista ta’ kandidati joħloq bosta problemi:
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a) joħloq punt ta’ bidu minimu għall-awtorizzazzjoni, 

b) jaħtaf b’mod effettiv il-mekkaniżmu ta’ prioritizzazzjoni mniżżel fl-Artikolu 58,

c) jillimita drastikament id-dritt għal tagħrif tal-konsumatur.

Barra minn hekk, mill-2011, se jkun iħalli l-importazzjoni ta’ oġġetti li għandhom sustanzi ta' 
tħassib kbir li mhumiex imniżżla fil-lista ta' kandidati mingħajr ebda notifika.

Ir-reġistru tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għandu biss seba’ sustanzi iktar li 
potenzjalment se jiġu miżjuda mal-lista ta’ kandidati (ħamsa minn dawn ġew mitluba mill-
Kummissjoni). 

Sakemm ma tittiħidx azzjoni ċara, l-ammont ta’ sustanzi ta' tħassib kbir fil-lista ta' kandidati 
se jibqa' limitat għal madwar 2% tas-sustanzi ta' tħassib kbir kollha matul iż-żmien li ġej. 
Dan hu ta’ tmasħir għall-objettiv ta’ sostituzzjoni ta’ REACH, iżeblaħ il-proċess ta’ 
prioritizzazzjoni, iċaħħad lil-konsumaturi mill-jedd tagħhom li jkunu jafu ħafna mis-sustanzi 
ta' tħassib kbir u jagħlaq għajnejh fuq sustanzi ta' tħassib kbir f'oġġetti ta' importazzjoni. 

X’azzjoni se tieħu l-Kummissjoni sabiex tassigura li l-provvedimenti rilevanti ta’ REACH 
japplikaw għas-sustanzi kollha ta' tħassib kbir, għall-inqas għal dawk li jistgħu jwasslu għall-
espożizzjoni ta’ ħaddiema jew konsumaturi, jew emissjonijiet fl-ambjent?

Għal kemm-il sustanza l-Kummissjoni għandha f’moħħha li titlob lill-Aġenzija Ewropea 
għas-Sustanzi Kimiċi biex tlesti inkartament b’Anness XV biex jiżdied mal-lista tal-kandidati
sal-iskadenza li jmiss, f’Marzu 2009?
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