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PR_COD_1am

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-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
klassifikazzjoni, it-tikkettjar u l-ippakkjar ta’ sostanzi u taħlitiet, u li jemenda d-
Direttiva 67/548/KEE u r-Regolament (KE) Nru 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0355),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema l-
Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C6 0197/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6 0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 8

(8) Għalhekk huwa essenzjali li jiġu 
armonizzati d-dispożizzjonijiet 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 

(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-
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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.

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.

Ġustifikazzjoni

Il-modifika proposta għandha l-għan li tiżgura koerenza ma' l-objettivi ta' dan ir-Regolament.

Emenda 2
PREMESSA 13

(13) It-termini użati f’dan ir-Regolament 
għandhom ikunu konsistenti ma’ dawk 
stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 rigward ir-
Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tal-Kimiċi 
(Reach), li jistabbilixxi Aġenzija tal-Kimiċi 
Ewropea, li jemenda d-
Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-
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 u mad-
definizzjonijiet speċifikati fil-livell tan-NU 
fil-GHS, biex tiġi żgurata konsistenza 
massima fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
dwar il-kimiċi fi ħdan il-Komunità fil-
kuntest tal-kummerċ globali. Il-klassijiet ta' 
periklu speċifkati fil-GHS għandhom ikunu 
stabbiliti f'dan ir-Regolament għall-istess 
raġuni.

(13) It-termini u d-definizzjonijiet użati 
f’dan ir-Regolament għandhom ikunu 
konsistenti ma’ dawk stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 rigward ir-
Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tal-Kimiċi 
(Reach), li jistabbilixxi Aġenzija tal-Kimiċi 
Ewropea, li jemenda d-
Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-
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 u mad-
definizzjonijiet speċifikati fil-livell tan-NU 
fil-GHS, biex tiġi żgurata konsistenza 
massima fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
dwar il-kimiċi fi ħdan il-Komunità fil-
kuntest tal-kummerċ globali. Il-klassijiet ta' 
periklu speċifkati fil-GHS għandhom ikunu 
stabbiliti f'dan ir-Regolament għall-istess 
raġuni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ma tinħoloqx konfużjoni, jeħtieġ li  d-definizzjonijiet u t-terminoloġija jkunu koerenti 
mal-leġiżlazzjoni Ewropea speċifika.
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Emenda 3
PREMESSA 25

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

(25) Informazzjoni ġdida u esperimenti 
biex ikunu determinati l-perikli fiżiċi 
għandhom dejjem ikunu meħtieġa, ħlief 
jekk id-data xierqa u affidabbli hija diġà 
disponibbli jew jekk hija prevista deroga 
fil-parti 2.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm insistenza dwar is-serjetà u n-natura tad-data wżata, it-
testijiet għad-determinazzjoni tar-riskji fiżiċi u kimiċi ma jsirux fuq l-annimali.

Emenda 4
PREMESSA 26

(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-finijiet ta' klassifikazzjoni, it-
testijiet fuq bnedmin u fuq primati mhux 
bnedmin għandhom isiru biss jekk ma 
jkun hemm l-ebda alternattiva oħra 
possibbli. Dawn m'għandhomx isuru biex 
jinnegaw id-data l-oħra. 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.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem, jista' jkun meħtieġ li jsiru testijiet fuq bnedmin u fuq 
primati bnedmin. Madankollu, dawn it-testijiet għandhom ikunu limitati għal dawk il-każi fejn 
ma jkun hemm l-ebda alternattiva oħra possibbli. 
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Emenda 5
PREMESSA 31

(31) Għal raġunijiet ta’ proporzjonalità u 
prattiċità, valuri ġeneriċi ta’ valuri limiti 
huma definiti, kemm għall-impuritajiet, l-
addittivi u l-kostitwenti individwali tas-
sustanzi u kemm għas-sustanzi fit-taħlitiet 
li jispeċifikaw meta informazzjoni dwar 
dawn għandu jittieħed kont tagħha sabiex 
jiġu determinati l-klassijiet ta' periklu tas-
sostanzi u t-taħlitiet.

(31) Għal raġunijiet ta’ proporzjonalità u 
prattiċità, valuri ġeneriċi ta’ valuri limiti 
huma definiti, kemm għall-impuritajiet 
identifikati, l-addittivi u l-kostitwenti 
individwali tas-sustanzi u kemm għas-
sustanzi fit-taħlitiet li jispeċifikaw meta 
informazzjoni dwar dawn għandu jittieħed 
kont tagħha sabiex jiġu determinati l-
klassijiet ta' periklu tas-sostanzi u t-
taħlitiet.

Ġustifikazzjoni

L-Anness VI kurrenti għad-Direttiva dwar is-Sustanzi Perikolużi (taqsima 1.7.2.1) jitlob biex 
jiġu kklassifikati s-sustanzi fejnjiġu identifikati impuritajiet, addittivi jew kostitwenti 
individwali li jkunu identifikati bħala daqs jew iżjed mil-limiti tar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar 
it-Taħlitiet Perikolużi.

Emenda 6
PREMESSA 35

(35) Żewġ komponenti importanti użati 
biex jikkomunikaw il-perikli tas-sostanzi u 
t-taħlitiet huma t-tikketti u l-karti bid-data 
tas-sikurezza previsti fir-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006. It-tikketta hija l-unika 
għodda għall-komunikazzjoni mal-
konsumaturi, iżda tista’ sservi wkoll biex 
tiġbed l-attenzjoni tal-ħaddiema għal 
informazzjoni aktar komprensiva dwar is-
sustanzi jew taħlitiet mogħtija fil-karti bid-
data tas-sikurezza. Minħabba li d-
dispożizzjonijiet dwar il-karti bid-data tas-
sikurezza huma inklużi fir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 li jużaw 
il-karti tad-data tas-sikurezza bħala l-
għodda ewlenija ta' komunikazzjoni bejn 
il-katina ta' forniment għas-sustanzi, jixraq 
li l-istess dispożizzjonijiet ma jiġux 
iddupplikati f'dan ir-Regolament.

(35) Żewġ komponenti importanti użati 
biex jikkomunikaw il-perikli tas-sostanzi u 
t-taħlitiet huma t-tikketti u l-karti bid-data 
tas-sikurezza previsti fir-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006. Minn dawn, hija biss it-
tikketta li tinsab disponibbli għall-
komunikazzjoni mal-konsumaturi u 
għalhekk din għandha tkun dettaljata 
biżżejjed u rilevanti għall-użu tal-prodott.
Għalhekk jeħtieġ li, kif stipulat fir-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, l-
Aġenzija, b'konsultazzjoni ma' l-
awtoritajiet kompetenti u mal-partijiet 
interessati, u billi tadotta l-aħjar prattiki 
relevanti kif xieraq, tipprovda gwida 
għall-komunikazzjoni ta' l-informazzjoni 
lill-konsumaturi tal-pubbliku ġenerali 
dwar ir-riskju u l-użu bla periklu ta' 
sustanzi u taħlitiet kimiċi. It-tikketta tista’ 
sservi wkoll biex tiġbed l-attenzjoni tal-
ħaddiema għal informazzjoni aktar 
komprensiva dwar is-sustanzi jew taħlitiet 
mogħtija fil-karti bid-data tas-sikurezza. 
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Minħabba li d-dispożizzjonijiet dwar il-
karti bid-data tas-sikurezza huma inklużi 
fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 li 
jużaw il-karti tad-data tas-sikurezza bħala 
l-għodda ewlenija ta' komunikazzjoni bejn 
il-katina ta' forniment għas-sustanzi, jixraq 
li l-istess dispożizzjonijiet ma jiġux 
iddupplikati f'dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Sistema xierqa u konsistenti ta' komunikazzjoni se tipprovdi l-konsumaturi bl-informazzjoni u 
l-pariri meħtieġa biex ikunu jistgħu jimmaniġġjaw ir-riskju tagħhom b'mod sikur u effettiv 
meta jużaw sustanza, preparazzjoni jew prodott li fih il-kimika.  Dan huwa konsistenti wkoll 
mal-GHS (Para 1.4.3.4) fejn it-tikketta għall-konsumaturi trid tkun "dettaljata biżżejjed u 
relevanti għall-użu tal-prodott".

Emenda 7
PREMESSA 35A (ġdida)

(35a) Bil-għan li jkun hemm 
komunikazzjoni sħiħa u tajba ta' l-
informazzjoni lill-konsumaturi dwar ir-
riskji u l-użu sikur tas-sustanzi kimiċi u 
tat-taħlitiet, jeħtieġ li jkun promoss aktar 
l-użu u t-tixrid ta' websajts u ta' numri bla 
ħlas, fuq kollox għall-kisba ta' 
informazzjoni rigward ippakkjar u 
ttikkettar partikolari.

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta' ammont kbir ta' informazzjoni dwar l-ippakkjar ta' daqs żgħir jew ta' ippakkjar 
mhux xieraq ma jiggarantix li l-konsumaturi jirċievi tali informazzjoni. L-indikazzjoni ta' 
websajt jew ta' numru bla ħlas, li jidhru sew anki fuq uċuħ żgħar, għall-kisba ta' kwalunkwe 
informazzjoni utli u rilevanti tista' tirrappreżenta alternattiva tajba biex l-iformazzjoni 
titwassal għand il-konsumatur.

Emenda 8
PREMESSA 41

Ir-regoli ta’ l-ittikkettar f'dan ir-Regolamet 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE 
rigward it-tqegħid fis-suq tal-prodotti 

(41) Ir-regoli ta’ l-ittikkettar f'dan ir-
Regolamet għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għad-Direttiva tal-
Kunsill 91/414/KEE rigward it-tqegħid fis-
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għall-ħarsien tal-pjanti u d-
Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill rigward it-tqegħid ta' prodotti
bioċidali fis-suq.

suq tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u d-
Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill rigward it-tqegħid ta' prodotti 
bioċidali fis-suq u r-Regolament (KE) Nru 
648/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar id-
deterġenti1.
_______
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).

Ġustifikazzjoni
Ir-Regolament dwar id-Deterġenti fih dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-ittikkettar għall-
prodotti deterġenti, u dawn iridu jiġu rrispettati.

Emenda 9
PREMESSA 46

(26) Biex is-suq intern tas-sustanzi u t-
taħlitiet jaħdem, filwaqt li fl-istess ħin jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem u ta’ l-ambjent, għandhom jiġu 
stabbiliti regoli għall-inventarju tal-
klassifikazzjonijiet u l-ittikkettar. Il-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar għal kull 
sustanza mqiegħda fis-suq għandhom 
għalhekk jiġu nnotifikati lill-Aġenzija biex 
ikunu inklużi fl-inventarju.

(26) Biex is-suq intern tas-sustanzi u t-
taħlitiet jaħdem, filwaqt li fl-istess ħin jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem u ta’ l-ambjent, għandhom jiġu 
stabbiliti regoli għall-inventarju tal-
klassifikazzjonijiet u l-ittikkettar. Il-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar għal kull 
sustanza mqiegħda fis-suq, għas-sustanzi 
suġġetti għar-reġistazzjoni skond ir-
Regolament (KE) nru. 1907/2006 jekk il-
kwantità taqbeż tunnellata fis-sena,
għandhom jiġu nnotifikati lill-Aġenzija 
biex ikunu inklużi fl-inventarju.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6 tar-Regolament KE 1907/2006 jistipula l-obbligu ta' reġistrazzjoni ta' sustanzi li 
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. 

Emenda 10
PREMESSA 55

(55) Biex tiġi żgurata t-trasparenza, l-
imparzjalità u l-konsistenza fil-livell ta’ l-

(55) Biex tiġi żgurata t-trasparenza, l-
imparzjalità u l-konsistenza fil-livell ta’ l-
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attivitajiet ta’ infurzar mill-Istati Membri, 
huwa neċessarju għall-Istati Membri li 
jistabbilixxu qafas xieraq bil-ħsieb li 
jimponu penaltajiet effettivi, proporzjonati 
u dissważivi għan-nuqqas ta’ konformità 
ma’ dan ir-Regolament, billi n-nuqqas ta’ 
konformità tista’ tirriżulta fi ħsara għas-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

attivitajiet ta’ infurzar mill-Istati Membri, 
huwa neċessarju għall-Istati Membri li 
jistabbilixxu qafas xieraq bil-ħsieb li 
jimponu penaltajiet effettivi, proporzjonati 
u dissważivi għan-nuqqas ta’ konformità 
ma’ dan ir-Regolament, billi n-nuqqas ta’ 
konformità tista’ tirriżulta fi ħsara għas-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri jridu jiżguraw 
sistema effiċjenti ta' viġilanza u kontroll.

Ġustifikazzjoni

Sabiex is-sistema mwaqqfa mir-regolament attwali taħdem b'mod effikaċi, jeħtieġ li jkun 
hemm sistema effiċjenti ta' sorveljanza u kontroll.

Emenda 11
PREMESSA 64

(64) B’mod partikolari, għandhom 
jingħataw setgħat lill-Kummissjoni biex 
taddatta dan ir-Regolament għall-progress 
tekniku, li jinkludu l-inkorporazzjoni ta’ l-
addattamenti li jsiru fil-livell tan-NU lill-
GHS. Fit-twettiq ta' tali addattamenti għall-
progress tekniku, ir-ritmu tal-ħidma 
biannwali fil-livell tan-NU għandu jkun 
ikkunsidrat. Aktar minn hekk, għandhom 
jingħataw setgħat lill-Kummissjoni sabiex 
tkun tista' tieħu deċiżjonijiet dwar il-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati 
għal sustanzi speċifiċi. Billi dawk il-miżuri 
huma ta’ skop ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju provdut fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

(64) B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħat biex taddatta dan 
ir-Regolament għall-progress tekniku u 
xjentifiku, li jinkludu l-inkorporazzjoni ta’ 
l-addattamenti li jsiru fil-livell tan-NU lill-
GHS. Fit-twettiq ta' tali addattamenti għall-
progress tekniku u xjentifiku, ir-ritmu tal-
ħidma biannwali fil-livell tan-NU għandu 
jkun ikkunsidrat. L-iżvilupp u l-
validazzjoni ta' metodi ta' ttestjar ġodda 
għandhom ikunu riflessi f'dan ir-
Regolament. Aktar minn hekk, għandhom 
jingħataw setgħat lill-Kummissjoni sabiex 
tkun tista' tieħu deċiżjonijiet dwar il-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati 
għal sustanzi speċifiċi. Billi dawk il-miżuri 
huma ta’ skop ġenerali u huma mfassla 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju provdut fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Fil-qasam tal-kimika, hemm progress xjentifiku u tekniku rapidu. Huwa meħtieġ li r-
regolament jiġi adattat għall-iżviluppi xjentifiċi, inklużi dawk li jirrigwardaw il-metodi ta' l-
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ittestjar.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 1, PUNT (A)

a) l-armonizzar tal-klassifikazzjoni tas-
sustanzi u taħlitiet, u r-regoli dwar l-
ittikkettar u l-ippakkjar għal sustanzi u 
taħlitiet perikolużi; 

a) l-armonizzar tal-kriterji ta' 
klassifikazzjoni tas-sustanzi u taħlitiet, u r-
regoli dwar l-ittikkettar u l-ippakkjar għal 
sustanzi u taħlitiet perikolużi;

Ġustifikazzjoni

Il-modifika proposta għandha l-għan li tiżgura koerenza ma' l-objettivi ta' dan ir-Regolament.

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 2, PUNT (D)

(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 
żvilupp xjentifiku jew għal riċerka u 
żvilupp orjentati lejn il-proċess, li ma 
jitqegħdux fis-suq jew li jitqiegħdu fis-suq 
b'volum annwali li jkun inqas minn 
tunnellata għal kull fornitur.

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-iżviluppi xjentifiċi jippermettu li jkunu identifikati soluzzjonijiet alternattivi 
aktar sikuri u li jniġġsu anqas.  Għal dan il-għan jeħtieġ li ssir dispożizzjoni, kif diġà żgurat 
mir-REACH, li f'ċerti kwantitajiet is-sustanzi u t-taħlitiet użati għal skopijiet ta' riċerka u 
żvilupp ikunu esklużi mill-applikazzjoni tar-regolament preżenti.

Emenda 14
ARTIKOLU 2, PUNT 4 A (ġdid)

(4a) preparazzjoni tfisser taħlita jew 
soluzzjoni magħmula minn żewġ sustanzi 
jew iżjed; taħlita u preparazzjoni huma 
sinonimi.
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Ġustifikazzjoni

Għal skopijiet ta' integrità, tiġi introdotta d-definizzjoni ta' taħlitiet billi jitfakkar dak li diġà 
intqal fir-REACH rigward it-taħlitiet. Il-kelma taħlita hija sinonomu tal-kelma taħlitiet.

Emenda 15
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 2, INTRODUZZJONI 

2. Sustanza jew taħlita li tissodisfa l-kriterji 
ta' xi wieħed minn dawn il-klassijiet ta' 
periklu jew kategoriji stabbiliti fl-Anness I 
hija perikoluża:

2. Sustanza jew taħlita li tissodisfa l-kriterji 
ta' xi wieħed minn dawn il-klassijiet ta' 
periklu jew kategoriji stabbiliti fl-Anness I 
hija perikoluża fi ħdan it-tifsira tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u għall-
finijiet ta' leġiżlazzjoni downstream:

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-modifika tal-proposta huwa li l-liġi li qed tiġi eżaminata tkun koerenti ma' dak li 
diġà ġie stipulat mir-regolament REACH (KE 1906/2006) sabiex tkun evitata konfużjoni 
rigward is-sinifikat ta' riskju u periklu.

Emenda 16
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 3

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. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 54(3).

3. Il-Kummissjoni tista' tintegra 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. Dawk il-
miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament,
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 54(3).

Ġustifikazzjoni

Billi l-leġiżlazzjoni li qed tiġi eżaminata għandha natura internazzjonali, l-attività tal-
Kummissjoni f'dan il-każ tikkwalifika bħala proċess ta' interrogazzjoni.

Emenda 17
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 1, PUNT (B)
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(b) data epidemoloġiku u esperjenza dwar 
l-effetti fuq il-bnedmin;

(b) data epidemoloġiku affidabbli u 
esperjenza xjentifikament valida dwar l-
effetti tas-sustanzi fuq il-bnedmin 
(eżempju data dwar ix-xogħol u data 
minn databases ta’ inċidenti u mill-istudji 
prospettivi);

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jinsisti dwar is-serjetà xjentifika u n-natura tad-data wżati kif 
ukoll id-disponibilità ta' informazzjoni minn programmi u laqgħat rikonoxxuti 
internazzjonalment.

Emenda 18
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 1, PUNT (C A) (ġdid)

(ca) kwalunkwe informazzjoni oħra 
ġġenerata skond programmi 
internazzjonali tal-kimika.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jinsisti dwar is-serjetà xjentifika u n-natura tad-data wżata kif 
ukoll id-disponibilità ta' informazzjoni minn programmi u laqgħat rikonoxxuti 
internazzjonalment.

Emenda 19
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 1

1. Il-fornitur ta' taħlita għandu jidentifika l-
informazzjoni disponibbli relevanti għall-
għanijiet li jkun deċiż jekk it-taħlita 
għandhiex perikli fiżiċi, għas-saħħa, jew 
ambjentali kif stabbilit fl-Anness I, u, 
b'mod partikolari, dawk li ġejjin:

1. Il-fornitur ta' taħlita għandu jidentifika l-
informazzjoni disponibbli relevanti għall-
għanijiet li jkun deċiż jekk it-taħlita 
għandhiex perikli fiżiċi, għas-saħħa, jew 
ambjentali kif stabbilit fl-Anness I, u, 
b'mod partikolari, dawk li ġejjin:

(a) data ġġenerata skond xi wieħed mill-
metodi msemmija fl-Artikolu 8 (3) dwar it-
taħlita nsifha jew is-sustanza li hemm fiha;

(a) data ġġenerata skond xi wieħed mill-
metodi msemmija fl-Artikolu 8 (3) dwar it-
taħlita nsifha jew is-sustanza li hemm fiha;

(b) data u esperjenza epidemjoloġika dwar 
l-effetti fuq il-bnedmin għat-taħlita nfisha 
jew is-sustanzi li hemm fiha;

(b) data epidemoloġiku affidabbli u 
esperjenza xjentifikament valida dwar l-
effetti fuq il-bnedmin għat-taħlita nfisha 
jew is-sustanzi li hemm fiha (eżempju data 
dwar ix-xogħol u data minn databases ta’ 
inċidenti u mill-istudji prospettivi);
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(c) kull informazzjoni oħra ġenerata skond 
is-sezzjoni 1 ta' l-Anness XI għar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 għat-
taħlita nfisha jew għas-sustanzi li hemm 
fiha.

(c) kull informazzjoni oħra ġenerata skond 
is-sezzjoni 1 ta' l-Anness XI għar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 għat-
taħlita nfisha jew għas-sustanzi li hemm 
fiha.

(ca) kwalunkwe informazzjoni oħra 
ġġenerata skond programmi 
internazzjonali tal-kimika għat-taħlita 
nfisha jew għas-sustanzi li hemm fiha;
(cb) informazzjoni rigward il-
kompożizzjoni u l-klassifikazzjoni ta' 
taħlitiet eżistenti fi ħdan grupp ta' taħlitiet 
li jkunu relatati b'mod simili. 

L-informazzjoni għandha tkun relatata 
mal-forma jew l-istat fiżiku li fih hija użata 
t-taħlita jew b'mod raġonevoli tista' tiġi 
mistennija li tintuża wara li titqiegħed fis-
suq.

L-informazzjoni għandha tkun relatata, 
meta jkun rilevanti, mal-forma jew l-istat 
fiżiku li fih hija użata t-taħlita jew b'mod 
raġonevoli tista' tiġi mistennija li tintuża 
wara li titqiegħed fis-suq.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jinsisti dwar is-serjetà xjentifika u n-natura tad-data wżati kif 
ukoll id-disponibilità ta' informazzjoni minn programmi u laqgħat rikonoxxuti 
internazzjonalment.

Emenda 20
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 2

2. Soġġetta għall-paragrafi 3 u 4, fejn l-
informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(a) hija disponibbli għat-taħlita 
nfisha, u l-fornitur ikun aċċerta li l-
informazzjoni hija adegwata u ta' min 
jorbot fuqha, għandu juża dik l-
informazzjoni għall-għanijiet ta' l-
evalwazzjoni skond Kapitolu 2.

2. Soġġetta għall-paragrafi 3 u 4, fejn l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1
hija disponibbli għat-taħlita nfisha, u l-
fornitur ikun aċċerta li l-informazzjoni hija 
adegwata u ta' min jorbot fuqha, għandu 
juża dik l-informazzjoni għall-għanijiet ta' 
l-evalwazzjoni skond Kapitolu 2.

Ġustifikazzjoni

Issir referenza għall-paragrafu kollu u allura anki għal kull informazzjoni konnessa u 
disponibbli.

Emenda 21
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 1
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1. Meta jitwettqu testijiet ġodda għall-
għanijiet ta' dan ir-Regolament, it-testijiet 
fuq l-annimali fi ħdan it-tifsira tad-
Direttiva 86/609/KEE għandhom isiru biss 
fejn ma jkunx hemm alternattivi oħra 
disponibbli.

1. Meta jitwettqu testijiet ġodda għall-
għanijiet ta' dan ir-Regolament, it-testijiet 
fuq l-annimali fi ħdan it-tifsira tad-
Direttiva 86/609/KEE għandhom isiru biss 
fejn ma jkunx hemm alternattivi oħra 
disponibbli li jipprovdu l-istess livell ta' 
affidabilità u kwalità ta' data.

Il-metodi ta' ttestjar għandhom ikunu 
riveduti u mtejba b'mod regolari bil-ħsieb 
li jitnaqqsu t-testijiet fuq annimali vertebri 
u n-numru ta' annimali involuti. 

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li ntennu l-impenn biex jitnaqqsu t-testijiet fuq l-annimali.

Emenda 22
ARTIKOLU 7, PARAGRAFU 2

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

2. It-testijiet fuq bnedmin u primati mhux 
bnedmin għandhom isiru għall-għanijiet ta' 
dan ir-Regolament meta ma jkunx hemm 
alternattivi possibbli oħra biss. Dawn 
m'għandhomx isuru biex jinnegaw id-
data l-oħra.

Ġustifikazzjoni

It-testijiet fuq il-bnedmin u fuq primati mhux umani għandhom ikunu limitati għal każi fejn l-
informazzjoni meħtieġa biex titħares is-saħħa tal-bniedem ma tkunx tista' tinkiseb b'xi mod 
affidabbli ieħor.

Emenda 23
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 3, PUNT (C)

(c) fir-rigward ta' perikli għas-saħħa u 
ambjentali kif stabbilit fil-partijiet 3 u 4 ta' 
l-Anness I, prinċipji xjentifiċi rikonoxxuti 
internazzjonalment jew metodi vvalidati 
skond il-proċeduri internazzjonali.

(c) fir-rigward ta' perikli għas-saħħa u 
ambjentali kif stabbilit fil-partijiet 3 u 4 ta' 
l-Anness I, il-konformità ma' prinċipji 
xjentifiċi sodi, preferibbilment 
rikonoxxuti internazzjonalment, jew 
metodi vvalidati skond il-proċeduri 
internazzjonali.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu individwati l-perikli għas-saħħa u għall-ambjent, huwa fundamentali li ssir 
referenza għall-prinċipji solidi tax-xjenza li huma rikonoxxuti fuq il-livell nazzjonali.

Emenda 24
ARTIKOLU 11, PARAGRAFU 1

1. Fejn sustanza jkun fiha sustanza oħra, 
klassifikata bħala perikoluża, fil-forma ta' 
impurità, adittiv jew kostitwent 
individwali, din l-informazzjoni għandha 
tiġi kkunsidrata għall-għanijiet ta' 
klassifikazzjoni, jekk il-konċentrazzjoni ta' 
l-impurità, l-addittiv jew il-kostitwent 
individwali ikun daqs jew akbar mill-valur 
limitu msemmi fil-paragrafu 3.

1. Fejn sustanza jkun fiha sustanza oħra, 
klassifikata bħala perikoluża, fil-forma ta' 
impurità identifikata, adittiv jew 
kostitwent individwali, din l-informazzjoni 
għandha tiġi kkunsidrata għall-għanijiet ta' 
klassifikazzjoni, jekk il-konċentrazzjoni ta' 
l-impurità, l-addittiv jew il-kostitwent 
individwali ikun daqs jew akbar mill-valur 
limitu msemmi fil-paragrafu 3.

Ġustifikazzjoni

L-Anness VI kurrenti għad-Direttiva dwar is-Sustanzi Perikolużi (taqsima 1.7.2.1) jitlob biex 
jiġu kklassifikati s-sustanzi fejnjiġu identifikati impuritajiet, addittivi jew kostitwenti 
individwali li jkunu identifikati bħala daqs jew iżjed mil-limiti tar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar 
it-Taħlitiet Perikolużi. Dan instab li kien adegwat għall-klassifikazzjoni ta' bosta sustanzi 
kumplessi b'livelli varji ta' impuritajiet jew konstitwenti u għall-impossibilità li jiġu 
identifikati kollha kemm huma.

Il-formulazzjoni użata fil-proposta għandha twassal b'mod awtomatiku għall-iżgħar valur 
limitu, tkun xi tkun il-ġustifikazzjoni. 

Emenda 25
ARTIKOLU 11, PARAGRAFU 2

2. Fejn taħlita jkun fiha sustanza oħra, 
klassifikata bħala perikoluża, jew bħala 
komponent jew fil-forma ta' impurità jew 
adittiv, din l-informazzjoni għandha tiġi 
kkunsidrata għall-għanijiet ta' 
klassifikazzjoni, jekk il-konċentrazzjoni ta' 
dik is-sustanza tkun daqs jew akbar mill-
valur limitu msemmi fil-paragrafu 3.

2. Fejn taħlita jkun fiha sustanza oħra, 
klassifikata bħala perikoluża, jew bħala 
komponent jew fil-forma ta' impurità jew 
adittiv identifikat, din l-informazzjoni 
għandha tiġi kkunsidrata għall-għanijiet ta' 
klassifikazzjoni, jekk il-konċentrazzjoni ta' 
dik is-sustanza tkun daqs jew akbar mill-
valur limitu msemmi fil-paragrafu 3.

Ġustifikazzjoni

L-Anness VI kurrenti għad-Direttiva dwar is-Sustanzi Perikolużi (taqsima 1.7.2.1) jitlob biex 
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jiġu kklassifikati s-sustanzi fejnjiġu identifikati impuritajiet, addittivi jew kostitwenti 
individwali li jkunu identifikati bħala daqs jew iżjed mil-limiti tar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar 
it-Taħlitiet Perikolużi. Dan instab li kien adegwat għall-klassifikazzjoni ta' bosta sustanzi 
kumplessi b'livelli varji ta' impuritajiet jew konstitwenti u għall-impossibilità li jiġu 
identifikati kollha kemm huma.

Il-formulazzjoni użata fil-proposta għandha twassal b'mod awtomatiku għall-iżgħar valur 
limitu, tkun xi tkun il-ġustifikazzjoni.

Emenda 26
ARTIKOLU 26, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 2

Il-livell tal-miżati għandu jkun deċiż mill-
Kummissjoni skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 54(2).

Il-livell tal-miżati għandu jkun deċiż mill-
Kummissjoni skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 54(2). Għall-SMEs 
għandha tiġi stipulata tariffa mnaqqsa.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-inċidenza ta' l-ispejjeż tal-leġiżlazzjoni REACH u GHS għall-PMI, jintalab 
tnaqqis tal-kwota maħsuba.

Emenda 27
ARTIKOLU 26, PARAGRAFU 4A (ġdid)

4a. Il-fornitur għandu jinforma lill-
Aġenzija mingħajr dewmien dwar jekk il-
klassifikazzjoni ta' sustanza jew taħlita 
tkunx adattata skond l-Artikolu 15. Jekk 
il-klassifikazzjoni tinbidel għall-klassi ta' 
perikolu 3.5., 3.6 jewr 3.7 ta' l-Anness 1, 
l-Aġenzija għandha tirrevedi d-deċiżjoni 
dwar il-kunfidenzjalità.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tiġi prevista sitwazzjoni fejn tinbidel il-klassifikazzjoni ta' sustanza jew taħlita 
li fil-każ tagħha tkun ingħatat ċerta kunfidenzjalità ta' l-identità kimika. Jekk il-
klassifikazzjoni tinbidel għal CMR, l-Aġenzija għandha tirrevedi d-deċiżjoni tagħha dwar il-
kunfidenzjalità.

Emenda 28
ARTIKOLU 31, PARAGRAFU 2, PARTI INTRODUTTORJA
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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. Fuq talba tal-Kummisjoni, jew fejn 
xieraq ta' Stat Membru, l-Aġenzija 
għandha tipprepara u tippreżenta lill-
Kummissjoni abbozz ta' eżenzjonijiet mill-
obbligi ta’ l-ittikkettar (inklużi l-
kundizzjonijiet għall-applikazzjoni)
previsti fl-Artikoli 17 u 34 kif ġej:

Ġustifikazzjoni

Anki sabiex l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet għall-PMI tkun faċilitata, il-liġi trid 
tagħmel dispożizzjoni biex l-Istati Membri wkoll, sakemm xieraq, ikollhom il-possibilità li 
jitolbu lill-aġenzija li jagħmlu proposti ta' eżekuzzjoni, li f'kull każ ikunu mressqa mill-
aġenzija tal-Kummissjoni.

Emenda 29
ARTIKOLU 31, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Salv dak maħsub fil-paragrafi 1 u 2, l-
indikazzjonijiet ta' periklu u l-pariri dwar 
il-prudenza relativa mas-sustanzi jew 
taħlitiet fl-ippakkettjar ta' qies żgħir jew 
mhux xieraq, jistgħu jiġu provduti 
permezz ta' indikazzjoni ta' websajt jew 
numru telefoniku bla ħlas. F'kull każ, 
għas-sustanzi u taħlitiet klassifikati 
perikolużi, ir-rappreżentazzjoni ta' l-
istatistika bl-istampi tal-perikolu relatat 
irid jintwera fuq it-tikketta.

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta' ammont kbir ta' informazzjoni dwar l-ippakkjar ta' daqs żgħir jew ta' ippakkjar 
mhux xieraq ma jiggarantix li l-konsumaturi jirċievi tali informazzjoni. L-indikazzjoni ta' 
websajt jew ta' numru bla ħlas, li jidhru sew anki fuq uċuħ żgħar, għall-kisba ta' kwalunkwe 
informazzjoni utli u rilevanti tista' tirrappreżenta alternattiva tajba biex l-iformazzjoni 
titwassal għand il-konsumatur, u f'kull każ, għas-sustanzi perikolużi, tintwera r-
rappreżentazzjoni bl-istampi tal-perikolu relatat, bħala garanzija oħra.

Emenda 30
ARTIKOLU 31, PARAGRAFU 2 B (ġdid)

2b. L-ebda ttikkettar m'huwa meħtieġ 
għal pakketti ta' applikazzjoni singola 
(jew ta' servizz singolu jew porzjon 
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singolu jew doża unitarja), li jinżammu 
fil-pakketti, jiġu ttikkettati b'konformità 
ma' dan ir-Regolament, jitneħħew biss 
għall-użu skond l-istruzzjonijiet ta' użu 
jew ta' operazzjoni u jiġu żvujtati 
immedjatament.

Ġustifikazzjoni

Dawn iż-żewġ kategoriji ta' periklu m'humiex assoċjati ma' simbolu bl-istampa dwar il-
periklu;  jekk id-dikjarazzjoni tal-periklu ma tkunx inkluża fil-pakket, l-utenti ma jkunux 
konxji minn dak il-periklu partikulari.  L-emenda proposta tirrifletti l-prattika kurrenti fid-
DPD għal taħlitiet ikklassifikati bħala R10 jew R52/53, jiġifieri klassifikazzjonijiet li 
m'humiex assoċjati ma' simboli ta' periklu.

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

Emenda 31
ARTIKOLU 33

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 
fi żmien perjodu ta' mhux iżjed minn sitt 
xhur 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.
Dan l-Artikolu għandu jkun bla ħsara 
għad-Direttivi 91/414/KEE u 98/8/KE.

Dan l-Artikolu għandu jkun bla ħsara 
għad-Direttivi 91/414/KEE u 98/8/KE.

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.
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Per ragioni di sicurezza la modifica dell'etichetta dopo ogni modifica deve avvenire nel più 
breve termine.

Emenda 32
ARTIKOLU 36, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 1

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

1. Meta kemm l-ippakkjar ta' barra u ta' 
ġewwa jintużaw, ir-rekwiżiti ta' l-ittikettar 
jitqiesu bħala sodisfaċenti jekk l-
ippakkjar ta’ barra jkun ittikkettat skond 
ir-regoli dwar it-trasport ta’ merkanzija 
perikoluża previsti fir-Regolament (KEE) 
Nru 3922/91, id-Direttiva 94/55/KE, id-
Direttiva 96/49/KE jew id-Direttiva 
2002/59/KE, u jekk l-ippakkjar ta' ġewwa 
jew l-pakketti jkunu ttikkettati skond dan 
ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta hija konformi ma' dak maħsub mit-test tad-Direttiva dwar il-preparazzjonijiet 
perikolużi.

Emenda 33
ARTIKOLU 36, PARAGRAFU 2A (ġdid)

2a. Meta l-ittikkettar meħtieġ fuq l-
ippakkjar ta' ġewwa jkun jidher ċar 
minħabba t-trasparenza ta' l-ippakkjar ta' 
barra (pereżempju plastik irqiq 
trasparenti), ittikkettjar ieħor ta' l-
ippakkjar ta' barra m'għandux ikun 
meħtieġ.

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza ta' l-ippakkjar estern jagħmel mhux neċessarju li jkun hemm aktar tikketti li 
jistgħu joħolqu konfużjoni.

Emenda 34
ARTIKOLU 36A (ġdid)

Artikolu 36a
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Gwida mill-Aġenzija
1. Minkejja r-regoli dwar l-ittikkettjar 
stipulati fit-Titolu III, il-fornitur ta' 
sustanza jew ta' taħlita maħsuba għall-
użu mill-pubbliku ġenerali għandu 
jittikkettja l-prodott b'konformità mal-
gwida stipulata mill-Aġenzija għall-
komunikazzjoni ta' informazzjoni lill-
pubbliku ġenerali dwar ir-riskji u l-użu 
sikur tas-sustanzi u taħlitiet kimiċi, kif 
stipulat fir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006.
2. L-Aġenzija għandha tipproduċi l-gwida 
msemmija fil-paragrafu 1 hawn fuq 
b'konsultazzjoni ma' l-awtoritajiet 
kompetenti u mal-partijiet interessati u 
billi tadotta l-aħjar prattiki relevanti kif 
xieraq. Din għandha tkun disponibbli fi 
żmien 18-xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-komunikazzjoni tajba lill-konsumatur ta' l-informazzjoni hija meħtieġa biex tiggarantixxi 
livell ogħla ta' tutela u sikurezza. Sistema ta' komunikazzjoni xieraqa u koerenti tipprovdi lill-
konsumaturi l-informazzjoni meħtieġa biex tippermettilhom li jimmaniġġjaw ir-riskju b'mod 
sikur u effikaċi meta jużaw prodotti li fihom sustanzi kimiċi.

Emenda 35
ARTIKOLU 37, PARAGRAFU 2

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

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

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 

Fejn il-kontenituri 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 
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3.1.4.2 ta' l-Anness II. 3.1.4.2 ta' l-Anness II, sakemm ma jkunux 
japplikaw dispożizzjonijiet speċifiċi dwar 
l-ippakkjar għat-taħlita skond Direttiva 
jew Regolament separat ta' l-UE.

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

Fejn il-kontenituri jissodisfaw il-
kondizzjonijiet fis-sezzjoni 3.2.1 ta' l-
Anness II għandu jkollhom twissija ta' 
perikolu skond is-sezzjonijiet 3.2.2 ta' l-
Anness II, sakemm ma jkunux japplikaw 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-ippakkjar 
għat-taħlita skond Direttiva jew 
Regolament separat ta' l-UE.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat livell xieraq ta' ħarsien, jeħtieġ li jinżammu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi maħsuba għal kull kategorija ta' sustanzi jew taħlitiet partikulari.

Emenda 36
ARTIKOLU 40, PARAGRAFU 1, PUNT (B)

(e) kull parametru ieħor li jippermetti 
valutazzjoni tal-periklu għas-saħħa jew l-
ambjent minn taħlitiet li fihom is-sustanza 
perikoluża msemmija jew ta’ sustanzi li 
fihom sustanzi perikolużi bħal impuritajiet, 
addittivi u kostitwenti, jekk ikunu rilevanti.

(e) kull parametru ieħor li jippermetti 
valutazzjoni tal-periklu għas-saħħa jew l-
ambjent minn taħlitiet li fihom is-sustanza 
perikoluża msemmija jew ta’ sustanzi li 
fihom sustanzi perikolużi bħal impuritajiet, 
addittivi u kostitwenti identifikati, jekk 
ikunu rilevanti.

Ġustifikazzjoni

L-Anness VI kurrenti għad-Direttiva dwar is-Sustanzi Perikolużi (taqsima 1.7.2.1) jitlob biex 
jiġu kklassifikati s-sustanzi fejnjiġu identifikati impuritajiet, addittivi jew kostitwenti 
individwali li jkunu identifikati bħala daqs jew iżjed mil-limiti tar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar 
it-Taħlitiet Perikolużi. Dan instab li kien adegwat għall-klassifikazzjoni ta' bosta sustanzi 
kumplessi b'livelli varji ta' impuritajiet jew konstitwenti u għall-impossibilità li jiġu 
identifikati kollha kemm huma.

Il-formulazzjoni użata fil-proposta għandha twassal b'mod awtomatiku għall-iżgħar valur 
limitu, tkun xi tkun il-ġustifikazzjoni.

Emenda 37
ARTIKOLU 41, PARAGRAFU 1, PARTI INTRODUTTORJA

1. Kull manifattur jew importatur, jew 1. Kull manifattur jew importatur, jew 
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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:

grupp ta' manifatturi jew importaturi, minn 
issa 'l quddiem "in-notifikaturi" li jqiegħdu 
fis-suq, bi kwantità ta' iżjed minn 
tunellata fis-sena, sustanza soġġetta għar-
reġistrazzjoni skond l-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 jew 
sostanza li hija 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:

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6 tar-Regolament KE 1907/2006 jistipula l-obbligu ta' reġistrazzjoni ta' sustanzi li 
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.

Emenda 38
ARTIKOLU 43, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 3

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, ħlief meta 
l-fornitur ikun ressaq talba skond l-
Artikolu 26, li l-aġenzija aċċettatu. 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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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu garantiti t-talbiet ta' ħarsien tad-drittijiet ta' propjetà intellettwali.

Emenda 39
ARTIKOLU 45

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

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korp 
jew korpi responsabbli biex jirċievu l-
informazzjoni mill-fornituri, li tinkludi d-
data dwar il-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.

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

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

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. Kull sena, l-Istati Membri għandhom 
iressqu lill-European Injury Database, li 
hija mwaqqfa taħt il-Programm EHLASS 
(Is-Sistema Ewropea tas-Sorveljanza 
għall-Inċidenti fid-Dar u fil-Ħin Liberu), 
data li tagħti dettalji dwar in-numru ta' 
inċidenti, u t-taħlitiet involuti, li għalihom 
l-entitajiet maħtura kellhom mistoqsijiet 
mediċi konnessi mat-trattament jew ma' 
miżuri ta' kura.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun garantit id-dritt ta' propjetà intellettwali. Fl-istess ħin huwa xieraq li d-data 
relativa ma' inċidenti tinġabar u tinxtered.
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Emenda 40
ARTIKOLU 46, PARAGRAFU 1

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa kollha, inkluż iż-żamma 
ta’ sistema ta’ kontrolli uffiċjali, biex 
jiżguraw li sustanzi u taħlitiet ma 
jitqegħdux fis-suq, kemm-il darba ma 
jkunux ġew ikklassifikati, ittikkettati u 
ppakkjati skond dan ir-Regolament.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa kollha, inkluż iż-żamma 
ta’ sistema ta’ kontrolli uffiċjali u 
attivitajiet oħrajn, skond kif ikun jixraq 
fiċ-ċirkustanzi, biex jiżguraw li sustanzi u 
taħlitiet ma jitqegħdux fis-suq, kemm-il
darba ma jkunux ġew ikklassifikati, 
ittikkettati u ppakkjati skond dan ir-
Regolament.

Ġustifikazzjoni

Mir-REACH.

Emenda 41
ARTIKOLU 47

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penalitajiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li 
jiġu implimentati. Il-pieni previsti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament u għandhom 
jinnotifikaw mingħajr dewmien kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penalitajiet 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw li 
jiġu implimentati. Il-pieni previsti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
tmintax-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament u għandhom 
jinnotifikaw mingħajr dewmien kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa d-data 
dwar il-penalitajiet u xxandar l-aqwa 
prattika f'termini ta' l-effettività tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni trid tanalizza l-miżuri li jieħdu l-Istati Membri biex jiżguraw implimentazzjoni 
xierqa ta' dan ir-Regolament. Għandha titqassam lill-Istati Membri l-informazzjoni dwar l-
iżjed penalitajiet effettivi.
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Emenda 42
ARTIKOLU 53

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, imfassla biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija 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-
Annessi I sa VII għall-progress tekniku u 
xjentifiku skond ir-regoli stipulati f'dan 
ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tqis b'mod xieraq l-iżvilupp ulterjuri tal-
GHS fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti, l-
iżviluppi fil-programmi u l-
konvenzjonijiet internazzjonali dwar il-
kimika, id-data mid-databases ta' 
inċidenti, bħall-unitajiet dwar l-
informazzjoni fuq il-veleni u s-Sistema 
Ewropea tas-Sorveljanza għall-Inċidenti 
fid-Dar u fil-Ħin Liberu (EHLASS), u l-
validazzjoni ta' testijiet alternattivi mill-
ECVAM. Dawk il-miżuri, imfassla biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 54(3). Għal 
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza, il-
Kummissjoni tista’ tapplika l-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 54 (4).

Ġustifikazzjoni

L-adattament tar-regolament għall-progress tekniku u xjentifiku huwa meħtieġ, iżda dan jista' 
jsir biss fi ħdan qafas legali li jkun adottat b'kodeċiżjoni. L-artikoli ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu emendati biss permezz ta' kodeċiżjoni. Fl-adattamenti ulterjuri, għandhom 
jitqiesu l-iżviluppi fil-GHS u f'programmi u l-konvenzjonijiet internazzjonali oħrajn dwar il-
kimika. Id-databases dwar l-inċidenti jipprovdu informazzjoni dwar l-impatti prattiċi ta' din 
il-leġiżlazzjoni, li trid titqies ukoll.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-1980 jinfetaħ id-dibattitu fuq il-livell internazzjonali dwar is-sustanzi kimiċi u l-irwol 
tagħhom fil-ħajja tagħna, l-ewwel l-organizzazzjoni dinjija tax-xogħol, wara n-Nazzjonijiet 
Uniti li, permezz ta' stadji differenti (Rio fl-1992, Johannesburg fl-2002) adottaw il-GHS 
f'Diċembru ta' l-2002 (reviżjoni fl-2005). 

Fuq il-livell Ewropew:

 Fl-2001, il-Kummissjoni ppubblikat il-Ktieb Abjad bit-titolu "Strateġija għal politika 
futura fil-qasam tas-sustanzi kimiċi" fejn tħabbar l-intenzjoni tagħha li tiproponi d-
dħul tal-GHS fil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

 29 ta' Ottubru 2003, fil-memorandum spjegattiv anness ma' l-emendi tad-Direttiva 
67/548 adottata flimkien mar-REACH, il-Kummissjoni tiddikkjara l-intenjoni li tħejji 
proposta dwar il-GHS.

 Mill-21 ta' Awissu 2006 sal-21 ta' Ottubru 2006 saret il-konsultazzjoni ta' l-
Istakeholders b'370 kontributi.

 27 ta' Ġunju 2007 il-Kummissjoni tadotta l-proposta.

 Ġunju 2007 jidħol fis-seħħ wieħed mill-element ċentrali tal-politika fil-qasam tas-
sustanzi kimiċi: ir-REACH.

GHS
Il-GHS huwa programm voluntarju dinji ta' armonizzazzjoni ma' liema l-UE ddeċidiet li 
tissieħeb biex tistabbilixxi bażi komuni u koerenti għall-periklu kimiku li fih l-emenedi 
fundamentali ta':
Sikurezza għat-trasport ta' merkanzija perikoluża;
Prevenzjoni għas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi, tal-ħaddiem u ta' l-ambjent;

Il-proposta ta' Regolament fid-dettall:

 jarmonizza l-klassifikazzjoni tas-sustanzi u taħlitiet, u r-regoli dwar l-ittikkettar u l-
ippakkjar għal sustanzi u taħlitiet perikolużi;

 jipprovdi obbligu għall-fornituri ħalli jikklassifikaw is-sustanzi u t-taħlitiet;

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

 iħejji inventarju tal-klassifikazzjonijiet u tat-tikketti, magħmul minn kull notifika, 
reġistrazzjoni u klassifikazzjoni armonizzata.
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Minħabba l-importanza tal-kummerċ dinji tal-prodotti kimiċi ġie meqjus li sistema armonizata 
fuq il-livell internazzjonali ta' klassifikazzjoni u ta' ittikkettar tista' tirrappreżenta l-aħjar 
soluzzjoni għall-garanzija, barra s-sikurezza, tal-kwalità u l-koerenza ta' l-informazzjoni dwar 
il-prodotti kimiċi importati jew manifatturati u l-kontroll ta' l-espożizzjoni tas-sustanzi u 
allura l-livell ta' ħarsieb tas-saħħa u ta' l-ambjent fuq il-livell dinji. Aktar ma l-informazzjoni 
provduta lill-konsumatur tkun ċara, kompresnibbli u rilevanti, aktar tajba jkunu r-riżultati li 
għandhom jintlaħqu permezz ta' din il-leġiżlazzjoni.

Illum jista' jkun il-każ li, l-istess sustanza jew konċentrazzjoni, persentaġġ ta' sustanza, tkun 
klassifikata b'mod differenti ħafna minn pajjiż għall-ieħor minħabba s-sistena differenti ta' 
klassifikazzjoni fis-seħħ, b'hekk jista' jkun hemm varjazzjonijiet anki għall-istess sustanza li 
jvarjaw minn perikoluż, tossiku u riskjuż għal mhux perikoluż (huwa dak li jiġri għall-
Persentaġġ ta' Tossiċità Orali LD50 = 257mg li fil-klassifikazzjoni GHS tikkwalifika bħala 
perikoluż; għall-klassifikazzjoni ta' l-UE u ta' pajjiżi bħall-Awstralja, il-Malesja u t-Tajlandja 
huwa ta' ħsara "harmful" irrappreżentat bis-salib ta' Sant'Andrija; għall-Istati Uniti ta' l-Amerika, 
l-Kanda, il-Ġappun u l-Korea huwa tossiku, fin-New Zealand huwa riskjuż u fl-aħħar, fiċ-Ċina 
kkunsidrat mhux perikoluż).

Sustanzi li fl-Ewropa huma klassifikati perikolużi jistgħu, eżempju, jiġu ttikkettati bla 
prekawzjonijiet partikulari fiċ-Ċina, dan barra li jagħti vantaġġ kompetittivi mhux ġusti, 
jirrappreżenta periklu serju għall-konsumaturi kollha, aktar u aktar f'suq globali. U dan huwa 
wieħed mir-raġunijiet li wasslu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipparteċipaw fil-
ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti, u biex jiddeċiedu li jintroduċu tali sistema fil-leġiżlazzjoni 
Ewropea.
Il-prodotti kimiċi huma magħmula u mibdula fid-dinja kollha u joffru l-istess perikli 
kullimkien, għal din ir-raġuni d-deskrizzjoni ta' periklu ma tridx tvarja minn pajjiż għall-
ieħor. F'kull pajjiż il-konsumaturi għandhom l-istess perikli jew m'għandhom l-ebda.

Skadenzi tal-GHS

Il-klassifikazjoni mill-ġdid u l-ittikkettar tas-sustanzi għandha titlesta:

 għall-iskadenzi sa l-1 ta' Diċembru 2010, (tliet snin u nofs mid-dħul fis-seħħ tar-
REACH).

 għat-taħlitiet sa l-1 ta' Ġunju 2015, (erba' snin u nofs wara).

It-termini jibdew jiddekorru mid-dħul fis-seħħ tar-REACH, raġuni oħra għaliex aktar 
dewmien fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament jista' jsarraf f'tagħbija importanti fuq l-intrapriżi u 
fuq il-ħaddiema. Hawnhekk hija l-għażla li jiġu preżentati ftit emendi, neċessarji biex il-
proposta tkun konformi ma' dak li diġà huwa maħsub mil-leġiżlazzjoni tas-settur u tittejjeb il-
koerenza mal-qafas legali tar-REACH. Saħħa li tiġi minn garanzija mogħtija minn test li 
joriġina min-Nazzjonijiet Uniti, frott tan-negozjati internazzjonali li fihom ipparteċipat il-
Kummissjoni u l-Istati Membri kollha.
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