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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta’ l-adozzjoni ta’ regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH), li jwaqqaf Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 
76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 
2000/21/KE
(7524/2006 – C6-0000/2006 – 2003/0256(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (7524/2006 – C6-0000/2006),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2003)0644)2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel (A6-0000/2006),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif emendata;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 14

(14) Ir-risponsabbilta’ għall-immaniġġjar 
tar-riskji tas-sustanzi għandha tkun tal-
persuni naturali jew legali li jiffabbrikaw, 
jimportaw, ipoġġu fuq is-suq jew jużaw 
dawn is-sustanzi. L-informazzjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha tkun faċilment aċċessibbli, b’mod 
partikolari għall-SMEs.

(14) Ir-responsabilità għall-immaniġġjar 
ta’, u l-informazzjoni dwar, ir-riskji tas-
sustanzi għandha tkun ta’ l-intrapriżi li 
jimmanifatturaw, jimportaw, ipoġġu fis-suq 
jew jużaw dawn is-sustanzi. L-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament għandha tkun faċilment 
aċċessibbli, partikolarment għal negozji 

  
1 Testi Adottati, 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 ĠU C ... / Għadha mhux ippubblikata fil-ĠU.
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żgħar ħafna, li m’għandhomx ikunu 
ppenalizzati b’mod sproporzjonat mill-
proċeduri ta’ implimentazzjoni. 

(Emenda 10 (modifikata) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Qabel l-introduzzjoni ta’ "obbligu tal-prudenza" f’emendi addizzjonali.

REACH għandu jipprovdi opportunità biex jiġu involuti ditti, inklużi negozji żgħar ħafna, u 
ma jkunx ta’ ostaklu li jeskludihom.

Emenda 2
PREMESSA 43 A (ġdida)

(43a) Koordinazzjoni aħjar ta’ riżorsi fuq 
livell tal-Komunità se jikkontribwixxi biex 
jiżdied l-għarfien xjentifiku 
indispensabbli għall-iżvilupp ta’ metodi 
alternattivi għal dawk ta’ l-
esperimentazzjoni fuq vertebrati.  Hu 
essenzjali, għal dan il-għan, li l-Komunità 
tkompli u żżid l-isforzi tagħha u tieħu l-
miżuri neċessarji għall-promozzjoni tar-
riċerka u l-iżvilupp ta’ metodi alternattivi 
ġodda li ma jinvolvux annimali, b’mod 
partikolari fi ħdan is-Seba’ Programm ta’ 
Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp 
Teknoloġiku.

(Emenda 24  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Din tfakkar l-obbligu tal-Komunità li tippromwovi metodi alternattivi minn dawk ta’ l-
esperimentazzjoni fuq l-annimali, diġà introdott fid-Direttiva 2003/15/KE dwar il-kosmetiċi. 

Emenda 3
PREMESSA 58 A (ġdida)

(58a) Sabiex ikun evitat l-ittestjar doppju 
fuq l-annimali, il-partijiet interessati 
għandu jkollhom perjodu ta’ 90 ġurnata li 
fih jistgħu jikkummentaw fuq proposti ta’ 
ttestjar li jinkludu testijiet fuq annimali 
vertebrati. Il-kummenti li jaslu waqt dan 
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il-perjodu għandhom jiġu kkunsidrati 
mir-reġistrant jew mill-utent 
‘downstream’.

(Emenda 36  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-programm tas-sustanzi kimiċi l-‘High Production Volume’ (HPV) fl-Istati Uniti wera bi 
prova l-effett pożittiv li l-perjodu ta’ żmien li fih dawk involuti jistgħu jikkummentaw jista’ 
jkollu fuq il-prevenzjoni ta’ testijiet fuq l-annimali u biex jiġu ffrankati l-ispejjeż. 

Emenda 4
PREMESSA 92 A (ġdida)

 (92a) Sabiex ikun imħeġġeġ l-ittestjar 
mhux fuq l-annimali, l-Aġenzija għandu 
jkollha l-inkarigu li tiżviluppa u 
timplimenta politika għall-iżvilupp, il-
validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali ta’ 
metodi ta’ test mhux fuq l-annimali u li 
tiżgura l-użu tagħhom f’evalwazzjoni tar-
riskju b’mod gradwali u intelliġenti biex 
jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Għal dan il-għan, l-Aġenzija 
għandha tinkludi Kumitat għall-Metodi 
ta’ Test Alternattivi, li jikkonsisti minn 
esperti miċ-Ċentru Ewropew għall-
Validazzjoni ta’ Metodi Alternattivi 
(ECVAM), minn organizzazzjonijiet 
involuti fil-kura ta’ l-annimali u minn 
partijiet interessati rilevanti oħra, biex 
tiżgura l-ħila xjentifika u teknika xierqa l-
iktar wiegħa possibbli li hi disponibbli fi 
ħdan il-Komunità.

(Emenda 361  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan ir-Regolament li jippromwovi l-ittestjar mhux fuq l-annimali għandu jkun 
inkluż fil-mandat u fil-ħidma ta’ l-Aġenzija biex tkun żgurata l-implimentazzjoni effettiva 
tiegħu.  B’hekk għandu jiġi stabbilit Kumitat fl-Aġenzija li jikkonsisti f’esperti rilevanti biex 
iwettqu l-ħidmiet relatati ma’ l-iżvilupp ta’ metodi ta’ test alternattivi u l-applikazzjoni 
tagħhom. 



PR\606611MT.doc PE 371.746v01-008/41 PR\606611MT.doc

MT

Emenda 5
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 1

1. L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jkun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent kif ukoll iċ-
ċirkolazzjoni libera ta’ sustanzi fuq is-suq 
intern filwaqt li jżid il-kompetittività u l-
innovazzjoni.

1. L-iskop ta’ dan ir-Regolament huwa li 
jkun żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent kif ukoll iċ-
ċirkolazzjoni libera ta’ sustanzi fis-suq 
intern filwaqt li jżid il-kompetittività u l-
innovazzjoni skond l-obbligu tal-
prudenza, u b’konsiderazzjoni xierqa 
għall-obbligazzjonijiet li l-UE u l-Istati 
Membri tagħha jkunu daħlu fihom fil-
qafas ta’ ftehimiet dwar kummerċ 
internazzjonali, b’mod partikolari fi ħdan 
il-WTO.

(Emenda 59 u 419  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-numru konsiderevoli ta’ sustanzi kimiċi u l-użu li m’humiex se jkunu koperti mid-
dispożizzjonijiet tar-REACH - inklużi madwar 70,000 sustanza prodotta f’inqas minn 
tunnellata 1 fis-sena – hu meħtieġ prinċipju ġenerali ta’ obbligu tal-prudenza biex tiġi 
definita r-responsabilità ta’ l-industrija għall-‘handling’ u l-użu bla periklu tas-sustanzi 
kimiċi KOLLHA. Hu intenzjonat li japplika għas-sustanzi kollha (irrispettivament mill-volum 
ta’ produzzjoni), li jfisser li l-industrija hi mistennija li mhux biss tilħaq l-obbligi speċifiċi 
skond REACH, iżda wkoll li twettaq ir-responsabilitajiet basiċi soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali ta’ l-intraprenditorjat.  Dawn id-dispożizzjonijiet speċifiċi se jiżguraw ukoll 
ċertezza legali għal kumpaniji biex iwettqu l-obbligu tagħhom tal-prudenza.

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PARAGRAFI 3 A, 3 B U 3 C (ġodda)

 3a. Kwalunkwe manifattur, importatur 
jew utent ‘downstream’ li jwettaq jew li 
jkun bi ħsiebu jwettaq ħidmiet li jinvolvu 
sustanza jew preparazzjoni, jew oġġett li 
jkollu tali sustanza jew preparazzjoni, 
inklużi l-manifattura, l-importazzjoni u l-
applikazzjoni tagħha, li jaf jew li seta’ 
jara minn qabel b’mod raġonevoli li dawn 
il-ħidmiet jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent b’mod ħażin, 
għandu jagħmel kull sforz li jista’ jintalab 
b’mod raġonevoli li jagħmel biex jevita, 
jillimita jew jirrimedja tali effetti.
3b. Kwalunkwe manifattur, importatur 
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jew utent ‘downstream’ li jforni, fit-
twettiq tal-professjoni jew tan-negozju 
tiegħu, sustanza jew preparazzjoni, jew 
oġġett li jkollu tali sustanza jew 
preparazzjoni, lil manifattur, importatur 
jew utent ‘downstream’ għandu, sal-punt 
li dan jista’ jkun meħtieġ b’mod 
raġonevoli, jiżgura skambju ta’ 
komunikazzjoni u ta’ informazzjoni 
adegwat, inkluża assistenza teknika fejn 
xieraq, li jkunu neċessarji b’mod 
raġonevoli biex jevita, jillimita jew 
jirrimedja effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent. 
3c. Dan jinkludi l-obbligu li jiddeskrivi, 
jiddokumenta u jinnotifika b'mod xieraq 
u trasparenti r-riskji li joħorġu mill-
produzzjoni, l-użu u r-rimi ta’ kull 
sustanza. Il-produtturi u l-utenti 
‘downstream’ għandhom jagħżlu sustanza 
għall-produzzjoni u l-użu fuq il-bażi ta’ l-
iktar sustanzi bla periklu disponibbli. 

(Emenda 364  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Tintroduċi l-prinċipju ta’ l-obbligu tal-prudenza.

Emenda 7
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 7 A (ġdid)

7a. L-Aġenzija għandha tipprovdi linji 
gwida biex jgħinu lill-produtturi u lill-
importaturi ta’ oġġetti kif ukoll lill-
awtoritajiet kompetenti.

(Emenda 88 (parzjalment) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mar-reġistrazzjoni u n-notifika ta’ sustanzi 
f’oġġetti tkun iktar faċli jekk ikunu stabbiliti linji gwida xierqa.

Emenda 8
ARTIKOLU 8 A (ġdid)
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Artikolu 8a
Marka ta’ kwalità Ewropea

Sa .... * il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport u, jekk xieraq, 
proposta leġiżlattiva lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, dwar il-ħolqien 
ta’ marka ta’ kwalità mfassla biex 
tidentifika u tippromwovi oġġetti li, f’kull 
stadju tal-proċess ta’ produzzjoni, ġew 
prodotti skond ir-rekwiżiti li joħorġu minn 
dan ir-Regolament.
_____
* Sentejn wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament.

(Emenda 90  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Marka li trid tiġi stampata fuq l-oġġetti tagħmilha possibbli li jiġu identifikati u li jingħataw 
promozzjoni dawk involuti fil-proċedura ta’ produzzjoni li mxew mar-rekwiżiti li joħorġu 
minn dan ir-Regolament.

Emenda 9
ARTIKOLU 13, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 1 A (ġdid)

 Dawn il-metodi għandhom jiġu riveduti u 
mtejba regolarment bil-ħsieb li titnaqqas 
l-esperimentazzjoni fuq l-annimali 
vertebrati u n-numri ta’ annimali involuti.  
B’mod partikolari, jekk iċ-Ċentru 
Ewropew għall-Validazzjoni ta’ Metodi 
Alternattivi (ECVAM) jiddikjara metodu 
ta’ test alternattiv validu u lest għall-
aċċettazzjoni regolatorja, l-Aġenzija 
għandha tissottometti fi żmien 14-il jum 
abbozz ta’ deċiżjoni li jemenda l-Anness(i) 
rilevanti għal dan ir-Regolament, skond 
il-proċedura stipulata fl-Artikolu 130, bil-
ħsieb li l-metodu ta’ test fuq l-annimali 
jiġi sostitwit bil-metodu alternattiv.  



PR\606611MT.doc PE 371.746v01-0011/41 PR\606611MT.doc

MT

(Emenda 108  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-metodi ta’ test għandhom jiġu aġġornati awtomatikament meta metodu ta’ test alternattiv 
jkun validat mill-ECVAM.

Emenda 10
ARTIKOLU 14, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 1

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 
tad-Direttiva 98/24/KE, għandha ssir stima
tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi u jitlesta 
rapport tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi 
għas-sustanzi kollha soġġetti għar-
reġistrazzjoni skond dan il-Kapitolu jekk 
ir-reġistrat jiffabbrika jew jimporta 
sustanzi bħal dawn fi kwantitajiet ta’ 10 
tunnellati jew aktar kull sena.

1. Bla ħsara għall-Artikolu 4 tad-Direttiva 
98/24/KE, għandha ssir evalwazzjoni tas-
sikurezza tas-sustanzi kimiċi u jitlesta 
rapport tas-sikurezza tas-sustanzi kimiċi 
għas-sustanzi kollha soġġetti għar-
reġistrazzjoni skond dan il-Kapitolu. 

Għas-sustanzi mmanifatturati jew 
importati fi kwantitajiet ta’ inqas minn 10 
tunellati fis-sena, għandha ssir 
evalwazzjoni tas-sikurezza tas-sustanzi 
kimiċi jekk is-sustanza tilħaq il-kriterju 
(a) ta’ l-Anness III.

(Emenda 110 + 387 (modifikata) – l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Hu inaċċettabbli li l-evalwazzjonijiet tas-sikurezza jkunu limitati għal sustanzi ta’ iktar minn 
10 tunellati. Dan ikun ifisser, l-ewwelnett, li għal żewġ terzi tas-sustanzi li jaqgħu taħt 
REACH, id-dejta pprovduta skond ir-reġistrazzjoni ma tiġix evalwata rigward l-impatt 
tagħha fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. U anki meta jkunu perikolużi, ma jkun hemm l-
ebda rekwiżit li tkun ipprovduta dejta ta’ skopertura. Mingħajr informazzjoni ta’ skopertura, 
ikun kważi impossibbli li jiġu identifikati l-miżuri xierqa għall-immaniġġjar tar-riskju biex 
jipproteġu lill-ħaddiema jew lill-konsumaturi minn sustanzi perikolużi. Iżda, minħabba l-
kriterji speċifiċi stabbiliti għal sustanzi bejn 1 u 10 tunellati, evalwazzjoni tas-sikurezza tas-
sustanzi kimiċi għal dawn is-sustanzi se jkun biss meħtieġ meta huma x’aktarx ikunu c/m/r.

Emenda 11
ARTIKOLU 14, PARAGRAFI 7 A U 7 B (ġodda)

7a. Il-manifattur jew l-importatur ta’ 
sustanza jew preparazzjoni li jforni tali 
sustanza jew preparazzjoni lil utent 
‘downstream’ għandu, fuq it-talba ta’ l-
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utent ‘downstream’ u sakemm din tista’ 
tintalab b’mod raġonevoli, jipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġu evalwati 
l-effetti tas-sustanza jew tal-preparazzjoni 
fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent 
fil-kuntest tal-ħidmiet jew ta’ l-użu 
indikati mill-utent ‘downstream’ fit-talba 
tiegħu.  
7b. L-utent ‘downstream’ għandu
jipprovdi, fuq it-talba tal-fornitur tiegħu u 
sakemm din tista’ tintalab b’mod 
raġonevoli, l-informazzjoni meħtieġa mill-
fornitur biex jevalwa l-effetti tas-sustanza 
jew tal-preparazzjoni fuq is-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent fil-kuntest tal-
ħidmiet jew ta’ l-użu tas-sustanza jew tal-
preparazzjoni mill-utent ‘downstream’. 

(Emenda 112  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-komunikazzjoni bejn dawk involuti fil-katina ta’ produzzjoni ma jridux ikunu limitati għal 
sempliċi skambju ta’ informazzjoni maħsub sempliċiment biex ikun hemm konformità mad-
direttiva. Tul il-katina sħiħa ta’ forniment, irid ikun hemm responsabilità lejn forma ta’ 
interazzjoni u komunikazzjoni bejn il-fornituri u bejn l-utenti ‘upstream’ u ‘downstream’.

Emenda 12
ARTIKOLU 23 A (ġdid)

Artikolu 23a
Notifika ta’ l-intenzjoni li sustanza ma 

tkunx irreġistrata
1. Il-manifatturi jew l-importaturi ta’ 
sustanza, jew waħidha jew fi 
preparazzjoni, li ma jkollhomx l-
intenzjoni li jissottomettu applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni tas-sustanza 
għandhom jgħarrfu lill-Aġenzija u lill-
utenti ‘downstream’ bl-intenzjoni 
tagħhom.  
2. In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tintbagħat 
(a) 12-il xahar qabel l-iskadenza stipulata 
fl-Artikolu 23(1) għal sustanzi li 
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jiddaħħlu gradwalment immanifatturati 
jew importati fi kwantitajiet li jilħqu 1 000 
tunnellata jew iktar fis-sena;
(b) 24 xahar qabel l-iskadenza stipulata 
fl-Artikolu 23(2) għal sustanzi li 
jiddaħħlu gradwalment immanifatturati 
jew importati fi kwantitajiet li jilħqu 100 
tunnellata jew iktar fis-sena;
(c) 36 xahar qabel l-iskadenza stipulata fl-
Artikolu 23(3) għal sustanzi li jiddaħħlu 
gradwalment immanifatturati jew 
importati fi kwantitajiet li jilħqu 
tunnellata 1 jew iktar fis-sena.
3. Jekk il-manifattur jew l-importatur ma 
jgħarrafx lill-Aġenzija jew lill-utenti 
‘downstream’ bl-intenzjoni tiegħu li ma 
jirreġistrax is-sustanza, għandu jkun 
meħtieġ jissottometti applikazzjoni ta’ 
reġistrazzjoni għas-sustanza.

(Emenda 121  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

L-utenti ‘downstream’ huma mħassba li xi ftit - u wkoll, forsi, numru kbir - ta’ sustanzi 
mhumiex se jkunu rreġistrati għal raġunijiet ekonomiċi, li jkollu impatt ħażin fuq in-negozju 
tagħhom. Huma ma jistawx jagħmlu preparazzjonijiet xierqa għal tali eventwalità għax ma 
jkunux jafu dwarha sa ma tkun għaddiet l-iskadenza għar-reġistrazzjoni.  Dispożizzjoni li 
titlob lill-manifatturi u lill-importaturi li jagħtu notifika minn qabel tgħinhom biex 
jinnegozjaw mal-manifattur jew ma’ l-importatur. L-utenti ‘downstream’ jistgħu jkunu lesti li 
jħallsu prezz ogħla sabiex jevitaw spejjeż iktar ogħla ta’ formulazzjoni mill-ġdid, b’hekk jiġi 
evitat l-irtirar tas-sustanza.

Emenda 13
ARTIKOLU 27, PARAGRAFU 6

6. Fi żmien xahar minn meta tasal l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, l-
Aġenzija għandha tagħti lir-reġistratur
potenzjali permess li jirreferi l-
informazzjoni mitluba minnu fl-
inkartament ta’ reġistrazzjoni tiegħu.   
Sakemm hu jagħmel ir-rapport sħiħ ta’ 
studju disponibbli lir-reġistrat potenzjali, 
ir-reġistrat(i) preċedenti għandu 
jkollu/jkollhom dritt fuq ir-reġistrat

6. Fi żmien xahar minn meta tasal l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, l-
Aġenzija għandha tagħti lir-reġistrant
potenzjali permess li jirreferi l-
informazzjoni mitluba minnu fil-fajl ta’ 
reġistrazzjoni tiegħu. Sakemm hu jagħmel 
ir-rapport sħiħ ta’ studju disponibbli lir-
reġistrant potenzjali, ir-reġistrant(i)
preċedenti għandu jkollu/jkollhom dritt fuq 
ir-reġistrant potenzjali għal sehem ġust ta’ 
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potenzjali għal sehem ugwali ta’ l-ispiża li 
jkun għamel, li jkun jista’ jiġi nfurzat fil-
qrati nazzjonali.

l-ispiża li jkun għamel, li għandu jiġi 
nfurzat fil-qrati nazzjonali.

Il-qsim ta’ l-ispejjeż attwali magħmula 
mir-reġistrant(i) oriġinali għall-istudju 
kkonċernat għandu jkun ikkalkolat b’mod 
li jkun proporzjonali mal-volum ta’ 
produzzjoni/importazzjoni ta’ kull parti.
Fejn l-ispiża totali oriġinali tkun diġà ġiet 
maqsuma bejn żewġ reġistranti jew iktar, 
kwalunkwe reġistrant potenzjali 
sussegwenti għandu jħallas lill kull 
reġistrant sehem ġust tal-kontribuzzjoni 
tiegħu għall-ispejjeż.

(Emenda 134 (parzjalment) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Tistabbilixxi mekkaniżmu għal qsim b’mod ġust ta’ l-ispejjeż oriġinali tat-testijiet 
irrispettivament min-numru ta’ reġistranti u miż-żmien partikolari għar-reġistrazzjonijiet 
sussegwenti.

Emenda 14
ARTIKOLU 28, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Kull min ikun fil-pussess ta’ studji jew 
informazzjoni dwar sustanza li tkun ġejja 
minn esperimenti fuq l-annimali għandu 
jkun mitlub jgħaddi tali informazzjoni lill-
Aġenzija sa mhux iktar tard minn 18-il 
xahar qabel l-iskadenza stipulata fl-
Artikolu 23(1).

(Emenda 140  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-iskadenza biex tintbagħat l-informazzjoni li tkun ġejja minn esperimentazzjoni fuq l-
annimali tinġieb ’il quddiem, jgħin biex jiġu evitati tali esperimenti doppji u fl-istess ħin 
inaqqas il-piż fuq in-negozji, partikolarment l-SMEs.

Emenda 15
ARTIKOLU 28, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Jekk il-perjodu msemmi fil-paragrafu 
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2 ikun għadda, l-Aġenzija għandha 
tippermetti, fuq it-talba minn utent 
‘downstream’ ta’ sustanza li ma tkunx 
ġiet irreġistrata minn qabel, notifika li ssir 
tard lir-reġistru ta’ sustanzi minn 
kwalunkwe persuna għajr il-fornitur 
oriġinali ta’ dik is-sustanza lill-utent 
‘downstream’ għal sitt xhur oħra wara l-
pubblikazzjoni tar-reġistru. Tali notifika 
għandha tgħin lir-reġistrant potenzjali 
biex jibbenefika mir-reġim transitorju 
stipulat fil-Kapitolu 5 tat-Titolu II. 

(Emenda 369/riv.  (parzjalment) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Tippermetti sitt xhur iktar għar-reġistrazzjoni minn qabel ta’ sustanzi meta mitlub minn utent 
‘downstream’.

Emenda 16
ARTIKOLU 28, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

 4a. Il-manifatturi u l-importaturi 
għandhom jgħaddu lill-Aġenzija 
kwalunkwe informazzjoni oħra fil-pussess 
tagħhom li tkun ġejja minn esperimenti 
fuq annimali vertebrati u informazzjoni 
oħra li tista’ tippreveni l-
esperimentazzjoni fuq l-annimali, rigward 
ukoll sustanzi li jkunu waqqfu milli 
jimmanifatturaw jew jimportaw.   Ir-
reġistranti li iktar tard jagħmlu użu minn 
tali informazzjoni għandhom jaqsmu l-
ispejjeż biex joħolqu tali informazzjoni 
b’mod li jkun proporzjonali mal-volum ta’ 
produzzjoni ta’ kull parti. Kull min jiġi 
f’pussess tar-riżultati ta’ studji jew ta’ 
informazzjoni oħra dwar sustanza li tkun 
ġejja minn esperimenti fuq annimali 
vertebrati wara li tkun għaddiet l-
iskadenza msemmija fil-paragrafu 1a, 
għandu jgħaddi tali informazzjoni lill-
Aġenzija.
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(Emenda 143  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Din tagħmilha ċara li l-informazzjoni kollha li tista’ tkun utli biex tiġi evitata l-
esperimentazzjoni fuq l-annimali għandha tinqasam, b’hekk jiġu evitati tali esperimenti 
doppji u fl-istess ħin jitnaqqas il-piż fuq in-negozji, partikolarment l-SMEs.

Emenda 17
ARTIKOLU 30, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 2

Fi żmien ġimagħtejn mit-talba, is-sid ta’ l-
istudju għandu jagħti prova ta’ l-ispiża 
tiegħu lill-parteċipant(i) li jkun talbu. Il-
parteċipant(i) u s-sid għandu jagħmel kull 
sforz biex jiżguraw li l-ispejjeż biex 
jaqsmu l-informazzjoni jkunu ddeterminati 
b’mod ġust, trasparenti u mhux 
diskriminatorju. Dan jista’ jiġi ffaċilitat 
billi tiġi segwita gwida ta’ qsim ta’ spejjeż 
bbażata fuq dawk il-prinċipji u adottata 
mill-Aġenzija skond l-Artikolu 76(2)(f). 
Jekk ma jkunux jistgħu jilħqu tali ftehim, l-
ispiża għandha tinqasam b'mod ugwali. Is-
sid għandu jagħti permess biex ikun 
ikkonsultat ir-rapport sħiħ ta’ studju għall-
iskop ta’ reġistrazzjoni fi żmien ġimagħtejn 
minn meta jasal il-pagament. Ir-reġistranti 
huma mitluba biss li jieħdu sehem fl-
ispejjeż ta’ informazzjoni li huma mitluba 
li jissottomettu biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ta’ reġistrazzjoni tagħhom.

Fi żmien ġimagħtejn mit-talba, is-sid ta’ l-
istudju għandu jagħti prova ta’ l-ispiża 
tiegħu lill-parteċipant(i) li jkun(u) qed 
jitlobha/jitolbuha. Il-parteċipant(i) u s-sid 
għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jiżguraw li l-ispejjeż biex jaqsmu l-
informazzjoni jkunu ddeterminati b’mod 
ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju u 
fi proporzjon mal-volum ta’ produzzjoni 
ta’ kull parti. Dan jista’ jiġi ffaċilitat billi 
tiġi segwita gwida ta’ qsim ta’ spejjeż 
bbażata fuq dawk il-prinċipji u adottata 
mill-Aġenzija skond l-Artikolu 76(2)(f). 
Jekk ma jkunux jistgħu jilħqu tali ftehim, l-
ispiża għandha tinqasam b'mod ġust. Is-sid 
għandu jagħti permess biex ikun 
ikkonsultat ir-rapport sħiħ ta’ studju għall-
iskop ta’ reġistrazzjoni fi żmien ġimagħtejn 
minn meta jasal il-pagament. Ir-reġistranti 
huma mitluba biss li jieħdu sehem fl-
ispejjeż ta’ informazzjoni li huma mitluba 
li jissottomettu biex jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ta’ reġistrazzjoni tagħhom.

(Emenda 150 (parzjalment) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Tistabbilixxi mekkaniżmu għal qsim b’mod ġust ta’ l-ispejjeż oriġinali ta’ testijiet f’analoġija 
mal-modifikazzjonijiet korrispondenti għall-Artikolu 27.

Emenda 18
ARTIKOLU 31, PARAGRAFU 1

1. Il-fornitur ta’ sustanza jew ta’ 
preparazzjoni għandu jipprovdi ‘safety data 

1. Il-fornitur ta’ sustanza jew ta’ 
preparazzjoni għandu jipprovdi ‘safety data 
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sheet’ lil min jirċievi s-sustanza jew il-
preparazzjoni kkompilata skond l-Anness 
II:

sheet’ lil min jirċievi s-sustanza jew il-
preparazzjoni kkompilata skond l-Anness 
II:

(a) fejn sustanza jew preparazzjoni jilħqu l-
kriterji għall-klassifika bħala perikolużi 
skond Direttivi 67/548/KEE jew 
1999/45/KE; jew

(a) fejn sustanza jew preparazzjoni tilħaq 
il-kriterji għall-klassifika bħala perikolużi 
skond id-Direttivi 67/548/KEE jew 
1999/45/KE; jew

(b) fejn sustanza tkun persistenti, 
bijoakkumulattiva u tossika jew persistenti 
ħafna u bijoakkumulattiva ħafna skond il-
kriterji stipulati fl-Anness XIII. 

(b) fejn sustanza tkun persistenti, 
bijoakkumulattiva u tossika jew persistenti 
ħafna u bijoakkumulattiva ħafna skond il-
kriterji stipulati fl-Anness XIII; jew
(c) fejn sustanza kienet identifikata skond 
l-Artikolu 56(f).  

(Emenda 157 riveduta - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Bil-għajnuna ta’ ‘Safety Data Sheets’ informazzjoni dwar sustanza għandha tiġi mgħoddija 
fil-katina ta’ forniment skond ir-rekwiżiti ta’ REACH. It-tip ta’ sustanzi li jirrikjedu ‘safety 
data sheet’ għandu jkun estiż biex jinkludi s-sustanzi kollha li huma ta’ tħassib kbir ħafna li 
huma msemmija fl-Artikolu 56 dwar l-awtorizzazzjoni.

Emenda 19
ARTIKOLU 31, PARAGRAFU 9 A (ġdid)

9a. Il-Kummissjoni se torganizza l-
iżvilupp ta’ linji gwida tekniċi li jistipulaw 
rekwiżiti minimi għas-‘safety data sheets’, 
biex tiżgura l-provediment ta’ 
informazzjoni ċara u adegwata ta’ l-aħjar 
użu lill-atturi kollha tul il-katina ta’ 
forniment.

(Emenda 162  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

‘Safety data sheets’ (SDS) jistgħu jkunu għodda tajba biex tikkomunika informazzjoni tul il-
katina ta’ forniment kemm għas-sustanzi u kemm għall-preparazzjonijiet. Iżda, l-SDS jilħqu l-
għan tagħhom biss jekk jiġu mimlija b’mod adegwat. B’hekk, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa gwida teknika li tipprovdi rekwiżiti minimi dwar il-mili ta’ l-SDS.

Emenda 20
ARTIKOLU 32, PARAGRAFU 4
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4. Kwalunkwe produttur jew importatur 
ta’ oġġett li jkollu sustanza li tilħaq il-
kriterji ta’ l-Artikolu 56 u identifikat 
skond l-Artikolu 58(1) f’konċentrazzjoni 
‘l fuq minn 0.1% piż b’piż (w/w), għandu 
jipprovdi lil min jirċievi l-oġġett 
b’informazzjoni suffiċjenti biex 
tippermetti l-użu bla periklu ta’ l-oġġett 
inkluż, bħala minimu, l-isem tas-sustanza. 
Dan l-obbligu għandu jestendi lil dawk 
kollha li jirċievu l-oġġetti fil-katina ta’ 
forniment.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet kollha relatati ma’ l-obbligu li tiġi kkomunikata informazzjoni dwar 
sustanzi f’oġġetti għandhom jinġabru f’artikolu wieħed (ara l-Artikolu 33a l-ġdid).

Emenda 21
ARTIKOLU 33 A (ġdid)

 Artikolu 33a
Obbligu li tiġi kkomunikata informazzjoni 

dwar sustanzi li jinsabu f’oġġetti
1. Kwalunkwe manifattur jew importatur 
ta’ sustanza elenkata fl-Anness XIV, jew 
ta’ preparazzjoni jew oġġett li jkollu tali 
sustanza, għandu fuq it-talba ta’ l-utent 
‘downsream’, sakemm dan ikun meħtieġ 
b’mod raġonevoli, iforni l-informazzjoni 
neċessarja biex jiġu evalwati l-effetti tas-
sustanza fuq is-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent rigward il-ħidmiet u l-użu 
indikati f’dik it-talba. 
2. Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni speċifikati 
fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw  
mutatis mutandis ‘il fuq fil-katina ta’ 
forniment.
3. L-utenti ‘downstream’ li jinkorporaw 
sustanza jew preparazzjoni f’oġġett li 
għaliha ġiet stabbilita ‘safety data sheet’, 
u dawk li sussegwentament iqandlu jew 
jipproċessaw iktar dak l-oġġett, 
għandhom jgħaddu s-‘safety data sheet’ 
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lil kwalunkwe riċevitur ta’ l-oġġett jew 
tad-derivati tiegħu.  Ir-riċevituri 
m’għandhomx jinkludu l-konsumaturi.
Il-konsumaturi għandu jkollhom id-dritt 
li jitolbu lill-produttur jew lill-importatur 
għal informazzjoni dwar is-sustanzi 
preżenti f’oġġett prodott jew importat 
minnu.
Il-produtturi jew l-importaturi għandhom 
jgħinu, meta mitluba u fi żmien 15-il 
ġurnata ta’ xogħol, lil kwalunkwe 
konsumatur individwali biex jikseb, bla 
ebda ħlas, id-dettalji kollha ta’ 
informazzjoni ta’ sikurezza u ta’ użu li 
jikkonċernaw is-sustanzi preżenti fi 
kwalunkwe oġġett li huma pproduċew jew 
importaw.

(Emenda 166 u 366 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni
Il-manifatturi, il-bejjiegħa bl-imnut u l-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jsibu jekk 
sustanzi speċifiċi ikunux jinsabu fi prodott finali u, jekk neċessarju, għandhom ikunu jistgħu 
jfittxu u jagħżlu alternattiv iktar sikur.

L-informazzjoni dwar sustanzi perikolużi (awtorizzati) waħidhom, fi preparazzjonijiet, u 
f’oġġetti jridu jiġu distribwiti permezz ta’ katina ta’ forniment (’il fuq u ’l isfel) biex tgħin lill-
kumpaniji jieħdu azzjonijiet xierqa u biex jieħdu deċiżjonijiet b’mod infurmat dwar il-
kontenuti tal-prodotti tagħhom. Id-dritt ta’ l-utenti ‘downstream’ li jiksbu informazzjoni dwar 
tali sustanzi hu kruċjali sabiex terġa’ tinbena l-kunfidenza tal-konsumatur u jerġa’ jinkiseb l-
avvjament. 

Emenda 22
ARTIKOLU 39, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

 1a. Sabiex ikun evitat ittestjar doppju fuq 
l-annimali, kwalunkwe proposta għal 
ittestjar li tinvolvi testijiet fuq annimali 
vertebrati għandha tkun miftuħa għal 
kummenti minn partijiet interessati għal 
perjodu ta’ 90 ġurnata. Il-kummenti 
kollha li jaslu għandhom ikunu 
kkunsidrati mir-reġistrant jew mill-utent 
‘downstream’, li għandu jinforma lill-
Aġenzija jekk, fid-dawl tal-kummenti li 
jkunu waslu, hu xorta waħda jemmen li 
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hu neċessarju li jitwettaq it-test propost u 
tar-raġunijiet tiegħu għal dan.

(Emenda 176 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-kummenti u l-informazzjoni kollha rilevanti li jistgħu jnaqqsu l-ittestjar fuq l-annimali 
għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda 23
ARTIKOLU 39, PARAGRAFU 1 B (ġdid)

1b. Iċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni 
ta’ Metodi Alternattivi (ECVAM) għandu 
jiġi kkonsultat qabel ma tkun imfassla 
deċiżjoni kif imsemmija fil-paragrafu 2 
dwar proposta għal ittestjar li tinkludi 
testijiet fuq annimali vertebrati.

(Emenda 177 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-avvanzi mgħaġġla fl-iżvilupp ta’ testijiet alternattivi, għandhom jiġu pprovduti 
għarfien u esperjenza ta’ l-esperti lill-awtoritajiet kompetenti meta jiġu evalwati proposti 
dwar ittestjar biex jiġi evitat ittestjar fuq annimali u jiġu ffrankati l-ispejjeż.

Emenda 24
ARTIKOLU 59, PARAGRAFU 1

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli biex tieħu deċiżjonijiet dwar 
applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet 
skond dan it-Titolu. 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
responsabbli biex tieħu deċiżjonijiet dwar 
applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet 
skond dan it-Titolu.  Il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni għandu japplika meta 
jittieħdu tali deċiżjonijiet. 

(Emenda 231  - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Tfakkar li tali deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ prekawzjoni. 

Emenda 25
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ARTIKOLU 64

Obbligu taż-żammiema ta’ l-
awtorizzazzjonijiet

Obbligu ta’ informazzjoni dwar sustanzi 
soġġetti għal awtorizzazzjonijiet

Dawk li jkollhom awtorizzazzjoni, kif 
ukoll l-utenti ‘downstream’ imsemmija fl-
Artikolu 55(2) inklużi s-sustanzi fi 
preparazzjoni, għandhom jinkludu n-
numru ta’ awtorizzazzjoni fuq it-tikketta 
qabel ma jqiegħdu s-sustanza jew 
preparazzjoni li jkollha s-sustanza fis-suq 
għal użu awtorizzat bla ħsara għad-
Direttiva 67/548/KEE u d-Direttiva 
1999/45/KE. Dan għandu jsir bla 
dewmien ladarba n-numru ta’ 
awtorizzazzjoni jkun disponibbli 
pubblikament skond l-Artikolu 63(9).

Is-sustanzi kollha, għall-użu waħidhom, fi 
preparazzjonijiet jew f’oġġetti, li jilħqu l-
kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 56 
għandhom jiġu ttikkettjati u 
akkompanjati, f’kull ħin, minn ‘safety 
data sheet’. It-tikketta għandha tinkludi:

(a) l-isem tas-sustanza,
(b) attestazzjoni li s-sustanza hi inkluża fl-
Anness XIV, u
(c) kull użu speċifiku li għalih kienet 
awtorizzata s-sustanza. 

(Emenda 246 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Test iktar komprensiv.

Emenda 26
ARTIKOLU 72

1. Jekk il-kondizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 67 jitwettqu, il-Kummissjoni 
għandha tipprepara abbozz ta’ emenda 
għall-Anness XVII, fi żmien tliet xhur 
minn meta tirċievi l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Analiżi Soċjo-ekonomiku jew sa 
tmiem l-iskadenza stabbilita skond l-
Artikolu 70 jekk dak il-Kumitat ma 
jiffurmax opinjoni, liema minnhom jiġi l-
ewwel.

1. Fejn sustanza hi diġà rregolata fl-
Anness XVII, u jekk il-kondizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 67 jitwettqu, il-
Kummissjoni għandha tipprepara abbozz 
ta’ emenda għall-Anness XVII, fi żmien 
tliet xhur minn meta tirċievi l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Analiżi Soċjo-ekonomiku 
jew sa tmiem l-iskadenza stabbilita skond 
l-Artikolu 70 jekk dak il-Kumitat ma 
jiffurmax opinjoni, liema minnhom jiġi l-
ewwel.

Fejn l-abbozz ta’ emenda jvarja mill-
proposta oriġinali jew jekk ma jikkunsidrax 

Fejn l-abbozz ta’ emenda jvarja mill-
proposta oriġinali jew jekk ma jikkunsidrax 
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l-opinjonijiet ta’ l-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha żżid spjegazzjoni 
dettaljata tar-raġunijiet għad-differenzi. 

l-opinjonijiet ta’ l-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha żżid spjegazzjoni 
dettaljata tar-raġunijiet għad-differenzi. 

2. Għandha tittieħed deċiżjoni finali skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 132(3). 
Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz 
ta’ emenda lill-Istati Membri sa mill-inqas 
45 jum qabel il-votazzjoni.

2. Għandha tittieħed deċiżjoni finali skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 132(3). 
Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz 
ta’ emenda lill-Istati Membri sa mill-inqas 
45 jum qabel il-votazzjoni.

2a. Fejn sustanza ma tkunx ġiet irregolata 
qabel fl-Anness XVII, il-Kummissjoni 
għandha tissottometti proposta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
temenda l-Anness XVII fil-limitu ta’ 
żmien speċifikat fil-paragrafu 1.

(Emenda 251 (parzjalment) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Fid-Direttiva 76/769/KEE attwali l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom irwol 
f’deċiżjonijiet dwar ċerti restrizzjonijiet ta’ sustanzi kimiċi bħall-projbizzjoni ta’ l-użu ta’ 
ftalati (phthalates) f’ċerti ġugarelli. Din l-emenda għandha l-għan li żżomm din il-proċedura 
u ma żżidx iktar l-irwol tal-Kummissjoni.  

Emenda 27
ARTIKOLU 75, PARAGRAFU 1, PUNT (D A) (ġdid)

(da) Kumitat għall-Metodi ta’ Test 
Alternattivi, li għandu jkun responsabbli 
biex jiżviluppa u jimplimenta strateġija 
integrata biex tħaffef l-iżvilupp, il-
validazzjoni u l-aċċettazzjoni legali ta’ 
metodi ta’ test mhux fuq l-annimali, u 
biex jiżgura l-użu tagħhom f’evalwazzjoni 
tar-riskju b’mod gradwali u intelliġenti 
biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kumitat għandu jkun 
responsabbli biex jalloka l-finanzjament 
għal metodi ta’ test alternattivi pprovdut 
permezz tal-ħlas tar-reġistrazzjoni. Il-
Kumitat għandu jikkonsisti minn esperti 
miċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni 
ta’ Metodi Alternattivi, minn 
organizzazzjonijiet involuti fil-kura ta’ l-
annimali u minn partijiet interessati 
rilevanti oħra.
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Kull sena l-Kumitat għandu jipproduċi 
rapport biex ikun ippreżentat mill-
Aġenzija lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-progress magħmul fl-
iżvilupp, fil-validazzjoni u fl-aċċettazzjoni 
legali ta’ metodi ta’ test mhux fuq l-
annimali, l-użu ta’ tali metodi 
f’evalwazzjoni tar-riskju b’mod gradwali 
u intelliġenti biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament, u l-ammont u d-
distribuzzjoni ta’ finanzjament għal 
metodi ta’ test alternattivi.

(Emenda 257 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma’ l-emendi tal-Premessa 92. L-għan ta’ dan ir-Regolament li jippromwovi ttestjar 
mhux fuq l-annimali għandu jkun inkluż fil-mandat u fil-ħidma ta’ l-Aġenzija biex tkun 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva tiegħu.  L-iżvilupp, il-validazzjoni, l-aċċettazzjoni legali u 
l-użu ta’ metodi ta’ test alternattivi huma ħafna drabi mfixkla minn nuqqas ta’ ppjanar u 
koordinazzjoni strateġiċi.  Għalhekk l-Aġenzija għandu jkollha Kumitat li jikkonsisti minn 
esperti fil-qasam ta’ metodi ta’ test alternattivi bil-mandat li jiżviluppa u jimplimenta tali 
ppjanar strateġiku u biex jiżgura li metodi ta’ test alternattivi jintużaw f’evalwazzjoni tar-
riskju intelliġenti u flessibbli kull fejn ikun possibbli biex jiġi evitat ittestjar fuq l-annimali u 
jiġu ffrankati l-ispejjeż. Il-Kumitat għandu wkoll jalloka finanzjament għal metodi ta’ test 
alternattivi u jipproduċi rapport annwali dwar il-progress magħmul biex jiżgura t-
trasparenza.

Emenda 28
ARTIKOLU 76, PARAGRAFU 2, PUNT G A (ġdid)

(ga) tippubblika fuq il-websajt tagħha 
lista ta’ sustanzi li ġew identifikati bħala li 
jilħqu l-kriterji msemmija fl-Artikolu 56, 
sena wara li jkun daħal fis-seħħ dan ir-
Regolament. Din il-lista għandha tiġi 
aġġornata perjodikament;

(Emenda 263 ittra gd - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta’ sustanzi li jilħqu l-kriterji għal awtorizzazzjoni għandha tiġi ppubblikata.

Emenda 29
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ARTIKOLU 76, PARAGRAFU 3, PUNT C

(c) fuq it-talba tal-Kummissjoni, jipprepara 
opinjoni dwar kwalunkwe aspetti oħra
dwar is-sigurtà tas-sustanzi weħedhom, fi 
preparazzjonijiet jew f’oġġetti.

(c) fuq it-talba tal-Kummissjoni jew tal-
Parlament Ewropew, jipprepara opinjoni 
dwar kwalunkwe aspett ieħor dwar is-
sikurezza tas-sustanzi waħidhom, fi 
preparazzjonijiet jew f’oġġetti.

(Emenda 260 ittra f - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament għandu wkoll ikollu d-dritt li jitlob opinjonijiet mill-Aġenzija, kif inhu l-każ 
pereżempju bl-EFSA.

Emenda 30
Artikolu 76, paragrafu 4, punt (d)

(d) jidentifika strateġija ta’ l-infurzar, kif 
ukoll il-kriterji ta’ l-infurzar minimi;

(d) tidentifika strateġiji ta' infurzar, b'mod 
partikulari billi tqis il-problemi speċifiċi 
ta' l-SMEs;

(Emenda 262 punt d) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata għajnuna partikolari lill-SMEs sabiex tkun infurzata r-REACH.

Emenda 31
ARTIKOLU 78, PARAGRAFU 1

1. Il-Bord ta’ l-Immaniġjar għandu jkun 
magħmul minn sitt rappreżentanti mill-Istati 
Membri maħtura mill-Kunsill u sitt 
rappreżentanti maħtura mill-Kummissjoni, 
kif ukoll tliet individwi minn partijiet 
interessati maħtura mill-Kummissjoni 
mingħajr id-drittijiet ta’ votazzjoni.

Kull Stat Membru għandu jinnomina 
membru fil-Bord Maniġerjali. Il-Membri 
nominat jkunu appuntati mill-Kunsill.

1. Il-Bord ta’ l-Immaniġjar għandu jkun 
magħmul minn sitt rappreżentanti mill-
Istati Membri maħtura mill-Kunsill u sitt 
rappreżentanti maħtura mill-Kummissjoni, 
u żewġ rappreżentanti nominati mill-
Parlament Ewropew.. 
Minbarra dan, erba' rappreżentanti minn
partijiet interessati (industrija u 
organizzazzjonijiet tal-protezzjoni tal-
konsumatur, tal-ħaddiem u ta' l-ambjent) 
għandhom jinħatru mill-Kummissjoni 
bħala membri tal-Bord ta' l-Immaniġġjar
mingħajr drittijiet għal vot.

Il-membri tal-Bord ta' l-Immaniġġjar 
għandhom jinħatru b'mod li jiżguraw l-
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ogħla livelli ta' kompetenza, firxa wiesgħa 
ta' tagħrif speċjalizzat relevanti u 
(mingħajr ħsara għal karatteristiċi bħal 
dawn) l-aktar distribuzzjoni ġeografika 
wiesgħa possibbli fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea. 

(Emenda 267 riveduta) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Din terġa tistabbilixxi l-opinjoni tradizzjonali tal-Parlament f'dak li jirrigwarda l-
kompożizzjoni ta', u l-arranġamenti sabiex ikunu appuntat, il-Bord ta' l-Immaniġjar ibbażat 
fuq il-mudell ta' l-EMEA. In-numru ta' rappreżentanti mill-partijiet interessati żdied minn 
tlieta għal erbgħa sabiex ikun possibbli li kull settur relevanti ikun inkluż.

Emenda 32
ARTIKOLU 78, PARAGRAFU 3

3. It-tul taż-żmien tal-kariga għandu jkun 
ta’ erba' snin. Iż-żmien tal-kariga jista' 
jiġġedded darba. Madankollu, fl-ewwel 
mandat, il-Kummissjoni għandha 
tidentifika nofs in-nominati tagħha, u l-
Kunsill għandu jidentifika 12 minn 
nominati tiegħu, li għalihom dan il-perjodu 
għandu jkun ta' sitt snin.

3. It-tul taż-żmien tal-kariga għandu jkun 
ta’ erba' snin. Iż-żmien tal-kariga jista' 
jiġġedded darba. Madankollu, fl-ewwel 
mandat, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew
għandhom jidentifikaw nofs in-nominati 
tagħhom u l-Kunsill għandu jidentifika 12 
minn nominati tiegħu, li għalihom dan il-
perjodu għandu jkun ta' sitt snin.

(Emenda 360 riveduta) - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Emenda b'konsegwenza ta' l-Artikolu 78(1).

Emenda 33
ARTIKOLU 78, PARAGRAFU 3 A (ġdid)

 3a. Il-lista mfassla mill-Kummissjoni 
għandha tintbagħat lill-Parlament 
Ewropew, flimkien mad-dokumenti 
rilevanti marbuta mal-kuntest. Fi żmien 
tlett xhur min-notifika, il-Parlament 
Ewropew jista' jippreżenta l-opinjoni 
tiegħu biex tiġi eżaminata mill-Kunsill, li 
mbagħad għandu jaħtar il-Bord tat-
Tmexxija.
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(Emenda 1037 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

L-involviment tal-Parlament Ewropew fl-appuntar tal-Bord ta' l-Immaniġjar għandu jkun 
imħaffef.

Emenda 34-{}-
ARTIKOLU 79, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Iċ-'chairman' elett għandu jintroduċi 
lilu nnifsu lill-Parlament Ewropew.

(Emenda 269 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament għandu jingħata l-possibilità li jsir jaf iċ-'Chairman' u l-programm tiegħu bil-
għan li jissaħħu d-demokrazija u l-kontibilità.

Emenda 35-{}-
ARTIKOLU 82, PARAGRAFU 1

1. L-Aġenzija għandha tiġi mmaniġjata 
mid-Direttur Eżekuttiv tagħha, li għandu 
jwettaq dmiru fl-interessi tal-Komunità, u 
indipendentement minn kwalunkwe 
interess speċifiku.

1. L-Aġenzija għandha tiġi mmaniġjata 
mid-Direttur Eżekuttiv tagħha.

(Emenda 272 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet relattivi ma' l-indipendenza tal-partijiet li jikkomponu l-korpi ta' l-
Aġenzija huma miġbura flimkien f'Artikolu wieħed, sabiex kollox ikun aktar ċar (ara l-emenda 
għall-Artikolu 87).

Emenda 36-{}-
ARTIKOLU 82, PARAGRAFU 2, PUNT (J A) (ġdid)

(ja) li kuntatt jiġi stabbilit u miżmum mal-
Parlament Ewropew u jiġi żgurat li 
jinżamm djalogu regolari mal-kumitati 
relevanti ta' dik l-istituzzjoni..
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(Emenda 273 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Itenni l-opinjonijiet tradizzjonali tal-Parlament Ewropew dwar ir-relazzjonijiet ma' l-aġenziji.

Emenda 37
ARTIKOLU 82, PARAGRAFU 3 A (ġdid)

3a. Ladarba r-rapport ġenerali u l-
programmi jiġu adottati mill-Bord ta' l-
Immaniġjar, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jippreżentahom lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, u għandu jara li jiġu 
ppubblikati.

(Emenda 276 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Itenni l-opinjonijiet tradizzjonali tal-Parlament Ewropew dwar ir-relazzjonijiet ma' l-aġenziji.

Emenda 38
ARTIKOLU 83, PARAGRAFU 1

1. Il-Kummissjoni għandha tipproponi 
kandidati għall-kariga ta' Direttur 
Eżekuttiv ibbażata fuq lista wara l-
pubblikazzjoni tal-kariga fil-Ġurnal 
Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u l-istampa 
u siti ta' l-internet oħra kif inhu xieraq.

imħassr

(Emenda 277 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-emenda għall-Artikolu 83, paragrafu 2.

Emenda 39
ARTIKOLU 83, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 1

2. Id-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija 
għandu jinħatar mill-Bord ta' l-Immaniġjar 
skond il-merti u l-kapaċitajiet 

2. Id-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija 
għandu jinħatar mill-Bord ta' l-Immaniġjar 
minn lista ta' kandidati proposti mill-
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amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll skond l-esperjenza 
relevanti tiegħu fl-oqsma ta' sigurtà jew 
regolazzjoni kimiċi. Il-Bord ta' l-
Immaniġjar għandu jieħu d-deċiżjoni 
tiegħu b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri kollha bid-dritt tal-vot.

Kummissjoni wara proċedura għal 
selezzjoni pubblika rriklamata b'sejħa 
għal applikazzjonijiet ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u 
f'perjodiċi oħra jew fis-siti ta' l-Internet. 
Qabel in-nomina, il-kandidat magħżul 
mill-Bord ta' l-Immaniġjar għandu jiġi 
mitlub mill-aktar fis possibbli biex 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-
Parlament Ewropew u biex iwieġeb għall-
mistoqsijiet tal-Membri Parlamentari.
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi 
nnominat skond il-merti u l-kapaċitajiet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll skond l-esperjenza 
relevanti tiegħu fl-oqsma ta' sigurtà jew 
regolazzjoni kimiċi. Il-Bord ta' l-
Immaniġjar għandu jieħu d-deċiżjoni 
tiegħu b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri kollha bid-dritt tal-vot.

(Emenda 278 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Dan itenni l-opinjoni tradizzjonali tal-Parlament (li kienet aċċettata mil-Kunsill b'konnssjoni 
ma' l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel u l-Aġenzija għall-Evalwazzjoni ta' Prodotti 
Mediċinali) f'dak li jirrigwarda l-proċedura għan-nominazzjoni tad-diretturi eżekuttivi.

Emenda 40
ARTIKOLU 84, PARAGRAFI 1 SA 7

1. Kull Stat Membru jista' jinnomina 
kandidati biex jissieħbu mal-Kumitat 
għall-Evalwazzjoni tar-Riskji. Id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jistabbilixxi lista ta' 
persuni nnominati, li għandha tiġi 
ppubblikata fil-websajt ta' l-Aġenzija. Il-
Bord ta' l-Immaniġjar għandu jaħtar il-
membri tal-Kumitat minn din il-lista, 
inklużi mill-inqas membru wieħed minn 
kull Stat Membru, imma mhux aktar 
minn tnejn, minn-nominati ta' kull Stat 
Membru li jkun innomina xi kandidati. Il-
membri għandhom jinħatru għar-rwol u l-
esperjenza tagħhom fit-twettiq tal-ħidma 
speċifikata fl-Artikolu 76(3).

1. Kull Stat Membru jista' jinnomina
membru wieħed biex jissieħeb mal-
Kumitat għall-Evalwazzjoni tar-Riskji. Il-
membri għandhom jinħatru għar-rwol u l-
esperjenza tagħhom fit-twettiq tal-ħidma 
speċifikata fl-Artikolu 76(3).
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2. Kull Stat Membru jista' jinnomina 
kandidati biex jissieħbu mal-Kumitat 
għall-Analiżi Soċjo-ekonomika. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi 
lista ta' persuni nnominati, li għandha tiġi 
ppubblikata fil-websajt ta' l-Aġenzija. Il-
Bord ta' l-Immaniġjar għandu jaħtar il-
membri tal-Kumitat minn din il-lista, 
inklużi mill-inqas membru wieħed minn 
kull Stat Membru, imma mhux aktar 
minn tnejn, minn-nominati ta' kull Stat 
Membru li jkun innomina xi kandidati. Il-
membri għandhom jinħatru għar-rwol u l-
esperjenza tagħhom fit-twettiq tal-ħidma 
speċifikata fl-Artikolu 76(3).

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
membru wieħed għall-Kumitat għall-
Analiżi Soċjo-ekonomika. Il-membri 
għandhom jinħatru għar-rwol u l-
esperjenza tagħhom fit-twettiq tal-ħidma 
speċifikata fl-Artikolu 76(3).

3. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
membru wieħed għall-Kumitat ta' l-Istat 
Membru.

3. Kull Stat Membru għandu jaħtar
membru wieħed għall-Kumitat ta' l-Istat 
Membru.

4. Il-Kumitati għandhom ifittxu li jkollhom 
firxa wiesgħa ta' kompetenzi relevanti fost 
il-membri tagħhom. Għal dan il-għan, il-
Kumitati jistgħu jagħżlu massimu ta' 
ħames membri addizzjonali magħżula 
minħabba l-kompetenza speċifika 
tagħhom.

4. Il-Kumitati għandhom ifittxu li jkollhom 
firxa wiesgħa ta' kompetenzi relevanti fost 
il-membri tagħhom. Għal dan il-għan, il-
Kumitati jistgħu jagħżlu massimu ta' 
ħames membri addizzjonali magħżula 
minħabba l-kompetenza speċifika 
tagħhom.

Il-membri tal-Kumitati għandhom jinħatru 
għal perjodu ta' tliet snin li jkun jista' 
jiġġedded.

Il-membri tal-Kumitati għandhom jinħatru 
għal perjodu ta' tliet snin li jkun jista' 
jiġġedded.

Il-Membri tal-Bord ta' l-Immanġgar ma' 
jistgħux ikunu membri tal-Kumitati;

Il-Membri tal-Bord ta' l-Immanġgar ma' 
jistgħux ikunu membri tal-Kumitati;

Il-membri ta' kull Kumitat jistgħu jkunu 
akkumpanjati minn konsulenti għal 
affarijiet xjentifiċi, tekniċi jew regolatorji.

Il-membri ta' kull Kumitat jistgħu jkunu 
akkumpanjati minn konsulenti għal 
affarijiet xjentifiċi, tekniċi jew regolatorji.

Id-Direttur Eżekuttiv jew ir-rappreżentant 
u rappreżentanti tiegħu tal-Kummissjoni 
huma intitolati li jattendu l-laqgħat kollha 
tal-Kumitati u tal-gruppi ta' ħidma msejħa 
mill-Aġenzija jew il-kumitati tagħha bħala 
osservaturi. Partijiet ikkonċernati jistgħu 
wkoll jiġu mistiedna jattendu laqgħat bħala 
osservaturi, kif inhu xieraq, għat-talba tal-
membri tal-Kumitat, jew tal-Bord ta' l-
Immaniġjar.

Id-Direttur Eżekuttiv jew ir-rappreżentant 
u rappreżentanti tiegħu tal-Kummissjoni 
huma intitolati li jattendu l-laqgħat kollha 
tal-Kumitati u tal-gruppi ta' ħidma msejħa 
mill-Aġenzija jew il-kumitati tagħha bħala 
osservaturi. Partijiet ikkonċernati jistgħu 
wkoll jattendu laqgħat bħala osservaturi.

5. Il-membri ta' kull Kumitat maħtura 
wara n-nomina minn Stat Membru 
għandhom jiżguraw li hemm kordinazzjoni 
xierqa bejn il-ħidmiet ta' l-Aġenzija u x-

5. Il-membri ta' kull Kumitat għandhom 
jiżguraw li hemm kordinazzjoni xierqa 
bejn il-ħidmiet ta' l-Aġenzija u x-xogħol ta' 
l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru 
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xogħol ta' l-awtorità kompetenti ta' l-Istat 
Membru tagħhom.

tagħhom.

6. Il-membri tal-Kumitati għandhom ikunu 
appoġġjati b'riżorsi xjentifiċi u tekniċi 
disponibbli għall-Istati Membri. Għal dan 
il-għan, Stati Membri għandhom jipprovdu 
riżorsi xjentifiċi u tekniċi adegwati lill-
membri tal-Kumitati li jkunu nnominaw. 
Kull awtorità kompetenti ta' Stat Membru 
għandu jiffaċilita l-attivitajiet tal-Kumitati 
u tal-gruppi ta' ħidma tagħhom. 

6. Il-membri tal-Kumitati għandhom ikunu 
appoġġjati b'riżorsi xjentifiċi u tekniċi 
disponibbli għall-Istati Membri. Għal dan 
il-għan, Stati Membri għandhom jipprovdu 
riżorsi xjentifiċi u tekniċi adegwati lill-
membri tal-Kumitati li jkunu nnominaw. 
Kull awtorità kompetenti ta' Stat Membru 
għandu jiffaċilita l-attivitajiet tal-Kumitati 
u tal-gruppi ta' ħidma tagħhom. 

7. L-Istati Membri għandhom iżommu 
lura milli jagħtu kwalunkwe struzzjoni li 
tkun inkompatibbli mal-ħidmiet 
individwali tal-membri tal-Kumitat għall-
Evalwazzjoni tar-Riskji jew tal-Kumitat 
għall-Analiżi Soċjo-ekonomika, jew tal-
konsulenti u l-esperti xjentifiċi u tekniċi 
tagħhom jew mal-ħidmiet, ir-
responsabilitajiet u l-indipendenza ta' l-
Aġenzija.

(Emenda 279 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jkun preżenti fil-kumitati. Il-preżenza ta' partijiet interssati fil-
laqgħat tal-kumitati m'għandiex tkun b'invit biss. Id-dispożizzjonijiet kollha relattivi ma' l-
indipendenza tal-partijiet li jikkomponu l-korpi ta' l-Aġenzija huma miġbura flimkien 
f'Artikolu wieħed, sabiex kollox ikun aktar ċar (ara l-emenda għall-Artikolu 87).

Dan jiċċara l-proċedura għan-nominazzjoni taċ-'chairman' fil-Kumitat ta' l-Istati Membri.

Emenda 41
ARTIKOLU 85, PARAGRAFI 1 SA 3

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
membru wieħed għall-Forum, għal perjodu 
ta' tliet snin, li jkun jista' jiġġedded. 
Membri għandhom jintgħażlu għar-rwol u 
l-esperjenza tagħhom biex jinfurzaw il-
leġiżlazzjoni tal-kimiċi u għandhom 
iżommu kuntatti relevanti ma' l-awtoritajiet 
kompetenti ta' l-Istati Membri.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
membru wieħed għall-Forum, għal perjodu 
ta' tliet snin, li jkun jista' jiġġedded. 
Membri għandhom jintgħażlu għar-rwol u 
l-esperjenza tagħhom biex jinfurzaw il-
leġiżlazzjoni tal-kimiċi u għandhom 
iżommu kuntatti relevanti ma' l-awtoritajiet 
kompetenti ta' l-Istati Membri.

Il-Forum għandu jfittex li jkollu firxa 
wiesgħa ta' kompetenzi relevanti fost il-
membri tiegħu. Għal dan il-għan, il-Forum 

Il-Forum għandu jfittex li jkollu firxa 
wiesgħa ta' kompetenzi relevanti fost il-
membri tiegħu. Għal dan il-għan, il-Forum 
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jista' jagħżel massimu ta' ħames membri 
addizzjonali magħżula minħabba l-
kompetenza speċifika tagħhom. Dawn il-
membri għandhom jinħatru għal perjodu ta' 
tliet snin li jkun jista' jiġġedded.

jista' jagħżel massimu ta' ħames membri 
addizzjonali magħżula minħabba l-
kompetenza speċifika tagħhom. Dawn il-
membri għandhom jinħatru għal perjodu ta' 
tliet snin li jkun jista' jiġġedded.

Il-membri tal-Forum jistgħu jiġu 
akkumpanjati minn konsulenti xjentifiċi u 
tekniċi.

Il-membri tal-Forum jistgħu jiġu 
akkumpanjati minn konsulenti xjentifiċi u 
tekniċi.

Id-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija jew ir-
rappreżentant jew rappreżentanti tal-
Kummissjoni għandhom ikunu intitolati li 
jattendu l-laqgħat kollha tal-Forum u tal-
gruppi ta' ħidma. Partijiet ikkonċernati 
jistgħu wkoll jiġu mistiedna jattendu 
laqgħat bħala osservaturi, kif inhu xieraq, 
għat-talba tal-membri tal-Forum, jew tal-
Bord ta' l-Immaniġjar.

Id-Direttur Eżekuttiv ta' l-Aġenzija jew ir-
rappreżentant jew rappreżentanti tal-
Kummissjoni għandhom ikunu intitolati li 
jattendu l-laqgħat kollha tal-Forum u tal-
gruppi ta' ħidma. Partijiet ikkonċernati 
jistgħu wkoll jattendu laqgħat bħala 
osservaturi.

Membri tal-Forum ma jistgħux ikunu 
membri tal-Bord ta' l-Immaniġjar. 

2. Il-membri tal-Forum maħtura minn Stat 
Membru għandhom jiżguraw li hemm 
kordinazzjoni xierqa bejn il-ħidmiet tal-
Forum u x-xogħol ta' l-awtorità kompetenti 
ta' l-Istat Membru tagħhom.

2. Il-membri tal-Forum maħtura minn Stat 
Membru għandhom jiżguraw li hemm 
kordinazzjoni xierqa bejn il-ħidmiet tal-
Forum u x-xogħol ta' l-awtorità kompetenti 
ta' l-Istat Membru tagħhom.

3. Il-membri tal-Forum għandhom ikunu 
appoġġjati b'riżorsi xjentifiċi u tekniċi 
disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
ta' l-Istati Membri. Kull awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru għandu 
jiffaċilita l-attivitajiet tal-Forum u tal-
gruppi ta' ħidma tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom iżommu lura milli jagħtu 
kwalunkwe istruzzjoni li ma tkunx 
kompatibbli mal-ħidmiet individwali lill-
membri tal-Forum, jew lill-konsulenti u 
esperti  xjentifiċi u tekniċi tagħhom jew li 
ma tkunx kompatibbli mal-ħidmiet u r-
responsabilitajiet tal-Forum.

3. Il-membri tal-Forum għandhom ikunu 
appoġġjati b'riżorsi xjentifiċi u tekniċi 
disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
ta' l-Istati Membri. Kull awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru għandu 
jiffaċilita l-attivitajiet tal-Forum u tal-
gruppi ta' ħidma tagħhom. 

(Emenda 280 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta' partijiet interssati fil-laqgħat tal-kumitati m'għandiex tkun b'invit biss. Id-
dispożizzjonijiet kollha relattivi ma' l-indipendenza tal-partijiet li jikkomponu l-korpi ta' l-
Aġenzija huma miġbura flimkien f'Artikolu wieħed, sabiex kollox ikun aktar ċar (ara l-emenda 
għall-Artikolu 87).
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Emenda 42
ARTIKOLU 86, PARAGRAFU 1

1. Fejn, fi qbil ma' l-Artikolu 76, Kumitat 
huwa mitlub li jieħu deċiżjoni, jipprovdi 
opinjoni jew jikkunsidra jekk fajl ta' Stat 
Membru jikkonformax mar-rekwiżiti ta' l-
Anness XIV, huwa għandu jaħtar wieħed 
mill-membri tiegħu bħala rapporteur. Il-
Kumitat ikkonċernat jista' jaħtar it-tieni 
membru biex ikun ko-rapporteur. Għal 
kull każ, rapporteurs u ko-rapporteurs 
għandhom jaġixxu fl-interessi tal-
Komunità u għandhom jagħmlu 
dikjarazzjoni ta' impenn biex iwettqu 
dmirijiethom u jagħmlu dikjarazzjoni ta' 
l-interessi bil-miktub. Membru ta' Kumitat 
m'għandux jinħatar bħala rapporteur għal 
każ partikolari jekk juri xi interess li jista' 
jkun ta' preġudizzju għall-kunsiderazzjoni 
indipendenti ta' dak il-każ. Il-Kumitat 
ikkonċernat jista' jbiddel meta jrid ir-
rapporteur jew il-ko-rapporteur ma' 
membru ieħor tiegħu, jekk per eżempju, 
ma jkunux jistgħu jwettqu dmirijiethom fil-
limitu ta' ħin preskritt, jew jekk joħroġ li 
interess għandu potenzjal ta' preġudizzju.

1. Fejn, fi qbil ma' l-Artikolu 76, Kumitat 
huwa mitlub li jipprovdi opinjoni jew 
jikkunsidra jekk fajl ta' Stat Membru 
jikkonformax mar-rekwiżiti ta' l-Anness 
XV, huwa għandu jaħtar wieħed mill-
membri tiegħu bħala rapporteur. Il-Kumitat 
ikkonċernat jista' jaħtar it-tieni membru 
biex ikun ko-rapporteur. Membru ta' 
Kumitat m'għandux jinħatar bħala 
rapporteur għal każ partikolari jekk juri xi 
interess li jista' jkun ta' preġudizzju għall-
kunsiderazzjoni indipendenti ta' dak il-każ. 
Il-Kumitat ikkonċernat jista' jbiddel meta 
jrid ir-rapporteur jew il-ko-rapporteur ma' 
membru ieħor tiegħu, jekk per eżempju, 
ma jkunux jistgħu jwettqu dmirijiethom fil-
limitu ta' ħin preskritt, jew jekk joħroġ li 
interess għandu potenzjal ta' preġudizzju.

(Emenda 281 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet kollha relattivi ma' l-indipendenza tal-partijiet li jikkomponu l-korpi ta' l-
Aġenzija huma miġbura flimkien f'Artikolu wieħed, sabiex kollox ikun aktar ċar (ara l-emenda 
għall-Artikolu 87).

Emenda 43
ARTIKOLU 87

Il-kwalifika u l-interessi Indipendenza
1. Is-sħubija tal-Kumitati u tal-Forum 
għandha ssir pubblika. Il-membri 
individwali jistgħu jitolbu li l-ismijiet 
tagħhom ma jixxandrux jekk huma 
jħossu li din il-pubblikazzjoni tista’ 

1. Is-sħubija tal-Kumitati u tal-Forum 
għandha ssir pubblika. Meta tixxandar kull 
ħatra, il-kwalifiki professjonali ta’ kull 
membru għandhom ikunu speċifikati.
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tpoġġihom f’riskju. Id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jiddeċiedi jekk jaqbilx ma’ dawn 
it-talbiet. Meta tixxandar kull ħatra, il-
kwalifiki professjonali ta’ kull membru 
għandhom ikunu speċifikati.
2. Il-Membri tal-Bord ta’ l-Immaniġjar, id-
Direttur Eżekuttiv u l-membri tal-Kumitati 
u tal-Forum għandhom jagħmlu 
dikjarazzjoni tad-dmir sabiex iwettqu l-
obbligi tagħhom u dikjarazzjoni ta’ 
interessi li jistgħu jitqiesu ta’ preġudizzju 
għall-indipendenza tagħhom. Dawn id-
dikjarazzjonijiet għandhom isiru ta’ kull 
sena bil-miktub.

2. Il-Membri tal-Bord ta’ l-Immaniġjar, id-
Direttur Eżekuttiv, il-membri tal-Kumitati, 
il-membri tal-Forum, il-membri tal-Bord 
ta' l-Appell, l-esperti u l-konsulenti 
xjentifiċi u tekniċi m'għandux ikollhom 
interessi ekonomiċi jew oħrajn fis-settur 
kimiku li jista' jkun ta' preġudizzju għall-
imparzjalità tagħhom. Għandhom jaġixxu 
indipendentament u fl-interess tal-
pubbliku u għandhom jagħmlu 
dikjarazzjoni ta' l-interessi finanzjarji 
tagħhom għal kull sena. Kwalunkwe 
interess indirett rigward l-industrija kimika 
għandha tiġi ddikjarata f'reġistru miżmum 
mill-Aġenzija u aċċessibbli għall-pubbliku 
fuq talba fl-uffiċċji ta' l-Aġenzija.

L-Istati Membri għandhom iżommu lura 
milli jagħtu kwalunkwe struzzjoni li tkun 
inkompatibbli mal-ħidmiet individwali tal-
membri tal-Kumitat għall-Evalwazzjoni 
tar-Riskji jew tal-Kumitat għall-Analiżi 
Soċjo-ekonomika, jew tal-konsulenti u l-
esperti xjentifiċi u tekniċi tagħhom jew 
mal-ħidmiet, ir-responsabilitajiet u l-
indipendenza ta' l-Aġenzija.
Il-kodiċi ta' prattika ta' l-Aġenzija 
għandha tispeċifika miżuri rigward l-
applikazzjoni ta' dan l-artikolu.

3. F’kull laqgħa tagħhom, il-membri tal-
Bord ta’ l-Immaniġjar, id-Direttur 
Eżekuttiv, il-membri tal-Kumitati u tal-
Forum u kwalunkwe esperti li 
jipparteċipaw fil-laqgħa għandhom 
jiddikjaraw kwalunkwe interessi li jistgħu 
jitqiesu ta’ preġudizzju għall-indipendenza 
tagħhom fir-rigward ta’ kwalunkwe punti 
fuq l-aġenda. Kull min jiddikkjara interessi 
bħal dawn la għandu jipparteċipa fid-
diskussjoni tal-punti ta’ l-aġenda rilevanti 
lanqas fi kwalunkwe votazzjoni fuqhom.

3. F’kull laqgħa tagħhom, il-membri tal-
Bord ta’ l-Immaniġjar, id-Direttur 
Eżekuttiv, il-membri tal-Kumitati, il-
membri tal-Forum u kwalunkwe esperti u 
konsulenti xjentifiċi u tekniċi li 
jipparteċipaw fil-laqgħa għandhom 
jiddikjaraw kwalunkwe interessi li jistgħu 
jitqiesu ta’ preġudizzju għall-indipendenza 
tagħhom fir-rigward ta’ kwalunkwe punti 
fuq l-aġenda. Kull min jiddikkjara interessi 
bħal dawn la għandu jipparteċipa fid-
diskussjoni tal-punti ta’ l-aġenda rilevanti 
lanqas fi kwalunkwe votazzjoni fuqhom. 
Dikjarazzjonijiet bħal dawn għandhom 
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ikunu aċċessibbli għall-pubbliku.

(Emenda 285 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Dan itenni l-opinjoni tradizzjonali tal-Parlament (li kienet aċċettat mill-Kunsill u li hi 
konnessa ma l-Aġenzija Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel u l-Aġenzija għall-Evalwazzjoni 
tal-Prodotti Mediċinali) f'dak li jirrigwarda l-indipendenza tal-membri tal-kumitati u l-bord, 
id-dikjarazzjoni tagħhom ta' l-interessi finanzjari u l-interessi indiretti fis-settur.

Emenda 44
ARTIKOLU 88, PARAGRAFU 3, SUBPARAGRAFU 1

3. Il-President, il-membri l-oħra u dawk li 
jalternaw magħhom għandhom jinħatru 
mill-Bord ta’ l-Immaniġjar fuq il-bażi ta’ l-
esperjenza rilevanti u l-ħila tagħhom fil-
qasam tas-sigurtà tas-sustanzi kimiċi, ix-
xjenzi naturali jew regolatorji u l-proċeduri 
ġudizzjali minn lista ta’ kandidati 
kwalifikati adottata mill-Kummissjoni.

3. Il-President, il-membri l-oħra u dawk li 
jalternaw magħhom għandhom jinħatru 
mill-Bord ta’ l-Immaniġjar minn lista ta’ 
kandidati kwalifikati proposta mill-
Kummissjoni wara proċedura għal 
selezzjoni pubblika rriklamata b'sejħa 
għal applikazzjonijiet ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u 
f'perjodiċi oħra jew fis-siti ta' l-Internet. 
Il-membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom 
jintgħażlu fuq il-bażi ta' l-esperjenza u 
kompetenza relevanti tagħhom fil-qasam 
tas-sigurtà kimika, tax-xjenzi naturali jew 
tal-proċeduri regolatorji u ġuridiċi. 

(Emenda 286 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tan-natura tal-ħidmiet li jridu jsiru mill-Bord ta' l-Appell, għandha tkun introdotta 
proċedura trasparenti għal-preżntazjoni ta' applikazzjonijiet.

Emenda 45
ARTIKOLU 89, PARAGRAFI 2 U 3

2. Il-Membri tal-Bord ta’ l-Appell 
għandhom ikunu indipendenti. Meta 
jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom ma 
għandhomx ikunu marbuta bi kwalunkwe 
struzzjonijiet.
3. Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell ma 
jistgħux iwettqu kwalunkwe obbligu ieħor 

3. Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell ma 
jistgħux iwettqu kwalunkwe obbligu ieħor 
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fl-Aġenzija. Il-funzjoni tal-Membri tista’ 
tkun waħda ta’ nofs il-ħin.

fl-Aġenzija. 

(Emenda 287 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet kollha relattivi ma' l-indipendenza tal-partijiet li jikkomponu l-korpi ta' l-
Aġenzija huma miġbura flimkien f'Artikolu wieħed, sabiex kollox ikun aktar. Għalkemm in-
numru tal-każijiet ta' l-appell jista' jippermetti lill-membri tal-Board ta' l-Appell li jieħdu 
sehem f'attivitajiet oħra, il-funżjoni tagħhom se tkompli 'full-time'.

Emenda 46
ARTIKOLU 90, PARAGRAFU 1

1. Jista' jkun hemm appell mid-deċiżjonijiet 
ta’ l-Aġenzija li jittieħdu skond l-Artikolu  9, 
l-Artikolu 20, l-Artikolu 27(6), l-Artikolu 
30(2) u (3) u l-Artikolu 50.

1. Jista' jkun hemm appell mid-
deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija li jittieħdu 
skond l-Artikolu  9, l-Artikolu 20, l-
Artikolu 27(6), l-Artikolu 30(2) u (3), l-
Artikolu 50 u l-Artikolu 59.

(Emenda 288 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' konsistenza d-deċiżjonijeit ta' awtorizzazzjoni għandhom ikunu wkoll suġġetti 
għall-proċess ta' Appell.

Emenda 47
ARTIKOLU 108

Sabiex tkun żgurata t-trasparenza, il-Bord 
ta’ l-Immaniġjar għandu, fuq il-bażi ta’ 
proposta mid-Direttur Eżekuttiv u bi ftehim 
mal-Kummissjoni, jadotta regoli sabiex 
jiżgura d-disponibbilità għall-pubbliku ta' 
tagħrif regolatorju, xjentifiku jew tekniku 
dwar is-sigurtà ta' sustanzi kimiċi li 
mhuwiex ta' natura kunfidenzjali.

Sabiex tkun żgurata t-trasparenza massima, 
il-Bord ta’ l-Immaniġjar għandu, fuq il-
bażi ta’ proposta mid-Direttur Eżekuttiv u 
bi ftehim mal-Kummissjoni, jadotta regoli 
u jibni reġistru sabiex jiżgura d-
disponibbilità għall-pubbliku ta' tagħrif 
regolatorju, xjentifiku jew tekniku dwar is-
sikurezza ta' sustanzi kimiċi bi qbil mar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001.
Ir-regoli ta' proċedura interni ta' l-
Aġenzija u tal-Kumitati u tal-gruppi ta' 
ħidma tagħhom għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku mill-Aġenzija 
u fuq l-Internet.
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L-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni 
ppreżentati, l-istadju milħuq fil-
proċedura, deċiżjonijiet interim, 
awtorizzazzjonijiet u kwalunkwe 
kundizzjoni oħra jew restrizzjoni imposta 
għandhom jiġu ppubblikati fuq l-Internet 
f'forma li tinftiehem.

(Emenda 294 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Dan itenni l-opinjoni tradizzjonali tal-Parlament (li kienet aċċettata mil-Kunsill b'konnssjoni 
ma' l-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza ta' l-Ikel u l-Aġenzija għall-Evalwazzjoni ta' Prodotti 
Mediċinali) f'dak li jirrigwarda t-trasparenza u l-aċċess għall-informazzjoni.

Emenda 48
ARTIKOLU 127, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Paragrafu 1 m'għandux jaffettwa d-
dritt ta' l-Istati Membri biex iżommu jew 
jintroduċu miżuri iżjed stretti u protettivi 
bi qbil mal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
dwar il-protezzjoni tal-ħaddiem, jekk 
evalwazzjoni tas-sigurtà kimika ma tkunx 
saret għall-użu ta' sustanza skond dan ir-
Regolament.

(Emenda 309 - l-ewwel qari)

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet adottati skond l-Artikolu 137 tat-Trattat li jistabbilixx l-Komunità 
Ewropea mħghandhomx jżommu lill-Istati Membri milli jmantnu jew jintroduċu miżuri ta' 
protezzjoni aktar iebsa. Dan jinkludi dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema. Jekk 
saret evalwazzjoni tas-sikurezza tal-kimiċi għal sustanza, wieħed jassumi li l-protezzjoni tal-
ħaddiema hija garantita. Għalhekk ġie propost li fil-każijiet l-oħra d-dritt ta' l-Istati Membri 
li jadottaw miżuri aktar iebsa m'għandux ikun ristrett.

Emenda 49
ANNESS XVII, POINT 47 A, B, Ċ, D, E (ġdid)

Emenda tal-Parlament

It-titlu tas-sustanza, tal-gruppi tas-sustanzi 
jew tal-preparazzjoni

Il-Kundizzjonijiet ta' restrizzjoni
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47a. Toluene
CAS No. 108-88-3

Ma jistax jitqiegħed fis-suq jew jintuża 
bħala sustanza jew kostitwent ta' 
preparazzjonijiet f'konċentrazzjoni 
ekwivalenti għal 0.1 % jew ogħla bil-
massa f'kolla u sprejs taż-żebgħa għall-
bejgħ lill-pubbliku.

47b. Trichlorobenzene
CAS No. 120-82-1

Ma jistax jitqiegħed għall-bejgħ jew 
jintuża bħala sustanzi jew kostitwenti ta' 
preparazzjonijiet f'konċentrazzjoni 
ekwivalenti għal 0.1 % jew ogħla tal-
massa għal kull użu
minbarra:
- bħala prodott intermedjarju ta' sintesi, 
jew
- bħala solvent ta' proċess 
f'applikazzjonijiet kimiki magħluqa għal 
reazzjonijiet ta' klorinazzjoni; jew
jew
- fil-produzzjoni ta' 1,3,5 - 'trinitro' - 2,4,6 
– 'triaminobenzene' (TATB).

47c. Idrokarboni poliċikliċi aromatiċi 
(PAH)
1. Benzo(a)pyrene (BaP)
CAS No. 50-32-8
2. Benzo(a)pyrene (BaP)
CAS No. 192-97-2
3. Benzo(a)anthracene (BaA)
CAS No. 56-55-3
4. Chrysen (CHR)
CAS No 218-01-9
5. Benzo(b)fluoranthene (BbFA)
CAS No. 205-99-2
6. Benzo(b)fluoranthene (BjFA)
CAS No. 205-82-3
7. Benzo(b)fluoranthene (BkFA)
CAS No 207-08-9

1. Żjut dilwenti ma jistgħux ikunu 
mpoġġija fis-suq u użati għall-produżżjoni 
tat-tajers jew ta' partijiet tat-tajers, jekk 
ikun fihom:
- aktar minn 1mg/kg BaP, jew
- aktar minn 10mg/kg tas-somma kollha 
tal-PAHs imniżżla.
Ikun ikkunsidrat li dawn il-limiti ġew 
miżmuma jekk l-estratt tal-poliċikliċi 
aromatiċi (PCA) ikun inqas minn 3% fil-
massa, kif imkejjel mill-Istitutut taż-Żejt 
bl-istandard IP346: 1998 
(Determinazzjoni ta' PCA fi żjut ta’ bażi 
lubrikanti li m’humiex użati u fi 
frazzjonijiet ta’ żejt mhux raffinat li ma 
fihomx asphaltene – Metodu ta’ indiċi 
rifrattiv ta’ l-estrazzjoni ta’ Dimethyl 
sulphoxide), dejjem jekk il-konformità 
mal-valuri limitu ta’ BaP u ta’ PAHs 
elenkati, kif ukoll il-korrelazzjoni ta’ 
valuri mkejla permezz ta’ l-estratt ta’ 
PCA, tkun kontrollata mill-manifattur u 
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8. Dibenzo(a, h)anthracene (DBAhA)
CAS No. 53-70-3

mill-importatur kull 6 xhur jew wara kull 
bidla operattiva ewlenija, skond liema tiġi 
l-ewwel.
2. Barra minn hekk, tajers u l-materjal 
('tread') użat għall-bdil ta' l-uċuħ tat-
tajers  manifatturati wara l-1 ta' Jannar 
2010 ma jistgħux jitpoġġew fis-suq jekk 
ikun fihom żjut dilwenti li jaqbżu
l-limiti indikati fil-paragrafu 1.
Dawn il-limiti jitqiesu li ġew rispettati, 
jekk il-komposti ta’ lastiku vulkanizzat ma 
jaqbżux il-limitu ta 0,35 % ta’ protoni Bay 
kif imkejla u kkalkulati permezz ta’ l-ISO 
21461.
(Lastiku vulkanizzat – Determinazzjoni 
ta’ l- aromatiċità taż-żejt f’komposti ta’ 
lastiku vulkanizzat). 
3. Bħala deroga, paragrafu 2 
m'għandhux japplika għal tajers li 
ingħatalhom wiċċ ġdid jekk il-wiċċ il-ġdid 
('tread') ma jkunx fih żjut dilwenti aktar 
mil-limiti msemmija f'paragrafu 1.

47d. Il-ftalati li ġejjin (jew numri CAS- u 
EINECS oħra li jkopru s-sustanza): 
bis (2-ethylhexyl) ftalati (DEHP)
CAS No 117-81-7 Einecs No 204-211-0 
dibutyl phthalate (DBP)
CAS No 84-74-2 Einecs No 201-557-4 
benzyl butyl phthalate (BBP)
CAS No 85-68-7 Einecs No 201-622-7 

M'għandhomx jintużaw bħala sustanzi 
jew bħala kostitwenti ta’ preparazzjonijiet, 
f’konċentrazzjonijiet akbar minn 0.1 % 
tal-massa tal-materjal plastiċizzat, 
f’ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal.
Tali ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal 
li fihom dawn il-ftalati f’konċentrazzjoni 
akbar mil-limitu msemmi hawn fuq m' 
għandhomx jitqiegħdu fis-suq.

47e. Il-ftalati li ġejjin (jew numri CAS- u 
EINECS oħra li jkopru s-sustanza):
di-“isononyl” phthalate (DINP)
CAS No 28553-12-0 and 68515-48-0 
Einecs No 249-079-5 and 271-090-9
di-“isodecyl” phthalate (DIDP)
CAS No 26761-40-0 and 68515-49-1 
Einecs No 247-079-977 and 271-090-4

M'għandhomx jintużaw bħala sustanzi 
jew bħala kostitwenti ta’ preparazzjonijiet, 
f’konċentrazzjonijiet akbar minn 0.1% 
tal-massa tal-materjal plastiċizzat, 
f’ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal li 
jistgħu jitqiegħdu fil-ħalq mit-tfal.
Tali ġugarelli u artikoli għall-kura tat-tfal 
li fihom dawn il-ftalati f’konċentrazzjoni 
akbar mil-limitu msemmi hawn fuq m' 
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di-n-octyl phthalate (DNOP) CAS No 117-
84-0 Einecs No 204-214-7

għandhomx jitqiegħdu fis-suq.

Għall-iskop tal-punti 47d u 47e "għall-
kura tat-tfal” tfisser kwalunkwe prodott 
intenzjonat biex jiffaċilita l-irqad, ir-
rilassament, l-iġjene, it-tmigħ tat-tfal jew 
l-irdigħ min-naħa tat-tfal.
Il-Kummissjoni se terġa' tevalwa, sa mill-
akktar tard is-16 ta' Jannar 2010, il-
miżuri rigward il-punti 47d u 47e fid-dawl 
tat-tagħrif sjentifiku l-ġdid dwar dawn is-
sustanzi u s-sostituti tagħhom, u jekk ikun 
ġustifikat, dawn il-miżuri jitbiddlu skond 
il-bżonn.

Ġustifikazzjoni

Il-lista stabbilita fl-Anness XVII għandha bżonn tiġi aġġornata bl-aħħar miżuri ta' restrizzjoni 
adottat mill-Kunsill u mill-Parlament.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tkompli, u f'xi aspetti ssaħħaħ, il-bilanċ tajjeb li ntlaħaq mill-
vot tal-Parlament fl-ewwel qari. Bilanċ bejn il-kompetittività ta' l-industrija tal-kimiki 
Ewropea min-naħa l-waħda u t-tmexxija tas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent min-naħa l-
oħra.

Ir-rappoteur, filwaqt li jilqa' l-metodu, jinsisti li jeżistu kundizzjonijiet sabiex jintlaħaq ftehim 
skond il-qari, dejjem jekk il-Kunsill u l-Kummissjoni verament japplikaw loġika nazzjonali 
kostruttiva.

Fid-dawl ta' dan l-objettiv, ir-rapporteur iqis li hu neċessarju li ssir konċentrazzjoni fuq xi 
prijoritajiet marbuta ma' l-għeluq tar-regolament li ma kienux ikkunsidrati kif suppost mill-
Kunsill. Ir-rapporteur jirriserva d-drtti li jintervjeni fi kwistjonijiet zgħar oħra fid-dawl tad-
dibattitu li ser isir fil-Kummissjoni.

Ir-rapporteur bi ħsiebu jerġa jippreżenta emendi adottati mill-Parlament b'maġġjoranza u li 
madankollu il-Kunsill qies li mhux xieraq li jkunu inklużi fil-pożizzjoni komuni tiegħu.

Hemm bżonn li jkun imsaħħaħ il-prinċipju ta' "dmir ta' diligenza" min-naħa tal-produttur u 
huwa importanti sabiex ikun garantit kontroll xieraq tas-sustanzi li jitpoġġew fis-suq, mhux 
inqas l-iskambju tajjeb ta' informazzjoni u komunikazzjoni dwar ir-riskju li jiġi mill-użu ta' l-
istess.

Ir-rapportuer għandu l-ħsieb li jikkonċentra fuq sett ieħor ta' emendi li jirrigwardaw il-
kwistjonijiet relattivi ma' l-isperimentar bis-sustanzi fuq l-annimali. B'mod partikolari r-
rapporteur għandu l-ħsieb li jinforza l-irwol taċ-Ċentru Ewropew għall-Validazzjoni ta' 
Metodi Alternattivi (ECVAM), kif ukoll sabiex ikun iffaċilitat metodu alternattiva ta' 
sperimentazzjoni fuq l'annimali li tiegħu l-ECVAM tivvalida l-validità sjentifika tiegħu. Se 
jkunu ppreżentati emendi dwar l-obbligu li jsiru trażmissjonijiet ta' stujdi u informazzjonijiet 
lill-Agenzija dwar sustanza derivanti minn sperimentazzjoni fuq l-annimali kif ukoll dawk li 
jistgħu jkunu evitati u sabiex jitwaqqaf Kumitat dwar il-metodi ta' sperimentazzjoni 
alternattivi.

Ir-rapporteur se jerġa' jippreżenta sett ta' emendi iffukati fuq l-infurzar ta' l-iskabmju ta' l-
informazzjoni neċesarja sabiex issir evalwazzjoni tar-risku u ta' l-effetti tas-sustanzi fuq is-
saħħa u fuq l-ambjent. B'mod partikolari, jerġu jintroduċu l-possibilità li jinħoloq simbolu 
Ewropew ta' qualità li jagħraf u jippromwovi l-prodotti li f'kull stadju tal-produzzjoni ġew 
prodotti b'mod li jirispetta l-obbligi REACH.

Fuq kollox ir-rapporteur jinsisti li huwa indispensabbli li l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tkun 
imtejba permezz ta' l-indtroduzzjoni ta' emendi li jiffinalizzaw u jagħmlu s-sistema aktar 
maneġġibbli, b'attenzjoni partikolari għad-diffikultajiet ta' applikazzjoni li l-impriżi zgħar u 
dawk medji jistgħu jiffaċċjaw. Għaldaqstant se jerġu jiġu ppreżentati emendi li jaħsbu għal 
mekkaniżmi ta' għajnuna u li jsostnu l-impirżi z-zgħar u dawk medji kif ukoll jadottaw miżuri 
ta' assistenza speċjali min-naħa ta' l-Istati Membri.

Ir-rapporteur hu tal-fehema li għandha tingħata preċedenza lit-tisħiħ tal-prerogattiva tal-
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Parlament u l-irwol tiegħu fil-proċess tat-twaqqif ta' Aġenzija u l-monitoraġġ tar-riżultati 
għandu jkun aktar inċiżiv.

Se jkunu wkoll preżentati emendi rigward il-kwistjonijiet speċifiċi dwar liema r-rapporteur hu 
tal-fehema li l-pożizzjoni meħuda mill-Parlament fl-ewwel qari toffri titjib sinjifikattiv fil-
pożizzjoni komuni.

Il-proġett ta' rakkomnadazzjoni ma jinkludix l-emendi dwar l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi 
ivvutati fl-ewwel qari. Ir-rapporteur jemmen li l-pożizzjoni adottata mill-Parlament, fir-
rigward tal-pożizzjoni komuni, hija waħda aktar stretta u koerenti bl-għan ewlieni tar-
regolament - il-bdil ta' sustanzi problematiċi ħafna ma' dawk is-sustanzi jew teknoloġiji 
alternattivi u aktar sikuri - u għandha bżonn terġa tkun imnedija. Min-naħa l-oħra, id-
differenza li hemm mill-pożizzjoni tal-Kunsill mhix waħda li ma tinfelaħx. Jirriżulta possibbli 
u neċessarju li jsir komporomess dwar dan il-kapitolu importanti. Għalehekk, ir-rapporteur 
għandu l-ħsieb li flimkien ma gruppi oħra politiċi jevawla l-aħjar triq sabiex jintlaħaq ftehim 
vast li jkollu valur fil-konfront tal-Kunsill u l-Kummissjoni.

Madankollu r-rapporteur għandu l-ħsieb li jerġa' jippreżenta l-pożizzjoni kollha adottata mill-
Parlament fl-ewwel qari fejn infetħu possibilitajiet ta' negozju sabiex jintlaħaq ftehim.  


