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Daħla
Dan id-dokument ta’ gwida jiddeskrivi l-mekkaniżmi għall-kondiviżjoni tad-data għal
sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali u mhux ta’ introduzzjoni gradwali taħt REACH. Huwa
parti minn serje ta’ dokumenti ta’ gwida li huma mmirati biex jgħinu lill-partijiet
interessati kollha bil-preparazzjoni tagħhom fit-twettiq tal-obbligi tagħhom taħt irregolament REACH. Dawn id-dokumenti jkopru gwida dettaljata għal firxa ta’ proċessi
essenzjali REACH kif ukoll għal xi metodi speċifiċi xjentifiċi u/jew tekniċi li l-industrija jew
l-awtoritajiet jeħtieġu li jużaw taħt REACH.
Id-dokumenti ta’ gwida kienu abbozzati u diskussi bl-involviment tal-partijiet interessati
kollha: L-Istati Membri, l-industrija u organizzazzjonijiet mhux governattivi. L-Aġenzija
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) taġġorna dawn id-dokumenti ta’ gwida wara lproċedura ta’ Konsultazzjoni dwar il-gwida
(http://echa.europa.eu/documents/10162/13608/mb_63_2013_revision_consultation_pr
ocedure_guidance_mt.pdf). Dawn id-dokumenti ta’ gwida jistgħu jinkisbu permezz tassit web tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-reach). Aktar dokumenti ta’ gwida sejrin jiġu ppubblikati fuq
dan is-sit web meta jiġu ffinalizzati jew aġġornati.
Ir-referenza legali għad-dokument hija r-Regolament REACH (KE) Nru 1907/2006 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 20061.

Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar irReġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament talKunsill (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.
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STORJA TAD-DOKUMENT
Verżjoni

Kumment

Data

Verżjoni 1

L-ewwel edizzjoni

Settembru
2007

Verżjoni 2

Reviżjoni sħiħa tal-Gwida li tindirizza l-istruttura u lkontenut. Il-Gwida sħiħa ġiet riveduta bil-korrezzjoni jew
bit-tħassir ta’ żbalji u inkonsistenzi relatati malimplimentazzjoni attwali tal-proċessi tal-kondiviżjoni taddata, u mar-rwoli u d-dmirijiet tal-atturi involuti. Ilkontenut ġie maħdum mill-ġdid bl-għan li jirrestrinġi lkamp ta’ applikazzjoni għat-Titolu III tar-Regolament
REACH u biex tiżdied id-deskrizzjoni tal-proċessi ta’
tilwim. L-istruttura ġiet riveduta biex id-dokument ikun
iktar ċar u jinqara b’mod aktar faċli. Informazzjoni diġà
koperta minn manwali tekniċi jew li taqa’ fl-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dokumenti ta’ gwida oħra tneħħiet u
minflok ingħata l-link.

April 2012

L-aġġornament jinkludi dawn li ġejjin:
- Reviżjoni tat-taqsima 1, billi ġiet eliminata u emendata
informazzjoni skaduta u t-test ġie ristrutturat biex
jirrifletti l-aġġornament tal-Gwida. L-ordni tassubtaqsimiet ġiet modifikata. Żieda ta’ lista ta’ prinċipji
ewlenin għall-kondiviżjoni tad-data identifikati matul lewwel snin tal-implimentazzjoni attwali tal-proċessi talkondiviżjoni tad-data.
- Emenda tat-taqsima 2 dwar referenzi Legali biex ikun
kopert aħjar it-tilwim li jirrigwarda l-kondiviżjoni taddata.
- Ħolqien ta’ żewġ taqsimiet prinċipali (3 u 4) li jkopru
rispettivament il-kondiviżjoni tad-data għal sustanza ta’
introduzzjoni gradwali fi ħdan SIEFs u l-kondiviżjoni taddata għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali
permezz tal-proċess ta’ domanda.
- It-taqsimiet oriġinali 3, 4 u 5 ġew amalgamati f’taqsima
3 ġdida biex ikopru l-proċess sħiħ tal-kondiviżjoni taddata għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali, millprereġistrazzjoni sal-operazzjoni SIEF. Żdiedet
sottotaqsima ġdida li tindirizza x-xenarju fejn
koreġistranti ġodda jeħtieġ li jingħaqdu ma’
preżentazzjoni konġunta eżistenti. Informazzjoni skaduta
tħassret. L-informazzjoni dwar il-prereġistrazzjoni ġiet
riveduta u tnaqqset biex tiffoka fuq il-prereġistrazzjoni
tardiva u fuq l-atturi intitolati jipprereġistraw tard.
Informazzjoni teknika tneħħiet u ġiet sostitwita
b’referenzi għal manwali eżistenti. Informazzjoni dwar lidentifikazzjoni tas-sustanzi u sustanzi ugwali tħassret u
ġiet sostitwita b’referenzi għal gwida speċifika.
Sottotaqsima dwar il-lista ta’ sustanzi prereġistrati u
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azzjonijiet relatati ġiet aġġornata. Informazzjoni dwar irreġistrant prinċipali ġiet aġġornata u mnaqqsa permezz
ta’ referenza għall-Gwida dwar ir-Reġistrazzjoni. Żdiedet
sottotaqsima ġdida b’aktar dettalji dwar ftehim SIEF u
elementi possibbli li jistgħu jkunu inklużi.
Is-sottotaqsima li tkopri d-dritt li wieħed jirreferi għal
data u pussess leġittimu ġiet aġġornata biex tirrifletti laħħar deċiżjoni CARACAL u tikkjarifika l-kunċetti.
- Inħolqot sottotaqsima ġdida li tkopri tilwim relatat malkondiviżjoni tad-data skont l-Artikolu 30(2) u 30(3) u
dwar rimedji legali disponibbli kontra deċiżjonijiet talECHA u din ġiet inkluża f’taqsima 3 ġdida dwar ilkondiviżjoni tad-data fi ħdan SIEFs.
- It-Taqsima 4 dwar il-proċess ta’ Domanda ġiet riveduta
bl-eliminazzjoni ta’ informazzjoni skaduta u bl-emenda
tat-test skont il-prattika preżenti. Żdiedet informazzjoni
li għandha tiġi ppreżentata fid-domanda u riżultati
possibbli tal-proċess. Il-fluss tax-xogħol fi stadji ġie estiż
u deskritt aħjar biex jipprovdi sett komprensiv ta’
informazzjoni lil dawk involuti fil-proċess ta’ domanda.
Żdiedet sottotaqsima ġdida li tindirizza x-xenarju fejn
koreġistranti ġodda jeħtieġ li jingħaqdu ma’
preżentazzjoni konġunta eżistenti.
- Inħolqot sottotaqsima ġdida li tkopri tilwim talkondiviżjoni tad-data skont l-Artikolu 27(5) u rimedji
legali disponibbli kontra deċiżjonijiet tal-ECHA u din ġiet
inkluża fit-taqsima ġdida 4 dwar il-kondiviżjoni tad-data
għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali.
- It-taqsima dwar il-preżentazzjoni konġunta ġiet
aġġornata biex tqis il-prattika preżenti u l-informazzjoni
dwar ir-reġistrant prinċipali twaħħdet fit-taqsima 3.
Żdiedet sottotaqsima ġdida li tkopri obbligi talkondiviżjoni tad-data wara r-reġistrazzjoni.
- It-taqsima dwar il-Kondiviżjoni tal-Ispejjeż ġiet riveduta
biex jiġu kkoreġuti żbalji editorjali u tiġi kkjarifikata llingwa mingħajr bidliet sostanzjali. Ġie spjegat li ttaqsima tkopri l-kondiviżjoni tal-ispejjeż relatati ma’
studji, iżda spejjeż oħra relatati ma’ attivitajiet SIEF
jeħtieġ li jiġu kkunsidrati f’mudelli tal-kondiviżjoni talispejjeż.
- It-taqsima dwar Forom ta’ Kooperazzjoni ġiet riveduta
biex jiġu kkoreġuti żbalji editorjali u tġi kkjarifikata llingwa. Żdied eżempju ġdid li jissuġġerixxi forma
alternattiva ta’ kooperazzjoni.
- It-taqsima dwar il-Liġi tal-Kompetizzjoni ġiet riveduta
billi r-referenza għat-Trattat KE ġiet sostitwita
b’referenza għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea (TFEU).
- It-tħassir tal-Anness 1 u l-inklużjoni ta’ ċarts aġġornati
fit-taqsimiet rilevanti tal-Gwida.
- It-tħassir tal-Anness 2 u l-inklużjoni tal-eżempji fit-
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taqsimiet rilevanti tal-Gwida. Saru biss bidliet u
korrezzjonijiet minuri.
- It-tħassir tal-Anness 3 u l-inklużjoni tal-informazzjoni
rilevanti għall-kondiviżjoni tad-data fit-test prinċipali.
Saret referenza għall-Gwida għal Utenti Downstream
meta rilevanti.
- It-tħassir tal-Anness 5 u l-inklużjoni ta’ eżempji talkondiviżjoni tal-ispejjeż fit-taqsima rilevanti. L-eżempji 9
(“Fatturi ta’ Volum”) u 10 (“Partijiet ġodda”) ġew
sostitwiti b’eżempji ġodda. Saru biss bidliet u
korrezzjonijiet minuri għall-eżempji l-oħrajn.
- Tħassir tal-Anness 6.
- Referenza għall-Manwali dwar il-Preżentazzjoni tad-Data,
il-Manwali għall-Użu tal-Industrija REACH-IT u l-Gwidi
Prattiċi ppubblikati mill-ECHA. Żdied anness ġdid li
jelenka d-dokumenti kollha msemmija fil-gwida.
- Żdiedu “kaxxi NB” speċjali matul id-dokument biex
kunċetti u tfakkiriet importanti li għalihom għandha
tingħata attenzjoni partikolari jiġbdu l-attenzjoni talqarrej.
- Korrezzjonijiet editorjali.
Verżjoni 3.0

Reviżjoni sħiħa tal-Gwida biex tiġi kkunsidrata limplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti firRegolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE)
2016/9 dwar il-preżentazzjoni konġunta u l-kondiviżjoni
tad-data. Ġew riveduti diversi aspetti ewlenin koperti filgwida biex jiġu riflessi aħjar il-kjarifiki l-ġodda firRegolament il-ġdid (b’mod partikolari mekkaniżmi talkondiviżjoni tal-ispejjeż, obbligi dwar il-preżentazzjoni
konġunta, ftehimiet dwar il-kooperazzjoni, tilwim).
Tneħħiet informazzjoni skaduta u ġiet implimentata laħħar esperjenza dwar il-kondiviżjoni tad-data u talispejjeż.
L-aġġornament jinkludi dawn li ġejjin:
- Reviżjoni tat-Taqsima 1 bit-titjib tad-definizzjoni ta’
sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali u sustanzi mhux ta’
introduzzjoni gradwali u bl-appoġġ tal-obbligi talkondiviżjoni tad-data fost reġistranti taż-żewġ tipi ta’
sustanzi. Integrazzjoni ta’ prinċipji ewlenin mirRegolament ta’ Implimentazzjoni. Ġiet magħmula ċara rrilevanza tad-data ġġenerata taħt ir-Regolament dwar ilProdotti Bijoċidali.
- Reviżjoni tat-Taqsima 2 biż-żieda ta’ referenza għarRegolament ta’ Implimentazzjoni u deskrizzjoni talArtikoli tiegħu.
- Reviżjoni tat-Taqsima 3 dwar regoli tal-kondiviżjoni taddata għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali bleliminazzjoni jew bl-emenda ta’ informazzjoni skaduta u

Novembru
2016
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bl-appoġġ tal-applikabbiltà li jifdal tal-prereġistrazzjoni.
Introduzzjoni tal-kunċett ta’ Profil tal-Identità tasSustanza u l-importanza tiegħu għall-formazzjoni ta’
SIEF. Introduzzjoni ta’ kwistjonijiet ewlenin li għandhom
jiġu inklużi f’kull ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data
skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni. Ċaqliq fil-piż
tal-attivitajiet tal-kondiviżjoni tad-data mir-Reġistrant
Prinċipali lill-koreġistranti b’mod ġenerali. Introduzzjoni
tal-bżonn ta’ qbil fuq mekkaniżmu tal-kondiviżjoni talispejjeż li jinkludi mekkaniżmu ta’ rimborż. Żdiedet
kjarifika dwar informazzjoni li għandha tingħata lil
reġistrant potenzjali ġdid. Ġew mibdula u riveduti
taqsimiet dwar tilwim fuq il-kondiviżjoni tad-data skont lArtikolu 30(3) biex ikun hemm allinjament ma’ prattiki
attwali.
- Reviżjoni tat-Taqsima 4 dwar id-domanda bleliminazzjoni jew bl-emenda ta’ informazzjoni skaduta u
billi tiġi ċċarata iktar l-applikabbiltà tar-regola ta’ 12-il
sena. Żdied il-kunċett tal-paġna ta’ Koreġistrant. Żdiedu
l-kunċett u l-importanza ta’ SIP Ġie ċċarat li l-obbligi talkondiviżjoni tad-data japplikaw għal dawk li jistaqsu u lil
prereġistranti/membri SIEF flimkien. Ġew riveduti
taqsimiet fuq tilwim biex ikun hemm allinjament ma’
prattiki kurrenti.
- Reviżjoni tat-Taqsima 5 dwar il-kondiviżjoni tal-ispejjeż
bl-ispjegazzjoni tar-rekwiżiti ċċarati mir-Regolament ta’
Implimentazzjoni (b’mod partikolari l-partizzjoni u ddistinzjoni bejn l-ispejjeż tal-istudju u amministrattivi).
Żdiedet kjarifika dwar l-ispejjeż amministrattivi u
x’jistgħu jinkludu. Ġie enfasizzat il-bżonn li jiġu
kkunsidrati spejjeż futuri possibbli u numru varjabbli ta’
koreġistranti. Ġew iċċarati l-applikabbiltà limitata u lbżonn li jiġi ġġustifikat il-premium tar-riskju. Kjarifika
dwar il-kondiviżjoni tad-data relatata ma’ read-across u
ż-żieda tal-kategorija tas-sustanza. Żdiedet taqsima
ġdida dwar studji ta’ livell ogħla li jieħdu post studji ta’
livell iktar baxx. Jenħtieġ żvilupp ulterjuri tat-taqsima
dwar l-istudji ġodda wara r-reġistrazzjoni bl-użu ta’ 3
proposti ta' ttestjar sottotaqsima għal indirizz wara
kontroll tal-konformità, deċiżjonijiet dwar il-valutazzjoni
tas-sustanza u aġġornamenti oħra tad-dossier. Ġie ċċarat
li talbiet tan-negozjati għandu jkollhom raġunijiet sodi.
Eżempji ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż riveduti.
- Taqsima 6 dwar il-preżentazzjoni konġunta riveduta
b’enfasi fuq il-prinċipji OSOR u l-applikabbiltà tagħhom
kemm għal dawk li jistaqsu kif ukoll għal membri SIEF
flimkien. Żdiedet sottotaqsima ġdida dwar sustanzi
intermedji u l-possibbiltà li tiġi ppreżentata
preżentazzjoni konġunta separata. Żdiedu l-kunċett u rrilevanza tal-kunċett SIP. Żdiedet l-għażla prevista mirRegolament ta’ Implimentazzjoni għall-użu tad-dritt tannon-parteċipazzjoni mid-data ppreżentata b’mod konġunt
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f’każ li tista’ tivverifika li m’għandhiex bżonn tikkondividi
data dwar annimali vertebrati. Ġie ċċarat il-bżonn tannon-parteċipazzjoni tar-reġistrant biex jiddiskuti ma’
koreġistranti oħra dwar ir-rilevanza tal-informazzjoni
ppreżentata b’mod separat. Żdiedet sottotaqsima ġdida
dwar tilwim li jikkonċerna l-aċċess għall-preżentazzjoni
konġunta.
- Taqsima 7 dwar ir-regoli tal-kompetizzjoni żviluppati
aktar biż-żieda ta’ referenza għall-Artikolu 102 TFEU u
għall-projbizzjoni tal-abbuż minn pożizzjonijiet dominanti.
- F’taqsima 8 dwar il-forom ta’ kooperazzjoni ġiet
enfasizzata u deskritta aktar il-varjabbiltà potenzjalment
kbira tal-ftehimiet u l-forom ta’ kooperazzjoni.
- Ġie aġġornat l-Anness 1 dwar il-formola tal-iskambju
tad-data.
- Żieda tal-Anness 3 ġdid b’eżempji tal-partizzjoni talispejjeż.
- Żieda tal-Anness 4 ġdid li jelenka t-taqsimiet rilevanti
taħt ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.
- Ġew aġġornati flowcharts biex ikun hekk allinjament
ma’ prattika kurrenti u test aġġornat.
- Tneħħija tar-referenza għal Manwali għall-Użu talIndustrija u l-Manwali tal-Preżentazzjoni tad-Data; ġiet
inkluża referenza għall-għajnuna ta’ test integrat f’REACH
IT, u għall-”Manwali dwar il-preparazzjoni ta’ dossiers ta’
REACH u CLP”.
- Korrezzjonijiet editorjali.
Verżjoni 3.1

Rettifika biex tiżdied nota f’qiegħ il-paġna nieqsa fil-figura
1, jiġi kkoreġut l-ifformattjar tat-taqsima 4.1 u tiġi
kkoreġuta l-ortografija fit-taqsima 4.6.
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ABBREVJAZZJONIJIET
BPR

Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali

CAS

Chemical Abstracts Service

CBI

Informazzjoni Kummerċjali Riservata

CMR

Karċinoġenu, Mutaġenu u Reprotossiku

CSR

Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika

DNEL

Livell Derivat ta’ Bla Effett

DSD

Direttiva dwar is-Sustanzi Perikolużi (67/548/KEE u ATPs relatati)

DU

Utent Downstream

ECHA

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

ŻEE

Żona Ekonomika Ewropea

EINECS

Inventarju Ewropew ta' Sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti

ELINCS

Lista Ewropea ta' Sustanzi Kimiċi Notifikati

EPA

Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Istati Uniti

UE

Unjoni Ewropea

GLP

Prattika Tajba tal-Laboratorju HPV

IUCLID

Databejż Internazzjonali Uniformi ta' Informazzjoni dwar Sustanzi Kimiċi

IUPAC

Unjin Internazzjonali ta' Kimika Pura u Applikata

LE

Entità Ġuridika

LR

Reġistrant Prinċipali

MS EA

Awtorità tal-Infurzar tal-Istati Membri

OECD

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku

OR

Rappreżentant uniku:

(Q)SAR

Relazzjoni (Kwantitattiva) Struttura-Attività

REACH

Reġistrazzjoni, Valutazzjoni, Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni ta' Kimiċi

RMM

Miżuri ta’ Ġestjoni tar-Riskji

RSS

Sommarju Robust tal-Istudju

SDS

Skeda ta’ Data ta’ Sigurtà

SIEF

Forum ta' Skambju ta' Informazzjoni dwar Sustanzi

SIP

Profil tal-Identità tas-Sustanza

Volum Għoli ta' Produzzjoni

NB: Lista komprensiva ta’ definizzjonijiet ta’ termini rilevanti hija disponibbli meta tikkonsulta
d-databejż ta’ terminoloġija-ECHA fuq is-sit web tal-ECHA (http://echa-term.echa.europa.eu/.
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1.

INTRODUZZJONI
1.1.

Skop tad-dokument ta’ gwida dwar il-kondiviżjoni
tad-data

Id-dokument ta’ gwida preżenti għandu l-għan li jipprovdi gwida prattika dwar ilkondiviżjoni tad-data kif meħtieġ taħt REACH, fi ħdan l-istess SIEF u bejn SIEFs
differenti għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali u bejn reġistranti multipli tal-istess
sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali.
L-istruttura għandha l-għan li tippermetti li s-sett ewlieni ta’ informazzjoni relatata ma’
sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali u mhux ta’ introduzzjoni gradwali jiġi diskuss
f’taqsimiet iddedikati separati (it-taqsimiet 3 u 4 rispettivament2). Sussegwentement
il-gwida tindirizza mekkaniżmi għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż u l-obbligu talpreżentazzjoni konġunta li japplikaw kemm għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali kif
ukoll għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali (it-taqsimiet 5 u 6).
Il-Gwida fiha rakkomandazzjonijiet prattiċi biex tgħin lil kumpaniji jissodisfaw lobbligi tagħhom tal-kondiviżjoni tad-data u tinkludi deskrizzjoni dettaljata talproċessi li ġejjin:


Prereġistrazzjoni (tardiva);



Il-formazzjoni ta’ SIEF;



Il-kondiviżjoni tad-data għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali (fi ħdan SIEF) u
tilwim potenzjali relatat mal-kondiviżjoni tad-data;



Il-kondiviżjoni tad-data għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali u tilwim
potenzjali relatat mal-kondiviżjoni tad-data;



Il-preżentazzjoni konġunta obbligatorja ta’ data.

Huma pprovduti figuri u eżempji f’kull taqsima biex ikunu ta’ sostenn għaddeskrizzjoni u l-ispjegazzjoni ta’ kull proċess speċifiku.
Spjegazzjonijiet speċifiċi dwar mekkaniżmi tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż, dwar ilprotezzjoni ta’ Informazzjoni Kummerċjali Riservata (CBI), dwar ir-regoli talkompetizzjoni, u dwar forom ta’ kooperazzjoni, inklużi konsorzji huma pprovduti wkoll.

1.2.

Ħarsa ġenerali

Ir-Regolament REACH 1907/2006 tat-18 ta’ DIċembru 2006 jistabbilixxi sistema
għar-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi
Kimiċi (REACH) u jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA).

1.2.1. Obbligu tar-Reġistrazzjoni
Mill-1 ta’ Ġunju 2008, kumpaniji li jimmanifatturaw sustanzi kimiċi fl-UE3 jew li
jimportawhom fl-UE fi kwantitajiet ta’ tunnellata metrika waħda jew aktar kull sena

Ta’ min jinnota li wħud mid-dispożizzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li japplikaw b’mod ugwali kemm
għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali kif ukoll għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali mhumiex
ripetuti iżda tingħata referenza.
2

It-terminu ‘UE’ użat f'dan id-dokument ikopri l-Istati li jappartjenu għaż-Żona Ekonomika Ewropea. IżŻEE hi magħmula mill-Istati Membri tal-UE u mill-Iżlanda, mil-Liechtenstein u min-Norveġja.
3
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kienu meħtieġa jirreġistrawhom taħt REACH. L-obbligu tar-reġistrazzjoni japplika wkoll
għal kumpaniji li jipproduċu jew jimportaw oġġetti li fihom sustanzi preżenti fi
kwantitajiet ta’ tunnellata metrika waħda jew aktar kull sena li huma maħsuba biex
ikunu rilaxxati. Ir-reġistrazzjoni teħtieġ il-preżentazzjoni ta’ informazzjoni rilevanti u
disponibbli dwar karatteristiċi intrinsiċi ta’ sustanzi, skont ir-rekwiżiti stabbiliti flAnnessi rilevanti ma’ REACH. Għal sustanzi manifatturati jew importati fi kwantitajiet
ta’ 10 tunnellati metriċi jew aktar għandu jiġi ippreżentat ukoll Rapport dwar is-Sigurtà
Kimika.

NB: REACH introduċa mekkaniżmi u proċeduri speċifiċi biex kumpaniji jkunu jistgħu
jikkondividu informazzjoni eżistenti qabel ma jippreżentaw dossier ta’ reġistrazzjoni
biex tiżdied l-effiċjenza tas-sistema tar-reġistrazzjoni, jitnaqqsu l-ispejjeż u jitnaqqas
l-ittestjar fuq annimali vertebrati.

1.2.2. Sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali u mhux ta’
introduzzjoni gradwali
Ir-Regolament jistabbilixxi proċeduri differenti għar-reġistrazzjoni u l-kondiviżjoni
tad-data ta’ sustanzi “eżistenti” (“introduzzjoni gradwali”, kif definit fl-Artikolu 3(20))
u sustanzi “ġodda” (hekk imsejħa “mhux ta’ introduzzjoni gradwali”).
Sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali huma sustanzi li:


huma elenkati fl-Inventarju Ewropew ta’ Sustanzi Kimiċi Kummerċjali Eżistenti
(EINECS4) (Artikolu 3(20)(a)) jew



ġew manifatturati fi kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri attwali tal-UE
mingħajr ma tpoġġew fis-suq tal-UE/taż-ŻEE mill-manifattur jew mill-importatur
fil-15-il sena qabel id-dħul fis-seħħ ta’ REACH5 (jiġifieri matul il-perjodu li jibda
mill-31 ta’ Mejju 1992 u li jispiċċa fit-31 ta’ Mejju 2007) (Artikolu 3(20)(b))
sakemm dak il-manifattur jew l-importatur ikollu evidenza dokumentarja ta’
dan, jew



tpoġġew fis-suq fi kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri attwali tal-UE millmanifattur jew mill-importatur qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament REACH, u
huma l-hekk imsejħa sustanzi ‘mhux aktar polimeri’ (NLP). NLP hija sustanza li
kienet ikkunsidrata bħala li ġiet notifikata skont l-ewwel inċiż tal-Artikolu 8 (1)
tad-Direttiva 67/548/KEE fil-verżjoni li tirriżulta mill-emenda affettwata midDirettiva 79/831/KEE (u għaldaqstant ma kellhiex għalfejn tiġi nnotifikata skont
dik id-Direttiva), iżda li ma tissodisfax id-definizzjoni ta' polimeru li hemm
f'REACH. F'dan il-każ ukoll, il-manifattur jew l-importatur irid ikollu evidenza
dokumentarja li huwa poġġa s-sustanza fis-suq, li din kienet NLP u li s-sustanza
tpoġġiet fis-suq minn kwalunkwe manifattur jew importatur bejn it-18 ta’
Settembru 1981 u l-31 ta’ Ottubru 1993 it-tnejn inklużi.

Sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali jistgħu jiġu definiti b’mod ġenerali bħala s-

Il-lista ġiet “iffriżata” u ma jistgħux jiżdiedu iktar sustanzi magħha. Il-lista sħiħa tas-sustanzi EINECS hi
parti mill-Inventarju EC aċċessibbli fuq is-sit web tal-ECHA f’: http://echa.europa.eu/information-onchemicals/ec-inventory.
4

Jekk is-sustanza tkun tpoġġiet fis-suq mill-manifattur jew mill-importatur, din normalment tkun ġiet
innotifikata skont id-Direttiva 67/548/KEE u f'dak il-każ titqies bħala rreġistrata.
5
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sustanzi l-“ġodda”. Dawn jinkludu s-sustanzi kollha li ma jissodisfawx id-definizzjoni
ta’ sustanza ta’ introduzzjoni gradwali, kif jidher fl-Artikolu 3(20) tar-Regolament.
Għandu jiġi enfasizzat li l-istatus “ta’ introduzzjoni gradwali” jew “mhux ta’
introduzzjoni gradwali” mhuwiex karatteristika intrinsika ta’ ċerta sustanza. L-istess
sustanza tista’ tkun ta’ introduzzjoni gradwali għall-kumpanija A u fl-istess ħin mhux
ta’ introduzzjoni gradwali għall-kumpanija B. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, meta
kumpanija B immanifatturat u poġġiet fis-suq matul il-15-il sena qabel id-dħul fis-seħħ
ta’ REACH, sustanza li ma kinitx inkluża f’EINECS u li mhijiex NLP waqt li kumpanija A
mmanifatturat l-istess sustanza matul il-perjodu ta’ 15-il sena qabel id-dħul fis-seħħ
ta’ REACH, użat is-sustanza bħala sustanza itnermedja fuq il-post iżda qatt ma
poġġietha fis-suq tal-UE matul dak il-perjodu.
Għal aktar dettalji dwar l-istatus ta’ introduzzjoni gradwali jew mhux ta’ introduzzjoni
gradwali ta’ sustanza, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar ir-Reġistrazzjoni
disponibbli fit-taqsima ta’ gwida tas-sit web tal-ECHA
f’http://www.echa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-industryuse.

1.2.3. Reġim tranżitorju għar-reġistrazzjoni
Sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali li huma prereġistrati (tard) jistgħu jibbenefikaw
minn skadenzi ta’ reġistrazzjoni estiżi skont l-Artikolu 23. Ir-reġistrazzjoni
madankollu hija meħtieġa qabel it-tmiem tal-iskadenza (estiża) tar-reġistrazzjoni
(ara l-Figura 2 fit-taqsima 3.1.2).
Sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali li għandhom jiġu mmanifatturati jew
importati fi kwantitajiet ta’ tunnellata waħda jew aktar kull sena, ma jistgħux
jibbenefikaw minn skadenzi estiżi tar-reġistrazzjoni u għandhom jiġu rreġistrati millkumpanija qabel il-bidu tal-attivitajiet tagħha. L-istess japplika għal sustanzi ta’
introduzzjoni gradwali li ma ġewx prereġistrati.

1.2.4. Prereġistrazzjoni u prereġistrazzjoni tardiva
Skont l-Artikolu 23, biex jibbenefika mill-iskadenzi estiżi tar-reġistrazzjoni, kull
reġistrant potenzjali ta’ sustanza ta’ introduzzjoni gradwali manifatturata jew
importata fi kwantitajiet ta’ tunnellata waħda jew aktar kull sena hu meħtieġ jagħmel
"prereġistrazzjoni" tas-sustanza ta’ introduzzjoni gradwali kkonċernata. Il-perjodu għal
prereġistrazzjoni kien mill-1 ta’ Ġunju 2008 sal-1 ta’ Diċembru 2008.

NB: Mingħajr prereġistrazzjoni, is-sustanzi jeħtieġ li jiġu rreġistrati qabel ma jkunu
manifatturati fi jew importati fl-UE jew imqiegħda fis-suq tal-UE, u ma jistgħux
jibbenefikaw mill-iskadenzi estiżi ta’ reġistrazzjoni.

REACH jistabbilixxi dispożizzjoni speċjali biex jippermetti li entitajiet legali li
jimmanifatturaw jew jimportaw sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali fi kwantitajiet ta’
tunnellata waħda jew aktar għall-ewwel darba (minn dik l-entità legali) wara l-1 ta’
Diċembru 2008, ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-iskadenzi estiżi ta’ reġistrazzjoni.
Dawn il-kumpaniji jistgħu jużaw l-għażla tal-“prereġistrazzjoni tardiva” u jippreżentaw
l-informazzjoni ta’ prereġistrazzjoni lill-ECHA skont il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 28(6)
tar-Regolament REACH. Għal aktar dettalji dwar l-għażla tal-prereġistrazzjoni tardiva,
u b’mod partikolari dwar min għadu jista’ jibbenefika minnha, jekk jogħġbok
ikkonsulta t-taqsima 3.1.
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Bħalma kien il-każ għall-prereġistrazzjoni, il-prereġistrazzjoni tardiva għandha ssir
permezz tas-sistema REACH-IT immaniġġjata mill-ECHA. Għal dettalji tekniċi, jekk
jogħġbok ikkonsulta t-test tal-għajnuna integrat fl-applikazzjoni REACH-IT innifisha.
Għal kull sustanza prereġistrata tinħoloq paġna dedikata pre-SIEF bl-għan li tlaqqa'
flimkien lil prereġistranti u tiffaċilita l-formazzjoni ta’ SIEF. Bl-istess mod,
prereġistranti tardivi huma inklużi fi kwalunkwe paġna ta' pre-SIEF eżistenti.
Wara l-1 ta’ Jannar 2009, il-lista tas-sustanzi kollha prereġistrati minn kumpaniji
qabel l-1 ta’ Diċembru 2008 ġiet ippubblikata fuq is-sit web tal-ECHA flimkien malewwel skadenza prevista korrispondenti ta’ reġistrazzjoni għal kull sustanza fuq illista. Il-lista hija disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA
f’http://www.echa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registeredsubstances. Fiha wkoll ismijiet u identifikaturi oħra ta’ sustanzi li prereġistranti
indikaw bħala sustanzi relatati6.

1.2.5. Domanda qabel ir-reġistrazzjoni
Id-dmir għal domanda japplika għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali u għal
sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali li ma ġewx prereġistrati minn reġistrant potenzjali u
ma jistgħux jibbenefikaw mill-għażla ta’ prereġistrazzjoni tardiva. Il-proċess ta’
domanda jeħtieġ li reġistranti potenzjali jitolbu lill-ECHA jekk kinitx diġà ppreżentata
reġistrazzjoni għall-istess sustanza. Dan biex jiżguraw li d-data tiġi kondiviża millpartijiet rilevanti, biex ikun hemm konformità mar-rekwiżit għall-preżentazzjoni
konġunta tad-data, skont l-Artikoli 11 u 19.

1.2.6. Forum ta' skambju ta' informazzjoni dwar
sustanzi (SIEF)
L-Artikolu 29 ta’ REACH jipprovdi għall-formazzjoni ta’ SIEF biex tkun kondiviża
informazzjoni fost manifatturi u importaturi tal-istess sustanza ta’ “introduzzjoni
gradwali”, kif ukoll tkun possibbli l-parteċipazzjoni ta’ detenturi tad-data (eż. utenti
downstream) u partijiet interessati oħra biex jiġu evitati testijiet doppji, speċjalment
testijiet fuq annimali vertebrati.
Skont l-Artikolu 29(2), il-miri tas-SIEF huma:
1. il-faċilitazzjoni tal-kondiviżjoni tad-data għall-għanijiet ta’ reġistrazzjoni, u
2. il-qbil fuq il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanzi kkonċernati; bħala
regola ġenerali, se jkun hemm SIEF wieħed għal kull sustanza ta'
introduzzjoni gradwali.
Fl-ewwel stadju, prereġistranti ta’ sustanzi bl-istess identifikatur għandhom
jistabbilixxu jekk is-sustanza tagħhom hijiex l-istess għall-iskop tal-kondiviżjoni taddata u l-preżentazzjoni konġunta. Dan għandu jsir fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti filGwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP. Hekk kif
jintlaħaq ftehim li s-sustanzi huma l-istess jiġi ffurmat is-SIEF. Għal informazzjoni
aktar dettaljata, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsimiet 3.1 u 3.2.

Sustanzi relatati huma sustanzi li jistgħu jintużaw għal (Q)SAR, raggruppament (jew approċċ talkategorija) u read-across (Regolament REACH, Anness XI; Taqsima 1.3 u 1.5)
6
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Partijiet interessati oħra (bħal manifatturi u importaturi tas-sustanza fi kwantitajiet
ta’ inqas minn tunnellata waħda, utenti downstream u partijiet terzi 7 – minn hawn ’il
quddiem "detenturi tad-data") li jkollhom informazzjoni dwar is-sustanza li tidher fillista, jistgħu imbagħad, fuq bażi volontarja:
1. iwettqu sign-up f’REACH-IT
2. jiġu inseriti fil-paġna pre-SIEF
3. jinfurmaw li huma wkoll għandhom informazzjoni rilevanti.
Kull reġistrant tal-istess sustanza ta’ introduzzjoni gradwali li rreġistra s-sustanzi
tiegħu qabel l-iskadenza estiża tar-reġistrazzjoni huwa membru obbligatorju tasSIEF (kemm jekk ikun inkluż fuq il-paġna pre-SIEF kif ukoll jekk le). Reġistranti talistess sustanza ta' introduzzjoni gradwali li jirreġistraw fi kwalunkwe żmien wara
domanda wkoll huma membri tas-SIEF, u għandhom jissodisfaw l-obbligi relatati
mal-kondiviżjoni tad-data u l-preżentazzjoni konġunta (Artikolu 23(3) u 29(1)).
Prereġistranti f’SIEF huma liberi li jibdew jorganizzaw irwieħhom kif huma jaraw laħjar biex iwettqu l-obbligi tagħhom taħt REACH. Jistgħu jużaw SIEF innifsu bħala
forma ta’ kooperazzjoni jew forom differenti ta’ kooperazzjoni biex jagħmlu dan, inkluż
il-ħolqien ta’ "konsorzju", biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom tal-kondiviżjoni tad-data
u/jew biex jissodisfaw miri oħra taħt REACH. Bl-istess mod, huwa possibbli li SIEF ikun
jikkonsisti f’aktar minn konsorzju wieħed u għadd ta’ partijiet indipendenti. Għal aktar
informazzjoni dwar forom possibbli ta’ kooperazzjoni u eżempji jekk jogħġbok
ikkonsulta t-taqsima 8 ta’ din il-Gwida.

1.2.7. Il-preżentazzjoni konġunta tad-data
Reġistranti potenzjali huma meħtieġa jorganizzaw rwieħhom biex jippreżentaw
b’mod konġunt informazzjoni dwar is-sustanzi tagħhom li huma kkunsidrati bħala listess (prinċipju ta’ “sustanza waħda = reġistrazzjoni waħda”).
Skont l-Artikoli 11(1) u 19(1), reġistranti multipli għall-istess sustanza, kemm jekk
ta’ introduzzjoni gradwali kif ukoll jekk mhux ta’ introduzzjoni gradwali, għandhom:
1. jagħtu l-kunsens tagħhom lil dak ir-reġistrant wieħed li l-ewwel sejjer
jippreżenta partijiet konġunti tad-dossier;
2. jippreżentaw b’mod konġunt l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi intrinsiċi
tas-sustanza fid-dossier ta’ reġistrazzjoni tagħhom skont ir-rekwiżiti
stabbiliti fl-Artikolu 10.
Barra minn hekk reġistranti potenzjali jistgħu jiddeċiedu li jippreżentaw b’mod
konġunt parti mir-Rapport dwar is-Sigurtà Kimika (CSR)8 jew kollu kemm hu u li
jaqblu li l-Gwida dwar l-użu sigur tista’ tkun parti minn din il-preżentazzjoni
konġunta.

Dawn jinkludu kumpaniji li jkollhom informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar li jistgħu ma
jkunux obbligati jingħaqdu ma’ SIEF iżda jistgħu jkunu lesti jikkondividu din l-informazzjoni. Għal aktar
informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-“Gwida ta’ introduzzjoni għar-Regolament CLP” disponibbli
f’http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach. Barra minn hekk kumpaniji mhux tal-UE
jistgħu wkoll jingħaqdu ma’ SIEF bħala detenturi tad-data meta jkunu lesti jipprovdu u jikkondividu
informazzjoni rilevanti.
7

Għal iktar informazzjoni dwar il-preżentazzjoni ta’ CSR konġunt b’mod sħiħ jew parzjali, irreferi għallManwali dwar il-preparazzjoni ta’ REACH u dossiers CLP disponibbli fuq is-sit web
f’http://echa.europa.eu/manuals.
8
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NB: F’każijiet fejn kumpaniji jiddeċiedu li b’mod separat jippreżentaw parti(jiet) jew
l-informazzjoni sħiħa (li għandha tiġi) ppreżentata b’mod konġunt (nonparteċipazzjoni) minn koreġistranti oħra (skont l-Artikolu 11(3)), id-dossier tagħhom
se jiġi identifikat mill-ECHA għall-prijoritizzazzjoni għal kontroll tal-konformità skont
l-Artikolu 41(5)(a).

Minħabba l-ispeċifiċità tas-sitwazzjoni (f'termini ta’ rekwiżiti tal-informazzjoni
mnaqqsa), għal raġunijiet prattiċi r-reġistranti ta’ sustanzi użati biss bħala sustanzi
intermedji, teknikmanent huma permessi jiffurmaw preżentazzjoni konġunta
parallela għal sustanzi intermedji biss (ara taqsima 6.2 għal informazzjoni iktar
dettaljata).
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Stabbiliment taL-identità tas-sustanza
għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali
U mhux ta’ introduzzjoni gradwali
Reġistranti multipli għall-istess
sustanza

Ħatra ta’
reġistrant prinċipali*
(Art. 11/ Art. 19)

Organizzazzjoni tal-kondiviżjoni
tad-data
Ftehim dwar C&L

Preparazzjoni ta’
dossier minn
koreġistranti

Preżentrazzjoni ta’ Dossier
Konġunt minn reġistrant
prinċipali* li jaġixxi f’isem ilkoreġistranti kollha

Iva

Kriterji għan-nonparteċipazzjoni?

Le

Non-parteċipazzjoni - dossier tal-membru
A- informazzjoni dwar il-kumpanija
B- informazzjoni ta’ non-parteċipazzjoni,
flimkien ma’ ġustifikazzjoni (Art. 11(3)):
CBI: spiża sproporzjonata; jew tilwim dwar
l-għażla
C- informazzjoni fakultattiva

Dossier tal-membru
A- informazzjoni dwar ilkumpanija
C- informazzjoni fakultattiva

Dossier tar-reġistrant prinċipali
A- informazzjoni dwar il-kumpanija
B- informazzjoni konġunta
obbligatorja dwar i l-karat terist iċi
intri nsiċi + C&L
C- informazzjoni fakultattiva

Preżentazzjoni konġunta - “sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda”

*Il-ħatra formali ta’ reġistrant prinċipali tista’ sseħħ ukoll wara li jkun tħejja d-dossier (f’kull każ qabel il-preżentazzjoni). Madankollu hija
rrakkomandata l-ħatra ta’ reġistrant prinċipali mill-aktar fis possibbli

Figura 1: Ħarsa ġenerali lejn il-proċess tal-preżentazzjoni konġunta taddata
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1.2.8. Tilwim fuq il-kondiviżjoni tad-data
Ir-Regolament REACH jipprovdi għal proċeduri li jistgħu jiġu segwiti f’każijiet fejn
reġistranti ma jilħqux ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni.
L-Artikolu 27 jistabbilixxi r-regoli fir-rigward ta’ nuqqas ta’ qbil fejn tidħol linformazzjoni dwar sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali u l-Artikolu 30 jistabbilixxi
r-regoli fir-rigward tan-nuqqas ta’ qbil dwar informazzjoni rigward sustanzi ta’
introduzzjoni gradwali.
Il-proċeduri tat-tilwim isegwu ċerti passi u skeda ta’ żmien (ara taqsimiet 3.4 u 4.9
għal informazzjoni dettaljata). Jistgħu jiġu ġestiti mingħajr sostenn legali u huma
mingħajr ħlas.

1.3.

Prinċipji ewlenin għall-kondiviżjoni tad-data u lpreżentazzjoni konġunta



REACH jeħtieġ lil reġistranti eżistenti u/jew lil reġistranti potenzjali jagħmlu kull
sforz biex jilħqu ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data u biex jiżguraw li l-ispejjeż
tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni meħtieġa għar-reġistrazzjoni jiġu ddeterminati
b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju. F’dan ir-rigward, it-Titolu III
tar-Regolament REACH jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi għal sustanzi ta’
introduzzjoni gradwali u mhux ta’ introduzzjoni gradwali. Ir-Regolament ta’
Implimentazzjoni (UE) 2016/09 dwar il-preżentazzjoni konġunta u l-kondiviżjoni
tad-data9 (li daħal fis-seħħ fis-26 ta’ Jannar 2016; minn hawn ‘il quddiem
“Regolament ta’ Implimentazzjoni”) stabbilixxa regoli biex tiġi żgurata
implimentazzjoni effettiva tal-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data u talpreżentazzjoni konġunta li diġà jeżistu.



L-obbligu biex isir kull sforz japplika għal kwalunkwe informazzjoni mitluba,
kemm jekk tikkonċerna data li tinvolvi ttestjar fuq annimali vertebrati, kemm
data oħra li ma tinvolvix l-ittestjar fuq annimali vertebrati, u kundizzjonijiet talaċċess għall-preżentazzjoni konġunta. L-Artikolu 25 jistipula li l-ittestjar fuq lannimali għandu jitwettaq biss bħala l-aħħar soluzzjoni.



Il-partijiet huma meħtieġa jikkondividu l-ispiża tal-informazzjoni li jeħtieġ
jippreżentaw. Dan japplika wkoll għall-ispejjeż amministrattivi. Jekk parti diġà
għandha data valida għal ċertu end-point, din il-parti m’għandhiex terġa’ tħallas
għal dik id-data.



Il-partijiet kollha għandhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom tal-kondiviżjoni taddata fi żmien xieraq. Reġistranti potenzjali huma mħeġġa jippermettu żmien
raġjonevoli għall-attivitajiet tal-kondiviżjoni tad-data qabel ir-reġistrazzjoni.



Minħabba li attivitajiet tal-kondiviżjoni tad-data jseħħu barra REACH-IT, ilkumpaniji jingħataw il-parir li jirreġistraw b’attenzjoni kull komunikazzjoni ma’
parti oħra, minħabba li din tista’ tintalab mill-ECHA fil-kuntest ta’ talba ta’ tilwim
fir-rigward tal-kondiviżjoni tad-data jew mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali
għal skopijiet ta’ infurzar.



Skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, il-koreġistranti għandhom iżommu
informazzjoni dettaljata dwar l-ispiża mġarrba fir-rigward tal-kondiviżjoni tad-

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2016/9 dwar il-preżentazzjoni konġunta u l-kondiviżjoni taddata skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni,
il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) (ĠU L 3, 6.1.2016, p.41).
9
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data. Fin-nuqqas ta’ din id-dokumentazzjoni dettaljata l-partijiet għandhom
jagħmlu kull sforz biex jiġbru prova jew biex jagħmlu l-aħjar approssimazzjoni
ta’ dawn l-ispejjeż.


Spejjeż u dħul li joriġinaw mill-attivitajiet tal-kondiviżjoni tad-data għandhom
isegwu l-prinċipju ta’ “mhux għall-profitt” u jservu biss biex ikopru l-ħtiġijiet
baġitarji għall-preparazzjoni u l-manteniment ta’ dossiers ta’ reġistrazzjoni.



Skont REACH, l-ECHA stabbilixxiet proċeduri biex jassistu fir-riżoluzzjoni ta’
tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data. Proċeduri għal tilwim dwar il-kondviżjoni
tad-data għandhom jinbdew bħala l-aħħar soluzzjoni, jiġifieri meta l-isforzi u largumenti kollha possibbli jkunu ġew eżawriti u n-negozjati ma jkunux
irnexxew.



Reġistrant potenzjali li jagħti bidu għal proċedura għal tilwim dwar ilkondiviżjoni tad-data mal-ECHA għandu juri l-isforzi magħmula mill-partijiet
kollha biex jaslu għal qbil u għandu jipprovdi evidenza dokumentarja xierqa.



Fl-istennija tal-ipproċessar ta’ tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data, l-ECHA
tinkoraġġixxi lill-partijiet kollha biex ikomplu jagħmlu kull sforz biex jilħqu
ftehim.



Id-deċiżoni tal-ECHA dwar kwalunkwe tilwim sejra tkun ibbażata fuq
valutazzjoni tal-isforzi rispettivi tal-partijiet biex jilħqu ftehim dwar ilkondiviżjoni tad-data u l-ispejjeż tagħha b’mod ġust, trasparenti u mhux
diskriminatorju. Reġistrant potenzjali jista’ jistenna deċiżjoni favorevoli millECHA biss jekk ikun evidenti mill-informazzjoni magħmula disponibbli li għamel
kull sforz biex jilħaq ftehim qabel ma kkuntattja lill-ECHA.



Minbarra l-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data, ir-reġistranti tal-istess sustanza,
kemm jekk ta’ introduzzjoni gradwali kif ukoll mhux ta’ introduzzjoni gradwali,
għandhom jissodisfaw ukoll l-obbligu tagħhom li jippreżentaw data b’mod
konġunt skont l-Artikolu 11 jew 19 tar-Regolament REACH. REACH jeħtieġ lil
reġistranti u/jew lil reġistranti potenzjali jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li lispejjeż tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni meħtieġa għar-reġistrazzjoni jiġu
determinati b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju.

1.4.

Links għal dokumenti ta’ gwida oħra u għal
dokumenti tekniċi oħra ta’ REACH

Reġistranti potenzjali u detenturi tad-data huma mħeġġin iqisu dokumenti ta’ Gwida
rilevanti oħra, b’mod partikolari l-Gwida dwar ir-reġistrazzjoni.
Aktar importanti, reġistranti potenzjali għandhom jikkonsultaw b’attenzjoni l-Gwida
għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP, biex tkun
determinata l-identità tas-sustanza tagħhom.
Il-Gwida dwar ir-rekwiżiti tal-informazzjoni u l-Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika
tipprovdi dettalji dwar kif għandhom jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-informazzjoni dwar
il-karatteristiċi intrinsiċi ta’ sustanzi, inkluż kif tinkiseb u tiġi vvalutata informazzjoni
disponibbli minn sorsi li jinkludu databejżis pubblikament disponibbli (ukoll minn
metodi read-across u metodi oħra mhux ta’ ttestjar, metodi ta’ ttestjar in vitro u data
dwar il-bniedem) u fatturi speċjali li jaffettwaw rekwiżiti tal-informazzjoni u strateġiji
ta’ ttestjar. Barra minn hekk, il-Parti F tad-dokument aħħari tipprovdi gwida
metodoloġika dettaljata dwar kif għandu jitlesta Rapport dwar is-Sigurtà Kimika
(CSR).
Id-dmirijiet ta’ utenti downstream huma koperti fil-Gwida għal Utenti downstream.

23

24

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data
Verżjoni 3.1 - Jannar 2017

Dawn id-dokumenti ta’ gwida kollha tal-ECHA huma disponibbli fit-taqsima “sostenn”
tas-sit web tal-ECHA f’: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach.

NB: Dokumenti u għodda ta’ sostenn oħra u aktar tekniċi nħarġu bħala sostenn għal
reġistranti potenzjali biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont REACH: Mistoqsijiet u
Tweġibiet (eż. fuq domanda, fuq il-kondiviżjoni tad-data u tilwim relatat, eċċ.;
disponibbli f’http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas) u Manwali (disponibbli
f’http://echa.europa.eu/manuals). Barra minn hekk, test tal-għajnuna jiġi pprovdut
fi ħdan REACH-IT bħala sostenn għall-utent.

1.5.

Link għar-regolament CLP u gwida relatata

Ir-Regolament CLP (KE) Nru 1272/2008 ma fih ebda dispożizzjoni dwar ilkondiviżjoni tad-data. Madankollu, manifatturi, importaturi u utenti downstream li
mhumiex soġġetti għal reġistrazzjoni taħt REACH iżda għandhom informazzjoni dwar
il-perikli u l-klassifikazzjoni tas-sustanza, jistgħu jikkontribwixxu bħala detenturi taddata għall-proċess SIEF. Dan huwa spjegat aktar fil-Gwida ta’ Introduzzjoni għarRegolament CLP disponibbli f’:http://echa.europa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-on-clp.

1.6.

Link għal BPR u gwida relatata

Skont l-Artikolu 63(1) u (4) tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (UE) Nru
528/2012, l-applikanti “għandhom jagħmlu kull sforz biex jilħqu ftehim [ma’ sidien
tad-data] fuq ir-riżultati tat-testijiet jew tal-istudji mitluba mill-applikant prospettiv.”
u “Kumpens għall-kondiviżjoni tad-data għandu jiġi determinat b’mod ġust,
trasparenti u mhux diskriminatorju fir-rigward tal-gwida stabbilita mill-Aġenzija".
Parti minn dan id-dokument ta’ gwida għalhekk tapplika għall-kondiviżjoni tad-data
taħt il-BPR. L-Anness 4 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn it-taqsimiet rilevanti ta’ din ilgwida applikabbli (b’mod sħiħ jew parzjali) għall-iskopijiet tal-BPR. Ta’ min jinnota li
d-dispożizzjonijiet mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (definiti fit-taqsima 2.5) ma
japplikawx għall-iskopijiet tal-BPR.
Sensiela speċjali ta’ Gwidi Prattiċi fuq il-kondiviżjoni tad-data speċifikament taħt ilBPR hi wkoll disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA f’http://echa.europa.eu/practicalguides/bpr-practical-guides.
Kwalunkwe data li ġiet ippreżentata skont id-Direttiva 98/8/KE jew ir-Regolament
528/2012 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali tista’ tintalab għallkondiviżjoni tad-data bl-għan li s-sustanza tiġi rreġistrata taħt ir-Regolament reġim
ta’ REACH.
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2.

QAFAS LEGALI: DISPOŻIZZJONIJIET LEGALI
RILEVANTI
2.1.

Il-kondiviżjoni tad-data u l-evitar ta’ testijiet mhux
meħtieġa

Ir-regoli dwar il-kondiviżjoni tad-data u l-evitar ta’ testijiet mhux neċessarji huma
pprovduti fit-Titolu III u fl-Artikoli 40(3)e u 53 tar-Regolament REACH, li għandhom
jiġu interpretati fid-dawl tal-Premessi 33, 49, u 54 tar-Regolament.
Kif speċifikat fl-Artikolu 25(1), l-għan ta’ dawn ir-regoli hu li jiġi evitat l-ittestjar
mhux neċessarju fuq annimali vertebrati, li għandu jsir biss bħala l-aħħar soluzzjoni,
u biex ikunu limitati testijiet doppji. Bħala regola ġenerali, ir-Regolament REACH
jeħtieġ il-kondiviżjoni tal-informazzjoni fuq il-bażi ta’ kumpens ġust. Madankollu,
skont l-Artikolu 25(3), wara 12-il sena mid-data tal-preżentazzjoni tas-sommarji talistudju u tas-sommarji robusti tal-istudju fil-qafas ta’ reġistrazzjoni, din id-data tista’
tintuża, mingħajr kumpens, biss għall-għanijiet ta’ reġistrazzjoni minn manifattur
jew minn importatur ieħor.
L-Artikolu 25(2) jiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-obbligu għall-kondiviżjoni
tad-data b’referenza għat-tip ta’ data li tkun ser tiġi kondiviża. Dan l-obbligu japplika
għal data u informazzjoni teknika relatata mal-karatteristiċi intrinsiċi ta’ sustanzi.
Madankollu, regoli tal-UE dwar il-liġi tal-kompetizzjoni għandhom jiġu rrispettati mirreġistranti potenzjali. Għaldaqstant l-artikolu jgħid li informazzjoni relatata malimġiba fis-suq tar-reġistranti, b’mod partikolari fir-rigward ta’ kapaċitajiet talproduzzjoni, volumi ta’ produzzjoni jew bejgħ, volumi ta’ importazzjoni jew ishma
tas-suq, m’għandhiex tiġi skambjata. Dan biex jiġu pprevenuti prattiki konċertati jew
il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet għal abbużi ta’ pożizzjoni dominanti.
Wara l-esperjenza tal-ewwel żewġ skadenzi tar-reġistrazzjoni, ġie introdott irRegolament ta’ Implimentazzjoni (daħal fis-seħħ fis-26 ta’ Jannar 2016) biex iwieġeb
għall-bżonn li tiġi żgurata l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet għall-kondiviżjoni
tad-data stabbiliti f’REACH. Kif imsemmi fil-Premessi 2 u 3 tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni, ġie rikonoxxut li għandhom jiġu promossi prattiki ta’ ġestjoni tajba
u għandhom jiġu stabbiliti ċerti regoli biex is-sistema tal-kondiviżjoni tad-data topera
b’mod effettiv.

2.2.

Kondiviżjoni tad-data u preżentazzjoni konġunta

Kif speċifikat fil-Premessa 33 ta’ REACH, il-“preżentazzjoni konġunta u l-kondiviżjoni
ta’ informazzjoni dwar sustanzi għandu jsir provvediment għalihom biex tiżdied leffiċjenza tas-sistema tar-reġistrazzjoni, biex jitnaqqsu l-ispejjeż u biex jitnaqqas littestjar fuq annimali vertebrati”.
Biex id-data ta’ ttestjar tkun tista’ tiġi kondiviża, u b’hekk jiġi evitat ittestjar mhux
neċessarju u jitnaqqsu l-ispejjeż, kull fejn ikun prattiku, ir-reġistrazzjonijiet
għandhom jiġu ppreżentati b’mod konġunt, skont ir-regoli dwar il-preżentazzjoni
konġunta (Artikoli 11 u 19 tar-Regolament REACH).
Għaldaqstant l-Artikolu 11 jimponi l-obbligu fuq reġistranti potenzjali tal-istess
sustanza biex id-data jippreżentawha b'mod konġunt u jelenka sitwazzjonijiet fejn ilpreżentazzjoni separata tal-informazzjoni kollha jew parti minnha li tinsab filpreżentazzjoni konġunta tad-data tkun possibbli jekk tkun iġġustifikata b’mod
xieraq. L-Artikolu 19 jistabbilixxi dispożizzjonijiet simili għal sustanzi intermedji
iżolati.
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Il-prinċipju “sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda” japplika irrispettivament millistatus ta’ introduzzjoni gradwali jew mhux ta’ introduzzjoni gradwali tas-sustanza.
Kull reġistrant potenzjali jew eżistenti tal-istess sustanza għandu jkun parti millistess preżentazzjoni konġunta10.

NB: L-obbligi tal-preżentazzjoni konġunta għaldaqstant għandhom impatt fuq
attivitajiet għall-kondiviżjoni tad-data ma’ reġistranti sussegwenti, speċjalment firrigward ta’ data li tinsab f’dossiers diġà ppreżentati minn reġistranti preċedenti.

2.3.

Domanda, (pre)reġistrazzjoni (tardiva) u
kondiviżjoni tad-data

Filwaqt li l-Artikolu 25 jipprovdi għall-prinċipju tal-evitar ta’ ttestjar mhux neċessarju,
il-Kapitoli 2 u 3 tal-istess titolu III ta’ REACH jintroduċu mekkaniżmi speċifiċi biex tiġi
kondiviża informazzjoni bejn ir-reġistranti. Dawn il-mekkaniżmi huma differenti skont
l-istatus tas-sustanza.
Ir-regoli għal sustanzi mhux ta' introduzzjoni gradwali u għal sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali mhux prereġistrati huma stabbiliti fit-Titolu III, Kapitolu 2 (Artikoli 26 u 27).
L-Artikolu 26 jirregola l-proċess ta’ domanda kif ġej:


26(1) – domanda lill-ECHA u informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata;



26(2) – komunikazzjoni mill-ECHA fil-każ ta’ sustanzi li ma kinux irreġistrati
qabel;



26(3) – komunikazzjoni mill-ECHA tal-isem u d-dettalji ta’ kuntatt ta’
reġistrant(i) preċedenti u reġistrant(i) potenzjali, u ta’ rekwiżiti tad-data
eżistenti, fil-każ ta’ sustanzi rreġistrati qabel, inqas minn 12-il sena qabel;



26(4) – komunikazzjoni mill-ECHA fil-każ li diversi reġistranti potenzjali jkunu
għamlu domanda dwar l-istess sustanza.

L-Artikolu 27 jorganizza l-proċess tal-kondiviżjoni tad-data, kif ġej:


27(1) – reġistrant potenzjali għandu jitlob informazzjoni minn reġistrant(i)
preċedenti;



27(2) – obbligu li jsir kull sforz biex jintlaħaq qbil għaż-żewġ partijiet;



27(3) – obbligu li jsir kull sforz biex l-ispejjeż jinqasmu b’mod ġust, trasparenti
u mhux diskriminatorju;



27(4) – komunikazzjoni bejn reġistranti preċedenti u potenzjali ta’ informazzjoni
fil-każ ta’ qbil;



27(5) – komunikazzjoni mal-ECHA fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil ;

Għal raġunijiet prattiċi għal sustanzi użati bħala sustanzi intermedji, ir-reġistranti biss huma
teknikament permessi jippreżentaw preżentazzjoni konġunta parallela għal dak l-użu; ara t-taqsima 6.2.
Madankollu, fejn ikun possibbli preżentazzjoni konġunta waħda biss għandha tinħoloq irrispettivament
mill-użu tas-sustanza.
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27(6) – deċiżjoni tal-ECHA dwar jekk għandux jingħata permess lir-reġistrant
potenzjali biex jirreferi għall-informazzjoni ppreżentata mir-reġistrant preċedenti
fid-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħu;



27(7) – appell potenzjali kontra deċiżjoni tal-ECHA taħt l-Artikolu 27(6);



27(8) – estensjoni b’erba’ xhur tal-perjodu ta’ stennija, fuq talba mir-reġistrant
preċedenti (Artikolu 27(4) u 27(6)).



Ir-regoli għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali (skont id-definizzjoni mogħtija
fl-Artikolu 3(20)) huma mogħtija fit-Titolu III, il-Kapitolu 3 ta’ REACH.

L-Artikolu 28 jiddeskrivi l-prereġistrazzjoni ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali. Iddispożizzjonijiet rilevanti huma kif ġej:
28(1) – preżentazzjoni ta’ dossier ta’ prereġistrazzjoni lill-ECHA;


28(2) – perjodu ta’ prereġistrazzjoni;



28(3) – ebda skadenza estiża ta’ reġistrazzjoni jekk ebda prereġistrazzjoni ;



28(4) – il-pubblikazzjoni tal-lista ta’ sustanzi prereġistrati li tinkludi l-ismijiet
tas-sustanzi, inkluż in-numru EINECS u CAS tagħhom u identifikaturi oħrajn ta’
sustanzi li prereġistranti indikaw bħala sustanzi relatati, u l-ewwel skadenza ta’
reġistrazzjoni prevista;



28(6) – perjodu ta’ prereġistrazzjoni tardiva għal manifattur jew importatur
għall-ewwel darba;



28(7) – il-preżentazzjoni ta’ informazzjoni dwar sustanzi prereġistrati minn
detenturi tad-data.

L-Artikolu 29 jagħti struttura lid-dispożizzjonijiet għall-formazzjoni (u lfunzjonament) tal-Fora għall-Iskambju ta’ Informazzjoni ta’ Sustanzi (SIEFs), kif ġej:


29(1) – parteċipanti fis-SIEF;



29(2) – il-mira ta’ kull SIEF;



29(3) – approċċ ġenerali - id-dmirijiet tal-parteċipanti.

L-Artikolu 30 jagħti struttura lid-dispożizzjonijiet dwar il-proċess ta’ kondiviżjoni taddata ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali li jinvolvu data ta’ ttestjar u li jeħtieġu
qbil bejn il-parteċipanti SIEF, kif ġej:


30(1) – analiżi ta’ lakuni fid-data minn parteċipanti SIEF qabel ma jitwettaq littestjar – l-obbligu li kull talba tingħata tweġiba fi żmien xahar;



30(2) – deċiżjoni tal-Aġenzija li tispeċifika liema membru għandu jwettaq test
fejn ma jintlaħaq ebda qbil bejn il-parteċipanti tas-SIEF;



30(3) – proċess ta’ tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data f’każ li s-sid ta’ studju
fuq annimali vertebrati jirrifjuta li jagħti prova tal-ispejjeż tal-istudju jew talistudju nnifsu.

F’każ li t-tilwim iseħħ qabel il-preżentazzjoni tad-dossier ta’ reġistrazzjoni tas-sid talistudju, l-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tipprevjeni li ssir reġistrazzjoni mis-sid talistudju u li l-membri tas-SIEF jirrepetu t-test taħt ċirkostanzi speċifiċi jekk ilkundizzjonijiet applikabbli speċifikati fl-Artikolu 30(3) jiġu ssodisfati.
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Fi kwalunkwe każ, meta data li tinvolvi ttestjar fuq annimali vertebrati tkun diġà ġiet
ippreżentata bħala parti minn dossier tar-reġistrazzjoni, l-ECHA tagħti lill-parti li tkun
għamlet kull sforz biex tilħaq permess ta’ qbil, li tirreferi għall-informazzjoni fiddossier ta’ reġistrazzjoni tar-reġistrant(i) preċedenti;


30(4) – proċedura relatata mar-rifjut tal-kondiviżjoni ta’ studji fuq annimali
mhux vertebrati;



30(5) – appell kontra d-deċiżjoni tal-ECHA taħt l-Artikolu 30(2) u (3);



30(6) - penali minn EAs ta' SM skont il-liġi nazzjonali applikabbli.

2.4.

Kondiviżjoni tad-data bħala riżultat ta’ deċiżjonijiet
dwar valutazzjoni ta’ dossiers

L-Artikolu 53 jistabbilixxi l-obbligu li d-data tkun kondiviża bħala riżultat ta’
deċiżjonijiet dwar valutazzjoni ta’ dossiers għal reġistrazzjonijiet. Id-deċiżjoni li
tittieħed mill-Aġenzija skont l-Artikolu 53(1) hija simili ħafna għad-deċiżjoni meħuda
mill-Aġenzija skont l-Artikolu 30(2) li tiddeċiedi liema partijiet f’SIEF għandhom
iwettqu test.


53(1) – deċiżjoni tal-Aġenzija li taħtar il-parti li għandha twettaq test jekk ma
jintlaħaq ebda ftehim bejn ir-reġistranti u/jew l-utenti downstream;



53(2) – kondiviżjoni tal-ispejjeż f’każ li reġistrant/utent downstream iwettaq ittest;



53(3) – provvediment ta’ kopja tar-rapport sħiħ tal-istudju mir-reġistrant/millutent downstream li wettaq it-test;



53(4) – talbiet għal remunerazzjoni.

2.5.

Applikazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet REACH
dwar il-preżentazzjoni konġunta tad-data u lkondiviżjoni tad-data

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jistabbilixxi dimirijiet u obbligi speċifiċi għal
partijiet għal ftehimiet meta l-kondiviżjoni tad-data tkun meħtieġa skont REACH.
B’mod partikolari jenfasizza l-bżonn li jinqasmu l-ispejjeż relatati kemm mar-rekwiżiti
amministrattivi kif ukoll ma’ dawk ta’ informazzjoni b’mod trasparenti, u biss fost
dawk ir-reġistranti li għalihom dawn l-ispejjeż huma rilevanti. Hu jikkjarifika wkoll lelementi obbligatorji li għandhom jiġu inklużi f’kull qbil. Barra minn hekk irRegolament ta’ Implimentazzjoni jiċċara r-rwol tal-ECHA f'li tiżgura l-implimentazzjoni
effettiva tal-prinċipju “sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda” u li r-reġistranti kollha
tal-istess sustanza huma parti mill-istess reġistrazzjoni konġunta.
L-Artikolu 1 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni jistabbilixxi s-suġġett tarRegolament: jistabbilixxi d-dmirijiet u l-obbligi għal partijiet meħtieġa li jikkondividu linformazzjoni skont ir-regolament REACH.
L-Artikolu 2 jistabbilixxi r-regoli biex tiġi żgurata t-trasparenza fil-proċessi talkondiviżjoni tad-data:


2(1) - ftehim tal-kondiviżjoni tad-data li għandu jintlaħaq u l-elementi li
għandu jinkludi;



2(2) - possibbiltà għal ftehimiet eżistenti li jwarrbu l-obbligi għall-partizzjoni u
d-dritt għal reġistranti potenzjali ġodda biex jitolbuha;
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2(3) - obbligu biex kull sena jiġu ddokumentati l-ispejjeż u r-rimborż u
tinżamm id-dokumentazzjoni għal mill-inqas 12-il sena.

L-Artikolu 3 jsaħħaħ il-prinċipju "sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda":


3(1) - rwol tal-ECHA biex jiġi żgurat li r-reġistranti kollha tal-istess sustanza
jkunu parti mill-istess reġistrazzjoni;



3(2) - rwol tal-ECHA biex tiġi żgurata li l-preżentazzjoni konġunta sussegwenti
tal-informazzjoni minn reġistranti li, fil-kuntest ta’ tilwim dwar il-kondiviżjoni
tad-data, tħallew mill-ECHA jirreferu għal informazzjoni ppreżentata diġà, tkun
parti mill-preżentazzjoni konġunta eżistenti.



3(3) - dritt ta’ reġistrant li mhuwiex mitlub jikkondividi testijiet fuq annimali
vertebrati li jippreżenta b’mod separat l-informazzjoni kollha jew parti minnha li
għandha tiġi ppreżentata b’mod konġunt (non-parteċipazzjoni); obbligu li kull
reġistrant preċedenti jiġi infurmat (u l-ECHA f’każ ta’ nuqqas ta' qbil ma’
reġistranti preċedenti) f’każ ta’ preżentazzjoni separata tal-informazzjoni kollha
jew parti minnha.

L-Artikolu 4 jistabbilixxi r-regoli biex jiġu żgurati l-korrettezza u nondiskriminazzjoni:


4(1) - il-kundizzjoni għal kull reġistrant li jkun meħtieġ li jaqsam biss spejjeż
rilevanti għalih tapplika wkoll għal spejjeż amministrattivi;



4(2) - l-applikabbiltà ta’ mudelli tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż ukoll għal
reġistranti futuri u l-bżonn li jiġu kkunsidrati l-ispejjeż li jirriżultaw minn
deċiżjonijiet potenzjali tal-evalwazzjoni tas-sustanzi; fatturi li għandhom jiġu
kkunsidrati fl-issettjar tal-mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż li għandu jiġi
inkluż fil-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data; kjarifika li l-ispejjeż li jirriżultaw millistabbiliment ta’ sustanzi ugwali m’għandhomx ikunu soġġetti għall-kondiviżjoni
tal-ispejjeż bejn reġistranti preċedenti u potenzjali;



4(3) - għandu jitħallas sehem indaqs tal-ispejjeż f’każ ta’ tilwim fuq il-mudell
tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż;



4(4) - mekkaniżmi ta’ rimborż li għandhom jiġu previsti u fatturi li għandhom
jiġu kkunsidrati;



4(5) - rinunzja potenzjali tal-mekkaniżmu tar-rimborż u d-dritt ta’ reġistranti
potenzjali biex jitolbuh;



4(6) - obbligi tal-kondiviżjoni tad-data relatati ma’ deċiżjonijiet għallvalutazzjoni tas-sustanza għal kwalunkwe reġistrant li jwaqqaf l-attività tiegħu;

L-Artikolu 5 jistqarr li f’każ ta’ tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data skont l-artikoli
rilevanti ta’ REACH, il-konformità tal-partijiet kollha mad-dispożizzjonijiet tal-artikoli
rilevanti tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni għandha tiġi kkunsidrata mill-ECHA.

2.6.

Regoli tal-kompetizzjoni

Minbarra l-konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament REACH, reġistranti
potenzjali għandhom jiżguraw li jikkonformaw ma’ regoli u regolamenti oħra
applikabbli. Dan japplika b’mod partikolari għal regoli dwar il-kompetizzjoni, kif
speċifikat fil-Premessa 48 u fl-Artikolu 25 (2) tar-Regolament REACH li jirreferi għallkunċett ta’ restrizzjoni ta’ ċerta mġiba fis-suq.
Il-premessa 48 tispeċifika li “Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju
għall-applikazzjoni sħiħa tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetizzjoni”.
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L-Artikolu 25(2) isemmi li “(…) Reġistranti għandhom jibqgħu lura milli jiskambjaw
informazzjoni li tikkonċerna l-imġiba tagħhom fis-suq, b’mod partikolari fir-rigward
tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni, il-volumi tal-produzzjoni jew tal-bejgħ, volumi talimportazzjoni jew ishma tas-suq.”
Kif diskuss fit-taqsima 7 tad-dokument ta’ Gwida preżenti, fil-kuntest ta’ REACH u liskambju ta’ informazzjoni, l-aktar dispożizzjonijiet rilevanti huma l-Artikolu 101 u 102
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFEU), li jipprojbixxi ftehimiet u
prattiki li jirrestrinġu l-kompetizzjoni u ma jippermettux lil impriżi li għandhom
pożizzjoni dominanti f’suq milli jabbużaw minn dik il-pożizzjoni. Għal aktar dettalji,
jekk jogħġbok ikkonsulta t-test legali disponibbli fuq is-sit web ta’ EURLEX f’http://eurlex.europa.eu/homepage.html.
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3.

KONDIVIŻJONI TAD-DATA GĦAL SUSTANZI TA’
INTRODUZZJONI GRADWALI
3.1.

Prereġistrazzjoni tardiva

Wara l-istadju ta’ prereġistrazzjoni li ntemm fl-1 ta’ Diċembru 200811, ilprereġistrazzjoni tardiva hija l-proċess li permezz tiegħu manifatturi u importaturi
għall-ewwel darba ta’ ‘sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali’, jew produtturi/importaturi
ta’ oġġetti b’rilaxx intiż għandhom jippreżentaw sett ta’ informazzjoni lill-ECHA biex
jibbenefikaw mill-iskadenzi estiżi tar-reġistrazzjoni12 deskritti fl-Artikolu 23 tarRegolament REACH. Dan ikun japplika fuq il-bażi ta’ kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti
fl-Artikolu 28(7) u biss għal dawk li għandhom l-intenzjoni li jirreġistraw għal limiti ta’
tunnellaġġ fejn l-iskadenza korrispondenti estiża tar-reġistrazzjoni tkun għadha
m’għaddietx.
Din it-taqsima tal-Gwida tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-proċess ta’
prereġistrazzjoni tardiva għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali.

3.1.1. Manifatturi jew importaturi għall-ewwel darba
Manifattur jew importatur għall-ewwel darba huwa manifattur jew importatur li
jimmanifattura jew jimporta sustanza fis-suq Ewropew13 fi kwantitajiet ta’ tunnellata
metrika waħda jew aktar għal-ewwel darba wara l-1 ta’ Diċembru 2008.
Il-manifattur/importatur għall-ewwel darba jista’ jibbenefika mill-perjodi tranżitorji
(skont l-Artikolu 28(6)) jekk jipprereġistra (tard) (1) mhux aktar minn sitt xhur wara
li l-manifattura jew l-importazzjoni tas-sustanza taqbeż il-limitu ta’ tunnellata
waħda, u (2) mill-inqas 12-il xahar qabel l-iskadenza rilevanti għar-reġistrazzjoni
stabbilita fl-Artikolu 23 tar-Reġistrazzjoni REACH.
Għaldaqstant, prereġistrazzjonijiet tardivi jistgħu jiġu ppreżentati minn manifatturi
jew importaturi għall-ewwel darba qabel l-1 ta' Ġunju 2017 għal sustanzi li jeħtieġu li
jiġu rreġistrati sal-31 ta' Mejju 201814.

NB: Kumpaniji li jimmanifatturaw jew jimportaw sustanzi li għalihom applikaw lewwel u t-tieni skadenzi ta’ reġistrazzjoni (it-30 ta’ Novembru 2010 u l-31 ta’ Mejju
2013) ma jistgħux jibbenefikaw mill-prereġistrazzjoni tardiva u jeħtieġ li jgħaddu
minn proċess ta’ domanda qabel ma jkunu intitolati jimmanifatturaw jew jimportaw
fis-suq Ewropew (ara t-taqsima 4).

Il-Kroazja, li ssieħbet fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Lulju 2013, ingħatat perjodu speċjali ta’
prereġistrazzjoni għas-sustanza ta' introduzzjoni gradwali tagħhom li ntemm fl-1 ta’ Jannar 2014. Aktar
informazzjoni hija disponibbli fuq http://echa.europa.eu/en/croatia.
11

Għal aktar informazzjoni dwar id-definizzjoni tal-iskadenza estiża tar-reġistrazzjoni, jekk jogħġbok
irreferi għall-M&T dwar il-Prereġistrazzjoni disponibbli fit-taqsima “sostenn” tas-sit web tal-ECHA f’:
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.
12

F’dan il-kuntest is-suq Ewropew huwa maħsub bħala ż-Żona Ekonomika Ewropea, kompost mit-28 Stat
Membru tal-UE u min-Norveġja, mil-Liechtenstein u mill-Iżlanda.
13

L-iskadenza tal-2018 tikkonċerna sustanzi ta' introduzzjoni gradwali mmanifatturati jew importati fi
kwantitajiet taħt il-100 tunnellata metrika kull sena, li mhumiex CMR tal-kategorija 1A jew 1B.
14
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Kull entità legali li tkun meħtieġa tirreġistra sustanza ta’ introduzzjoni gradwali wara
l-1 ta’ Ġunju 2008 u sat-tielet skadenza għar-reġistrazzjoni tista’ tipprereġistra tard
dik is-sustanza sal-31 ta’ Mejju 2017. Dawn l-entitajiet legali jinkludu:


manifatturi u importaturi għall-ewwel darba ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali weħidhom jew f'taħlitiet fi kwantitajiet bejn 1 u 100 tunnellata kull
sena, inklużi sustanzi intermedji;



produtturi u importaturi għall-ewwel darba ta’ oġġetti li fihom sustanzi maħsuba
biex jiġu rilaxxati taħt kundizzjonijiet ta’ użu normali jew raġjonevolment
prevedibbli u preżenti f’dawk l-oġġetti fi kwantitajiet bejn 1 u 100 tunnellata kull
sena;



“rappreżentanti uniċi” ta’ manifatturi mhux tal-UE li s-sustanza(i) tagħhom
hija/huma importata/i għall-ewwel darba fi kwantitajiet bejn 1 u 100 tunnellata
kull sena.



Rappreżentanti uniċi huma entitajiet legali maħtura minn manifatturi mhux talUE biex jissodisfaw l-obbligi ta’ importaturi. Persuni fiżiċi jew legali biss: (i)
stabbiliti fl-UE u, (ii) li għandhom sfond suffiċjenti fit-trattament prattiku ta’
sustanzi u tal-informazzjoni relatata magħhom, jistgħu jinħatru bħala
rappreżentanti uniċi (Artikolu 8). Meta rappreżentant uniku jinħatar għal
sustanza waħda jew aktar, hu jsir responsabbli għall-volum ta’ din/dawn issustanza(i) manifatturata(i) minn dan il-manifattur mhux tal-UE u importata/i flUE. Għal aktar dettalji dwar ir-rwoli u d-dmirijiet tar-rappreżentant uniku, jekk
jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar ir-reġistrazzjoni.

NB: Meta sustanza ta’ introduzzjoni gradwali hija manifatturata, importata jew użata
fil-produzzjoni ta’ oġġett minn diversi entitajiet legali tal-UE li jappartjenu għallistess kumpanija, kull entità legali għandha tipprereġistra tard b’mod separat. Siti ta’
manifattura li m’għandhomx personalità legali separata mhumiex meħtieġa
jipprereġistraw tard individwalment minħabba li l-obbligu għal reġistrazzjoni jeħtieġ
li jiġi ssodisfat mill-entità legali li jappartjenu għaliha. Rappreżentant uniku jista’
jirrappreżenta diversi manifatturi mhux tal-UE ta’ sustanza waħda partikolari, iżda
jeħtieġ li ji(ppre)reġistra separatament għal kull entità legali li huwa jirrappreżenta.

Għal aktar dettalji dwar id-definizzjoni ta’ entità legali u dwar min hu responsabbli
għal reġistrazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar ir-reġistrazzjoni
disponibbli fit-taqsima “sostenn” tas-sit web tal-ECHA.
Manifatturi u importaturi ta’ sustanzi ta’ inqas minn tunnellata 1 kull sena
Manifatturi u importaturi ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali, importaturi ta’
preparati li fihom sustanza ta' introduzzjoni gradwali jew produtturi u importaturi ta’
oġġetti li fihom sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali fi kwantitajiet ta’ inqas minn
tunnellata 1 kull sena m’għandhomx għalfejn ji(ppre)reġistraw (tard). Madankollu,
jistgħu jiddeċiedu li jipprereġistraw tard fuq il-bażi tal-intenzjoni tagħhom li
jimmanifatturaw jew jimportaw is-sustanza fi kwantitajiet ta’ tunnellata 1 jew aktar
fil-ġejjieni.
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NB: Kumpaniji li jaqbżu l-limitu ta’ tunnellata 1 wara l-1 ta’ Diċembru 2008 xorta
għadhom intitolati jipprereġistraw tard fi żmien 6 xhur mill-ewwel manifattura,
importazzjoni jew użu tas-sustanza fi kwantitajiet ta’ bejn 1 u 100 tunnellata fissena u mhux aktar tard mill-31 ta’ Mejju 2017. Biex jagħmlu dan jeħtieġ li
jippreżentaw l-informazzjoni rilevanti lill-ECHA (kif stabbilit fl-Artikoli 23 u 28(6) –
ara fuq).

3.1.2. Il-prereġistrazzjoni tardiva ta’ sustanzi ta’
introduzzjoni gradwali hija obbligatorja?
Il-prereġistrazzjoni (tardiva) hija obbligatorja biss jekk il-kumpaniji jridu jibbenefikaw
minn skadenzi tar-reġistrazzjoni estiżi. Sustanzi ta' introduzzjoni gradwali jistgħu jiġu
rreġistrati b’mod immedjat iżda f'dan il-każ għandha tiġi ppreżentata domanda u jrid
jiġi segwit il-proċess deskritt fit-taqsima 4.
Bħala regola ġenerali, l-obbligu li sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali jiġu rreġistrati
japplika mill-1 ta’ Ġunju 2008, sakemm dawn is-sustanzi ma kinux prereġistrati qabel
l-iskadenza tal-prereġistrazzjoni fl-1 ta’ Diċembru 2008 jew ipprereġistrati tard qabel
l-iskadenza rilevanti għal prereġistrazzjoni tardiva kif deskritt fit-taqsima 3.1.1.
Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu kollu ta’ dawn is-sustanzi bejn l-1 ta’
Diċembru 2008 u d-data ta’ sospensjoni tal-attivitajiet jistgħu ikunu soġġetti għal
penalitajiet skont il-liġi nazzjonali. Dan ifisser ukoll li l-użu downstream ta’ dawn issustanzi jista’ jkun taħt riskju.

3.1.3. Il-benefiċċji ta’ prereġistrazzjoni (tardiva)
Il-prereġistrazzjoni (u għaldaqstant il-prereġistrazzjoni tardiva) tippermetti lil
reġistranti potenzjali jibbenefikaw minn skadenzi estiżi tar-reġistrazzjoni. B’mod
aktar speċifiku:
1. Skont it-tunnellaġġ u l-karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanza, ilprereġistrazzjoni (tardiva) tippermetti li manifatturi u importaturi jkomplu
jimmanifatturaw, jimportaw u jużaw sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali saliskadenzi estiżi tar-reġistrazzjoni (kif jidher fil-Figura 2).
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Prereġistrazzjoni

Dħul fis-seħħ ta’ REACH

CMRs ≥ tunnellata 1
Tossiku ħafna għal organiżi akkwatiċi
(R50/53) ≥ 100 tunnellata
Introduzzjonigradwali ≥ 1000 tunnellata
Introduzzjonigradwali 100 sa 1000 tunnellata

Introduzzjonigradwali
1 sa 100 tunnellata
-

1 ta’ Ġunju
2008

1 ta’ Ġunju
2007

1 ta’ Diċ
2008

30 ta’ Nov
2010

31 ta’ Mejju
2013

31 ta’ Mejju
2018

Figura 2: Skadenzi estiżi għal reġistrazzjoni
Wara din id-data, it-tqegħid fis-suq ta’ dawn is-sustanzi mingħajr reġistrazzjoni jkun
possibbli biss fil-każ fejn il-manifattur jew l-importatur ikunu waqfu jimmanifatturaw
jew jimportaw qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni15.
2. Il-prereġistrazzjoni (tardiva) tagħti wkoll lil kumpaniji aktar żmien biex
jorganizzaw il-ġbir u l-għażla ta’ data disponibbli, il-kondiviżjoni ta’ data
eżistenti, u l-ġenerazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa meħtieġa mirRegolament REACH, kif deskritt f’din it-taqsima u fit-taqsima 6.
Fil-każ fejn manifattur jew importatur għall-ewwel darba ma jistax jipprereġistra tard
(bejn l-1 ta’ Ġunju 2017 u l-1 ta’ Ġunju 2018) hu:


ma jistax jibda attivitajiet ta’ manifattura/ importazzjoni li jinvolvu s-sustanza u
għandu jirreġistra qabel ma jimmanifattura jew jimporta;



għandu jistaqsi, u b’konsegwenza jissodisfa l-obbligi tiegħu tal-kondiviżjoni ta’
data u l-preżentazzjoni konġunta (fejn applikabbli);



jista’ jibda biss l-attivitajiet ta’ manifattura/ importazzjoni li jinvolvu s-sustanza
mhux anqas minn tliet ġimgħat wara d-data ta’ preżentazzjoni tad-dossier ta’
reġistrazzjoni, sakemm ma jirċevix indikazzjoni għall-kuntrarju mill-ECHA.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta t-Taqsima 4 ta’ din il-Gwida.

Skont dak li ġie diskuss f’CA/99/2010 (rev.3) l-obbligu ta’ reġistrazzjoni ma japplikax għal manifatturi
jew importaturi li mmanifatturaw jew importaw sustanzi prereġistrati qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni
u waqqfu dawn l-attivitajiet u jaġixxu sempliċiment bħala fornituri ta’ dawn is-sustanzi wara l-iskadenza
tar-reġistrazzjoni.
15
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Sustanzi ta’ introduzzjoni
grad wa li
Definizzjon i f’Art.3

Irrevedi informazzjon i di spo nibbli
(eż. iden tità u volu m tas-sustanza)

Manifattur / importatur,
prod uttur ta' oġġ ett / importatur
≥ tpa 1?

M’hemmx bżonn tirreġistra /
tirreġistra min n q abel
Art.28(6)

Le

Iva

Reġistr ant po tenzjali:

Info rma zzjoni
ppre że nta ta
1 ta’ Ġ unju - 1 ta’ Diċ
200 8

Le

Manifattur / importatur, prod uttur ta'
oġġ ett / importatur għall-ew we l darb a ≥
tpa 1 (wara 1 ta’ Diċ 200 8)

Le

Ma jistax ji bbene fika mirreġi m tranżizzjon ali
Art. 23

Iva
Mhux ta introduzzjoni gradwali /
mhux ta’ introduzzjoni grad wal i
rreġ istrata min n q abel (meħtieġa
reġi strazzj oni immed jata)

Iva
< 6 xhur wa ra l-ew we l importazzj oni/
manifattura ≥ tpa 1 u > 12-il xa har
qab el l-iska denza ta’ Art.23

Le

Pre reġistra zzjoni





Identifikatur ta s-sustanza
Info rma zzjoni dwar il-kumpanija
Skaden za/ medda ta’ tun nellaġġ
tar-reġi strazzj oni
Identità tas-sustanzi għal rea dacross (faku ltattiva)

Iva

L-ew we l darb a
M/I tista’ tiddeċiedi li
tipprere ġistra tard
(Art.28(6))

ECHA

Figura 3: Għażla ta’ prereġistrazzjoni (tardiva) għal sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali
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3.1.4. Jeżisti obbligu li sustanzi prereġistrati jiġu
rreġistrati ?
Il-prereġistrazzjoni, inkluża l-prereġistrazzjoni tardiva, ma għandhiex bilfors tiġi
segwita minn reġistrazzjoni, jekk, pereżempju, ir-reġistrant potenzjali jiddeċiedi,
qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni, li ma jibqax jimmanifattura jew jimporta ssustanza, jew jekk il-kwantità manifatturata jew importata taqa’ taħt tunnellata 1
fis-sena qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni.
Madankollu, il-prereġistrant għandu jżomm f’moħħu, li r-reġistranti potenzjali kollha
għandhom obbligi tal-kondiviżjoni ta’ data skont l-Artikolu 29(3): “Parteċipanti SIEF
għandhom jipprovdu lil parteċipanti oħrajn bi studji eżistenti, jirreaġixxu għal talbiet
minn parteċipanti oħra għal informazzjoni, jidentifikaw kollettivament ħtiġiet għal
aktar studji (…) u jagħmlu arranġamenti biex isiru dawn l-istudji”. Dan ifisser li
membri oħra SIEF jistgħu jitolbu informazzjoni bl-għan ta’ reġistrazzjoni u, jekk ilprereġistranti huma fil-pussess ta’ din l-informazzjoni, ikollhom jikkondividuha skont
l-Artikolu 30 tar-Regolament REACH16.

3.1.5. Kif tipprereġistra sustanza b’mod tardiv?
Il-prereġistrazzjoni sseħħ meta l-kumpanija tippreżenta elettronikament lill-ECHA linformazzjoni meħtieġa dwar sustanza. Aktar dettalji u struzzjonijiet dwar REACH-IT
huma integrati fl-applikazzjoni nnifisha.

NB: Informazzjoni minn prereġistrazzjoni tista’ tiġi emendata/aġġornata f’data aktar
tard, ħlief għall-identifikaturi tas-sustanza. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok
ikkonsulta l-M&T REACH-IT fuq is-sit web tal-ECHA
f’http://www.echa.eu/web/guest/support/faqs.

Minn sena qabel l-aħħar skadenza għar-reġistrazzjoni, jiġifieri mill-31 ta’ Mejju 2017,
il-prereġistrazzjoni tardiva mhux se tkun iktar possibbli. Kumpaniji li jeħtieġu
jirreġistraw wara din id-data jkollhom jippreżentaw domanda minflok prereġistrazzjoni
(tardiva).

3.1.6. L-istabbiliment ta’ identifikaturi għal skopijiet
ta’ prereġistrazzjoni
Kull meta l-istess sustanza jeħtiġilha tiġi rreġistrata minn manifattur jew importatur
wieħed jew aktar, japplika l-Artikolu 11 (jew l-Artikolu 19 għal sustanzi intermedji
iżolati) ta’ REACH u partijiet mid-data jeħtieġ li jiġu ppreżentati b'mod konġunt.
Importanti, dan il-prinċipju “sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda” japplika kemm
għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali kif ukoll għal sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali (irreferi għall-Figura 1 u għal aktar informazzjoni ara t-taqsima 6.1).

Kumpanija li pprereġistrat sustanza ta’ introduzzjoni gradwali tista’ trendi diżattivat ir-rwol tagħha filpaġna pre-SIEF fi kwalunkwe ħin. Madankollu huwa importanti li wieħed jinnota li l-obbligi tal-kondiviżjoni
ta’ data jibqgħu l-istess. Dettalji tekniċi mogħtija fil-Manwali dwar il-preparazzjoni ta’ dossiers REACH u
CLP huma disponibbli f’http://echa.europa.eu/manuals.
16
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Għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali dan japplika għall-manifatturi u għallimportaturi kollha, kemm jekk ipprereġistraw kemm jekk iddeċidew li jirreġistraw
mingħajr prereġistrazzjoni.
Biex ikun stabbilit jekk aktar minn manifattur jew importatur wieħed jimmanifattura
jew jimporta l-istess sustanza hemm proċess ta’ żewġ stadji:


● Fl-ewwel stadju, manifatturi u importaturi jeħtieġ li jistabbilixxu l-identifikaturi
numeriċi korretti li taħthom ikollhom l-intenzjoni li jipprereġistraw tard jew li
jirreġistraw is-sustanza.



● Fit-tieni stadju, reġistranti potenzjali li pprereġistraw tard is-sustanza
tagħhom taħt l-istess identifikatur jeħtieġ li jistabbilixxu jekk is-sustanza
tagħhom hijiex l-istess għall-għan tal-formazzjoni ta’ SIEF u ta’ preżentazzjoni
konġunta u jivverifikaw li s-sustanza tagħhom ma kinitx ukoll ipprereġistrata
(tard) jew irreġistrata taħt identifikaturi oħra. Dan l-istadju huwa konkluż bi
ftehim dwar kemm hi l-istess is-sustanza għar-reġistranti potenzjali kollha u listabbiliment ta’ SIEF. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-iskeda informattiva “IlFormazzjoni ta’ SIEF u l-Kondiviżjoni tad-data” disponibbli fuq is-sit web talECHA f’http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing.

L-identifikaturi tas-sustanza ħafna drabi jikkorrispondu għal daħla eżistenti ta'
EINECS jew CAS jew identifikaturi numeriċi simili iżda hemm ukoll każijiet fejn daħla
waħda ta' EINECS tkopri diversi sustanzi jew fejn diversi daħliet ta' EINECS jistgħu
jikkorrispondu għall-istess sustanza għall-għanijiet ta’ REACH. Jeżistu wkoll sustanzi
ta’ introduzzjoni gradwali li għalihom ma teżisti ebda daħla ta' EINECS/CAS jew
identifikaturi numeriċi (b’mod partikolari każijiet li jirrelataw għall-Artikolu 3(20) (b)
u (c)). Dan jista’ jikkawża l-qsim jew l-għaqda ta’ pre-SIEF. Meta dan ikun il-każ,
huwa rrakkomandat li l-ECHA tiġi infurmata (u jiġi żgurat li d-dokumentazzjoni għaddeċiżjoni li ttieħdet tkun disponibbli għall-awtoritajiet).
L-informazzjoni meħtieġa minn REACH għal skopijiet ta’ prereġistrazzjoni ma
tinkludix informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tas-sustamza. Għalhekk, il-preċiżjoni
ta’ identifikaturi użati għal prereġistrazzjoni hija kritika biex jiġu ffaċilitati l-istadji
ulterjuri fil-kondiviżjoni tad-data. REACH jeħtieġ li prereġistranti jippreżentaw
identifikaturi għas-sustanzi (eż. numru EINECS, numru CAS).

NB: Minħabba li l-ewwel stadju biex ikun stabbilit li s-sustanzi ikunu l-istess hija lprereġistrazzjoni taħt identifiktur(i) korrett(i), huwa rrakkomandat ħafna li kumpaniji
jaqraw b’attenzjoni l-Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt
REACH u CLP qabel ma jippreżentaw l-informazzjoni fil-kuntest ta’ prereġistrazzjoni
tardiva, minħabba li din tagħti gwida dwar kif l-identità tas-sustanza tista’ tiġi
stabbilita fuq il-bażi tal-kompożizzjoni u/jew il-kimika tas-sustanza.

L-għan tal-Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u
CLP hu li tagħti gwida għal manifatturi u importaturi dwar l-identifikazzjoni u rreġistrazzjoni tal-identità ta’ sustanza fil-kuntest ta’ REACH. Id-dokument jipprovdi
gwida dwar kif is-sustanza għandha tingħata isem. Tagħti wkoll gwida dwar meta lkompożizzjonijiet ta’ sustanzi jistgħu jitqiesu li jirreferu għall-istess sustanza għalliskop ta’ REACH. L-identifikazzjoni tas-similarità tas-sustanzi hija importanti għallkondiviżjoni tad-data u għall-preżentazzjoni konġunta, b’mod partikolari fil-proċess ta’
prereġistrazzjoni u l-formazzjoni ta’ SIEF ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali iżda
wkoll għal domandi tal-Artikolu 26 li jirrelataw għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni
gradwali.
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REACH ma jagħtix il-possibbiltà li sustanzi differenti jkunu rreġistrati taħt l-istess
preżentazzjoni konġunta.

3.1.7. Stabbiliment tal-ewwel skadenza prevista għal
reġistrazzjoni u l-limitu ta’ tunnellaġġ għal
prereġistrazzjoni (tardiva)
Ir-rekwiżit ta’ reġistrazzjoni jiddependi mill-volum (tunnellaġġ fis-sena) tas-sustanza
manifatturata jew importata (jew preżenti f’oġġett, jekk applikabbli). Matul il-perjodu
ta’ prereġistrazzjoni kull reġistrant potenzjali kellu jindika l-iskadenza prevista tarreġistrazzjoni u l-limiti ta’ tunnellaġġ. Madankollu hu l-ammont reali tal-produzzjoni
u/jew tal-importazzjoni li eventwalment jiddetermina l-iskadenza u l-obbligi tarreġistrazzjoni rilevanti. Il-volum jiddetermina wkoll l-informazzjoni li għandha tiġi
ppreżentata fid-dossier ta’ reġistrazzjoni. Il-Gwida dwar ir-reġistrazzjoni tiddeskrivi kif
dan għandu jiġi kkalkolat għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali u mhux ta’
introduzzjoni gradwali, weħidhom, fi preparati jew f’oġġetti 17.
Il-prereġistrazzjoni tardiva għadha possibbli sal-31 ta’ Mejju 2017 għal sustanzi
mmanifatturati jew importati f’volumi ta’ inqas minn 100 tunnellata kull sena.

3.1.8. Il-lista ta’ sustanzi prereġistrati
Fuq il-bażi tal-informazzjoni ppreżentata minn reġistranti potenzjali, l-ECHA
ppubblikat fuq is-sit web tagħha lista tas-sustanzi kollha prereġistrati.
Il-lista tispeċifika għal kull sustanza l-isem tas-sustanza inkluż in-numru EINECS/EC u
CAS tagħha jekk disponibbli u identifikaturi oħra, kif ukoll l-ewwel skadenza ta’
reġistrazzjoni prevista. Il-lista kif ippubblikata mill-ECHA ma turix l-identità tarreġistranti potenzjali.
Xi sustanzi kienu prereġistrati mingħajr ma kellhom Numru EC assenjat (jew li
għalihom il-prereġistrant ma kienx indika n-Numru EC eżistenti assenjat).
B’konsegwenza ta' dan, REACH-IT alloka identifikatur numeriku b’mod awtomatiku, lhekk imsejjaħ “numru tal-lista”, lil sustanzi li l-entità legali li ssottomettiet id-“dossier”
in kwistjoni ma kienet tathom qabel ebda numru EC (kemm jekk prereġistrazzjoni,
domanda jew reġistrazzjoni). Il-format tan-numri tal-lista huwa simili għal dak ta’
Numru EC.
Pereżempju, 6xx-xxx-x huwa allokat f’każ li CAS RN biss kien ipprovdut, u 9xx-xxx-x
fejn ebda CAS RN jew identifikatur numeriku ieħor (jiġifieri l-isem kimiku tas-sustanza
biss) ma kien ipprovdut.
Dawn in-numri tal-lista ma għandhom ebda status legali u ma jistgħux jitqiesu bħala
numri EC validi u legalment approvati. B’konsegwenza ta' dan, huma kkunsidrati biss
bħala identifikaturi “tekniċi” li jissimplifikaw l-ipproċessar ta’ dossiers (sew jekk ikunu
domandi, reġistrazzjonijiet jew oħrajn). Għalhekk, sakemm issir l-identifikazzjoni tassustanza mill-ECHA, dawk in-numri tal-lista m’għandhomx jintużaw fiddokumentazzjoni ħlief f’korrispondenza bejn l-ECHA u r-reġistrant, jiġifieri mhux flIskeda ta’ Data ta’ Sigurtà. Infatti l-maġġoranza vasta ta’ numri tal-lista ma ġewx
ikkontrollati għall-korrettezza, għall-validità jew għall-konformità mal-konvenzjonijiet
spjegati fil-Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u

Għandu jiġi enfasizzat li f’każ li t-tunnellaġġ jaqbeż il-limitu ta’ 100 tunnellata kull sena, ir-reġistrant ma
jistax jibbenefika mill-perjodu tranżizzjonali mogħti mill-prereġistrazzjoni għall-aħħar skadenza ta’
reġistrazzjoni.
17
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CLP.
Sustanzi jistgħu jiġu assenjati wkoll numru tal-lista mit-tim tal-Identifikazzjoni ta'
Sustanzi tal-ECHA wara domanda (il-format f'dan il-każ hu 7xx-xxx-x) - dan innumru jiġi assenjat lil sustanzi vvalidati mill-ECHA li għalihom ma jista’ jiġi assenjat
l-ebda numru uffiċjali. In-numri EC l-oħrajn kollha (jiġifieri dawk ippubblikati fil-ĠU)
huma uffiċjali u jistgħu jibqgħu jintużaw mir-reġistranti:


2xx-xxx-x
Eżistenti)

EINECS (Inventarju Ewropew ta’ Sustanzi Kimiċi Kummerċjali



3xx-xxx-x

EINECS



4xx-xxx-x

ELINCS (Lista Ewropea ta’ Sustanzi Kimiċi Notifikati)



5xx-xxx-x

NLP (Mhux Aktar Polimeri)

Aktar informazzjoni tista’ tinsab fuq: http://echa.europa.eu/web/guest/informationon-chemicals/registered-substances/information
Wara l-pubblikazzjoni tal-lista, “detenturi tad-data”, kif definiti fit-taqsima 3.2.3.2.
hawn taħt, jistgħu jkunu jixtiequ jikkondividu l-informazzjoni li jkollhom għaddispożizzjoni tagħhom. Jistgħu jagħmlu dan billi jingħaqdu ma’ pre-SIEF għal dik issustanza u jindikaw lill-pre-Reġistranti l-oħra liema data hija disponibbli. Istruzzjoni
teknika u għajnuna teknika huma integrati fl-applikazzjoni REACH-IT innifisha.

NB: Detenturi tad-data ġew mitluba jagħmlu rwieħhom identifikabbli f’REACH-IT firrigward tas-sustanzi prereġistrati kmieni kemm jista’ jkun wara l-1 ta’ Jannar 2009.
Ma hemm ebda ħtieġa f’REACH biex detentur ta’ data jinnotifika l-ECHA bl-interess
tiegħu li jingħaqad ma’ SIEF bl-iskop tal-kondiviżjoni ta’ data. Jekk detenturi taddata jixtiequ jikkondividu d-data, huwa mandakollu rrakkomandat ħafna li
jidentifikaw irwieħhom kmieni kemm jista’ jkun wara l-pubblikazzjoni tal-lista ta’
sustanzi prereġistrati biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-kondiviżjoni tad-data. Iktar ma
d-detenturi tad-data jindikaw l-interess tagħhom kmieni, aktar ikun probabbli li rreġistranti potenzjali jkunu jistgħu jikkondividu data rilevanti minn detenturi taddata fil-ħin qabel il-kompilazzjoni tad-Dossier tar-reġistrazzjoni.
Għalhekk għal skopijiet ta’ kondiviżjoni tad-data, detenturi tad-data jistgħu
jidentifikaw irwieħhom u jingħaqdu mas-SIEF anke wara li tkun ġiet ippreżentata lpreżentazzjoni konġunta.
REACH-IT joffri l-possibbiltà li d-data miżmuma minn detenturi tad-data tiġi deskritta
aktar, speċjalment dwar liema forma preċiża tas-sustanza kienet ittestjata biex ilmembri SIEF l-oħra jkunu jistgħu jidentifikaw aħjar ir-rilevanza tal-istudju. Filwaqt li
jagħtu l-konsiderazzjoni dovuta lill-kwistjonijiet CBI potenzjali li dan jista’ jikkawża,
detenturi tad-data huma mħeġġa jużaw din il-possibbiltà meta applikabbli.

Talba minn utenti downstream ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali li ma
jidhrux fuq il-lista ta’ sustanzi (pre)reġistrati
Il-pubblikazzjoni tal-lista ta’ sustanzi prereġistrati tagħti wkoll l-opportunità lil utenti
downstream li jaċċertaw li s-sustanzi kollha li jeħtieġu fil-proċessi tagħhom huma fuq
il-lista u li mill-inqas entità legali waħda fl-UE esprimiet intenzjoni li tirreġistra.
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NB: Utenti downstream li jikkontrollaw il-lista ta’ sustanzi prereġistrati qatt ma
jistgħu jkunu ċerti li s-sustanzi preżenti fuq il-lista ta’ sustanzi prereġistrati ġew
prereġistrati mill-fornitur attwali tagħhom jew li l-fornitur tagħhom ser jirreġistrahom
eventwalment. Manifatturi u importaturi huma għalhekk imħeġġa jikkomunikaw lillutenti downstream kmieni kemm jista’ jkun l-intenzjoni tagħhom li jirreġistraw issustanza.
Bl-istess mod, utenti downstream huma mħeġġa jikkuntattjaw lill-fornituri tagħhom
malajr kemm jista’ jkun biex isiru jafu x’inhuma l-intenzjonijiet tagħhom u meta
neċessarju jfittxu sorsi alternattivi ta’ fornitura fil-ġejjieni.

Utenti downstream jingħataw ukoll il-parir li jikkonsultaw il-lista ta’ sustanzi rreġistrati
qabel ma jikkuntattjaw il-Ħelpdesk tal-ECHA, fil-każ li s-sustanza(i) tagħhom tkun
nieqsa (ikunu neqsin) mil-lista. Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida
għal Utenti Downstream.

3.2.

Kamp ta’ applikazzjoni u formazzjoni ta’ forum ta’
skambju ta’ informazzjoni dwar sustanzi (SIEF)

REACH jipprovdi għall-formazzjoni ta’ "Fora tal-Iskambju ta’ Informazzjoni dwar
Sustanzi" (SIEFs) biex tiġi kondiviża data fost manifatturi u importaturi ta’ sustanzi
ta’ introduzzjoni gradwali prereġistrati kif ukoll jippermetti lil utenti downstream u lil
partijiet ikkonċernati oħra (detenturi tad-data) li għandhom informazzjoni rilevanti (u
lesti jikkondividuha bħala skambju għal kumpens ġust) biex jikkondividu din linformazzjoni ma’ reġistranti potenzjali.
Din is-sottotaqsima tispeċifika min huma l-parteċipanti f’SIEF, x’inhuma d-drittijiet u
d-dmirijiet tagħhom, u kif u meta tkun iffurmata SIEF.
REACH jinkludi dispożizzjonijiet relatati mal-ħatra ta’ reġistrant prinċipali għal skopijiet
ta’ preżentazzjoni konġunta (Art. 11(1)). Id-deżinjazzjoni tar-reġistrant prinċipali kif
ukoll tal-ġestjoni tas-SIEF huma taħt ir-responsabbiltà tal-parteċipanti SIEF.
Għandek tkun taf li l-formazzjoni ta’ SIEF hija responsabbiltà tal-industrija.

3.2.1. Il-paġna pre-SIEF u l-informazzjoni
disponibbli
Meta reġistrant potenzjali jipprereġistra (tard) sustanza li tikkorrispondi għal daħla
EINECS (jew identifikatur(i) ieħor (oħra)) u jkun l-ewwel wieħed li jagħmel dan,
REACH-IT jagħti bidu għall-ħolqien ta’ paġna web dedikata (paġna pre-SIEF). F’dan ilpunt, din il-paġna jista’ jaraha (jistgħu jarawha) biss ir-reġistrant(i) potenzjali ta’ dik
is-sustanza jew, fil-każ ta’ read across, ir-reġistrant(i) potenzjali tas-sustanza(i)
strutturalment relatata(i) (bl-għan li jiskambjaw id-dettalji ta’ kuntatt ta’ xulxin).
Diversi pre-SIEFs jistgħu joperaw b’mod parallel, għalkemm ikunu qegħdin ikopru listess sustanza. Dan jista’ ma jiġix immedjatament għall-attenzjoni ta’ membri ta’
dawn il-pre-SIEFs. Għaldaqstant, reġistranti potenzjali jingħataw il-parir li jirrevedu ddaħliet fil-lista ta’ prereġistrazzjoni u li jivvalutaw ir-rilevanza tagħhom għallattivitajiet proprji, minħabba li l-formazzjoni ta’ SIEF wieħed tista’ ssir ukoll bl-użu talfaċilità read-across ipprovduta minn REACH-IT. Fil-fatt, REACH-IT jippermetti lil
reġistrant(i) potenzjali jindika(w) li r-read across huwa possibbli bejn sustanzi
strutturalment relatati.
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Jistgħu sussegwentement jaslu għall-konklużjoni li għandhom l-istess sustanza u
jingħaqdu f’SIEF wieħed. Bl-istess mod, membri ta’ (pre-)SIEF jistgħu jikkonkludu
wkoll li s-sustanzi li qegħdin jitrattaw mhumiex l-istess (għaldaqstant ma
jikkorrispondux sistematikament għall-identifikaturi tal-pre-SIEF). F’dan il-każ jista'
jkollhom jaqsmu s-SIEF biex jirriflettu d-differenzazzjoni tas-sustanzi.
Il-paġna turi l-informazzjoni li ġejja:
-

identifikazzjoni ta' sustanzi (isem, CAS, numru EC);

-

id-daħla korrispondenti f’EINECS, jiġifieri l-isem IUPAC jew id-deskrizzjoni tassustanza;

-

numri EINECS u CAS;

-

id-dettalji individwali tar-reġistrant(i) potenzjali, jiġifieri:
o

o

dettalji tal-identità u ta’ kuntatt (jew dawk tar-rappreżentant tal-parti
terza jekk ikun għażel li ma jiżvelax l-isem tal-kumpanija tiegħu għal din
is-sustanza); din l-informazzjoni tista’ tiġi esportata wkoll permezz ta’ fajl
.xml;
L-ogħla limitu ta’ tunnellaġġ, l-istatus, ir-rwol, in-numru ta’
prereġistrazzjoni u l-iskadenza ta’ reġistrazzjoni prevista18;

-

in-numru ta’ membri attivi u mhux attivi tal-pre-SIEF;

-

jekk hemm faċilitatur fil-formazzjoni SIEF(u min hu l-faċilitatur);

-

is-sustanzi l-oħrajn li fir-rigward tagħhom tista’ tiġi kondiviża data (readacross). Għaldaqstant prereġistranti jistgħu jaraw il-parteċipanti pre-SIEF
tagħhom stess iżda anki l-parteċipanti mill-pre-SIEFs “read-across”.



Meta entità legali oħra sussegwentement tipprereġistra sustanza bl-istess
identifikatur, din tiżdied awtomatikament mal-istess paġna web dedikata. Irreġistrant potenzjali ġdid jara r-reġistranti potenzjali l-oħrajn kollha tal-istess19
sustanza.



NB: F’każ li sadanittant, is-sustanza tkun ġiet irreġistrata (jiġifieri waqt li
prereġistrant ikun qed jipprepara għal reġistrazzjoni, kumpanija oħra tkun diġà
rreġistrat is-sustanza (eż. wara d-domanda)), funzjonalità speċifika f’REACH-IT
tippermetti l-ksib tal-informazzjoni fuq l-isem tar-reġistrant prinċipali li ħoloq
Oġġett ta’ Preżentazzjoni Konġunta (JSO) f’REACH-IT. F’dan il-każ ipproċedi
għas-sottotaqsima 3.3

F’dan l-istadju, huwa diġà possibbli għal reġistranti potenzjali li jkunu pprereġistraw
sustanza bl-istess identifikatur u li jidhru fuq l-istess paġna web li jikkuntattjaw lil
xulxin u li jibdew l-ewwel diskussjonijiet, eż. dwar l-identità tas-sustanza u lformazzjoni SIEF. Dawk id-diskussjonijiet iseħħu barra REACH-IT fil-forma l-aktar
xierqa għall-parteċipanti SIEF.
Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-iskeda informattiva “Il-Formazzjoni ta’
SIEF u l-Kondiviżjoni tad-Data” disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA
f’http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing.

18

Informazzjoni li tidher biss lill-kumpanija interessata.

Kull meta f’din it-taqsima ssir referenza għall-istess sustanza, din tirreferi għal sustanza/sustanzi
prereġistrata(i) bl-istess identifikatur. Dan ma jfissirx li din is-sustanza/dawn is-sustanzi hija/ huma
neċessarjament l-istess għall-għanijiet tal-formazzjoni u tar-reġistrazzjoni SIEF.
19
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Jeħtieġ li tikkunsidra wkoll li s-SIEF tiegħek jista’ jkun diġà attiv (għal aktar
informazzjoni jekk jogħġbok ara t-taqsima 3.3.7).

NB: F'każ li ma jkunx hemm aktar koreġistranti potenzjali u r-reġistrant potenzjali
jipproċedi u jirreġistra individwalment, jeħtieġ li jaġġorna d-dossier ta' reġistrazzjoni
tiegħu ladarba reġistrant potenzjali ieħor jiddeċiedi li jirreġistra l-istess sustanza: lewwel jeħtiġilhom li flimkien jidentifikaw reġistrant prinċipali li ser joħloq il-JSO (ara
s-sottotaqsimiet t’hawn taħt), u wara jaqblu dwar il-kontenut tad-dossier ta’
preżentazzjoni konġunta. B’konsegwenza, ir-reġistrant eżistenti għandu jaġġorna ddossier tiegħu bħala parti mir-reġistrazzjoni tal-preżentazzjoni konġunta (bħala
reġistrantiprinċipali jew membru).

3.2.2. Is-SIEF
SIEF ser ikun iffurmat għal kull sustanza prereġistrata meta d-diskussjoni dwar kemm
huma l-istess tikkonferma li l-parteċipanti fil-fatt għandhom l-istess sustanza u meta
jkunu qablu dwar l-identifikatur kimiku li għandu jintuża. L-importanza li tiġi
determinata b’mod korrett l-identità tas-sustanza kmieni kemm jista’ jkun hi kruċjali,
għax nuqqas li jsir dan jista’ jwassal għal telf finanzjarju minħabba sforzi investiti flattivitajiet għall-kondiviżjoni tad-data għal sustanza differenti.
Diskussjonijiet dwar l-identità tas-sustanza m’għandhomx jirriżultaw fiddokumentazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tas-sustanza (jiġifieri l-profil tal-identità
tas-sustanza (SIP)) li l-koreġistranti jaqblu li jirreġistraw b’mod konġunt. Aktar dettalji
dwar il-kunċett SIP huma disponibbli fil-Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta'
ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP: Is-SIP jista’ jkun ir-riżultat ta’ proċess iterattiv
fejn informazzjoni ġdida tista’ twassal għall-bżonn li jiġi rfinut.
Ir-rwoli, id-drittijiet u l-obbligi tal-parteċipanti fis-SIEF ivarjaw u huma deskritti aktar
fit-taqsima 3.2.3.
Kif indikat minn ismu, SIEF huwa forum għall-kondiviżjoni tad-data u informazzjoni
oħra dwar sustanza partikolari. L-għanijiet tas-SIEF huma li:


Jiffaċilita l-kondiviżjoni tad-data għall-għanijiet ta’ reġistrazzjoni, u għalhekk
jiġu evitati studji doppji, u



Jaqbel dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza kkonċernata meta jkun
hemm differenza fil-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza bejn ir-reġistranti
potenzjali.

Parteċipanti f’SIEF huma liberi li jorganizzaw irwieħhom kif huma jaraw l-aħjar biex
iwettqu d-dmirijiet u l-obbligi tagħhom taħt REACH, jiġifieri li jikkondividu d-data,
speċjalment dik li tinvolvi ttestjar fuq annimali vertebrati. L-organizzazzjoni użata
għall-kooperazzjoni SIEF tista’ tintuża wkoll għall-preżentazzjoni konġunta talinformazzjoni rilevanti.
L-għażla tal-forma ta’ kooperazzjoni bejn il-parteċipanti SIEF hija bbażata fuq ilprinċipju tal-libertà kuntrattwali. Madankollu, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni dwar
il-preżentazzjoni konġunta tad-data u l-kondiviżjoni tad-data jitlob li ċerti kwistjonijiet
ewlenin jiġu inklużi irrispettivament mill-forma ta’ kooperazzjoni biex jiġi żgurat
proċess tal-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż trasparenti, mhux diskriminatorju u
ġust. Dawn il-kwistjonijiet huma introdotti fis-sottotaqsimiet li ġejjin u ppreżentati
f’aktar dettall fit-taqsima 5.
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NB: Anke jekk il-formazzjoni tas-SIEF isseħħ fi żmien partikolari, il-ġestjoni tiegħu
huwa proċess iterattiv b’membri ġodda li jissieħbu b’mod kontinwu. Il-kunċett huwa
ċċarat aktar fit-taqsima 5.5.5. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta
wkoll it-taqsima 8 ta’ dan id-dokument ta’ gwida.

3.2.3. Il-Parteċipanti SIEF
Diversi kategoriji ta’ partijiet huma “parteċipanti” f’SIEFs, kif speċifikat fl-Artikoli 29 u
30. Dawn huma (1) "reġistranti potenzjali" u (2) "detenturi tad-data" (inklużi utenti
downstream u partijiet terzi). Reġistranti li rreġistraw is-sustanza aktar kmieni u lpartijiet kollha skont l-Artikolu 15 huma wkoll parteċipanti tas-SIEF.
Membri SIEF jistgħu jiddeċiedu li jkollhom “statusijiet” differenti fi ħdan is-SIEF, skont
il-livell ta’ impenn mixtieq tagħhom. Huma jistgħu jkunu lesti jmexxu l-ġestjoni tasSIEF, ikunu involuti b’mod attiv mingħajr ma jmexxu, ikunu passivi jew inattivi (eż.
jkunu pprereġistraw iżda mingħajr l-intenzjoni li jirreġistraw sal-2018).
L-obbligi ta’ reġistranti potenzjali u detenturi tad-data huma deskritti hawn taħt.
3.2.3.1.

Reġistranti potenzjali

Reġistranti potenzjali huma dawk il-partijiet li pprereġistraw (tard) billi ppreżentaw
informazzjoni tal-Artikolu 28(1) lill-ECHA dwar sustanza ta’ introduzzjoni gradwali.
Dawn jinkludu:


manifatturi u importaturi ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali li pprereġistraw
(tard) dik is-sustanza.



produtturi u importaturi ta’ oġġetti li pprereġistraw (tard) dik is-sustanza ta’
introduzzjoni gradwali jekk tkun maħsuba biex tkun rilaxxata minn oġġetti.



rappreżentanti uniċi (OR, only representatives) ta’ manifatturi mhux tal-UE li
ppreġistraw (tard) dik is-sustanza ta’ introduzzjoni gradwali.

Rappreżentanti ta’ parti terza
Kull manifattur jew importatur jista’ jaħtar rappreżentant parti terza (RPT, third party
representative) għal ċerti kompiti eż. kondiviżjoni tad-data. Dan huwa tipikament ilkaż meta kumpanija ma tkunx tixtieq li tiżvela l-interess tagħha f’sustanza partikolari
minħabba li dan jista’ jagħti indikazzjonijiet lil kompetituri dwar il-produzzjoni jew
sigrieti kummerċjali. Il-ħatra ta’ RPT hi għażla biex l-isem tal-kumpanija jinżamm
kunfidenzjali vis a vis l-parteċipanti SIEF l-oħra waqt id-diskussjonijiet tal-kondiviżjoni
tad-data u l-preżentazzjoni konġunta. Il-ħatra ta’ RPT m’għandhiex tiġi konfuża malpossibbiltà li l-isem tar-reġistrant jinżamm kunfidenzjali għal skopijiet ta’
disseminazzjoni (ara l-Artikolu 10(a)(xi)). Madankollu, il-ħatra ta’ RPT għall-iskopijiet
tal-kondiviżjoni tad-data u l-preżentazzjoni konġunta tista’ titiqies bħala fattur ta’
appoġġ li jiġġustifika t-talba għat-trattament kunfidenzjali tal-isem tar-reġistrant għal
skopijiet ta’ disseminazzjoni. Finalment, l-RPT ukoll m’għandux jiġi konfuż ma’ OR li
jkun entità tal-UE li taġixxi f’isem ta’ manifattur mhux tal-UE u li tassumi l-obbligi
regolatorji kollha tal-importaturi koperti mir-reġistrazzjoni tal-OR.
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NB: Kull meta manifattur jew importatur jikkunsidra li informazzjoni li jista’ jkun
jeħtiġilha tiġi skambjata għal skopijiet ta’ kondiviżjoni tad-data tkun sensittiva, jista’
jiġi nnominat RPT fil-ħin tal-prereġistrazzjoni (tardiva). Il-kumpaniji għandhom ikunu
konxji li d-dettalji ta’ kuntatt indikati fl-istadju ta’ prereġistrazzjoni (tardiva) jkunu
disponibbli għar-reġistranti potenzjali kollha tas-sustanza(i) prereġistrata(i) taħt listess identifikatur (fis-SIEF partikolari) kif ukoll għal reġistranti potenzjali tassustanzi l-oħrajn kollha li għalihom ġie indikat read-across sakemm ma jkunx ġie
maħtur RPT.

L-identità ta’ manifattur jew importatur li ħatar rappreżentant ta’ parti terza
normalment ma tiġix żvelata mill-ECHA lil manifatturi jew importaturi oħrajn.
Addizzjonalment, ir-rappreżentant ta’ parti terza jista’ jirrappreżenta diversi
entitajiet legali iżda jkun jidher bħala parteċipant separat tas-SIEF għal kull entità
legali differenti li jirrappreżenta.
L-entità legali li tinnomina r-rappreżentant tal-parti terza żżomm ir-responsabbiltà
legali kompleta għall-konformità mal-obbligi tagħha taħt REACH.
NB: Il-manifattur jew l-importatur jibqa’ legalment il-prereġistrant jew ir-reġistrant.
Ir-"rappreżentant tal-parti terza” m’għandux jiġi konfuż mal-"parti terza fil-pussess
tal-informazzjoni" ("detenturi tad-data"), lanqas ma’ “rappreżentant uniku”.
3.2.3.2.

Detenturi tad-data

Ta’ min jinnota li REACH ma jipprovdix biex detenturi tad-data jkollhom rwol attiv biex
jiddeċiedu dwar l-istudji li għandhom jiġu inklużi fi preżentazzjonijiet konġunti u
lanqas dwar il-proposti ta’ klassifikazzjoni u ttikkettar. Detenturi tad-data jistgħu
għalhekk jipprovdu biss data lil membri attivi (reġistranti potenzjali) tas-SIEF u jitolbu
kondiviżjoni tal-ispejjeż għad-data fornuta, meta rilevanti.
Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ detenturi tad-data ser ikunu magħmula disponibbli fuq ilpaġna pre-SIEF tas-sustanza u jistgħu jarawhom il-prereġistranti kollha. Detenturi
tad-data mhux ser ikollhom aċċess huma stess għal kwalunkwe informazzjoni li
tidher fuq il-paġni pre-SIEF.
Kull persuna fil-pussess ta’ informazzjoni rilevanti għal sustanza ta’ introduzzjoni
gradwali u intitolata tikkondividiha tista’ tidentifika ruħha u tidħol f’REACH-IT bl-iskop
li tkun parteċipanti f’SIEF għal dik is-sustanza, sa fejn dawn jipprovdu l-informazzjoni
lil membri SIEF oħra li jitolbuha. Jistgħu jagħmlu dan billi jippreżentaw lill-ECHA xi
informazzjoni jew l-informazzjoni kollha elenkata fl-Artikolu 28(1).
Detenturi tad-data jistgħu jinkludu:


Manifatturi u importaturi ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali fi kwantitajiet ta’
inqas minn tunnellata 1 kull sena li ma pprereġistrawx.



Utenti downstream li jistgħu jkunu fil-pussess ta’ data, u għalhekk għandhom
ħafna x’jikkontribwixxu fil-ġabra ta’ data li għandha tintuża għal reġistrazzjoni,
possibilment fir-rigward ta’ karatteristiċi intrinsiċi, iżda b’mod partikolari firrigward tal-kwantifikazzjoni ta’ espożizzjoni u stima tar-riskji. Għaldaqstant,
utenti downstream jeħtieġ li jkunu involuti kmieni kemm jista’ jkun fil-proċess
tal-kondiviżjoni tad-data. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28(7) tarRegolament REACH, utenti downstream jistgħu jippreżentaw informazzjoni dwar
sustanzi prereġistrati kif ukoll kull informazzjoni rilevanti oħra għal dawk issustanzi, bl-intenzjoni li jsiru membri (detenturi tad-data) tas-SIEF
korrispondenti.
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Informazzjoni minn utenti downstream tista’ tgħin lil reġistranti potenzjali
biex jirrinunzjaw għal ċerti testijiet fuq il-bażi ta’ nuqqas ta’ espożizzjoni (innuqqas ta’ riskji pereżempju, jew l-irrilevanza ta’ tip ta’ test minħabba ebda
espożizzjoni). Fil-fatt, ir-rinunzja fuq il-bażi tal-espożizzjoni hija fondamentali
għat-tnaqqis tal-ħtieġa għall-ittestjar fuq l-annimali.

NB: Utenti downstream huma rrakkomandati li jistabbilixxu kuntatt mal-fornituri
tagħhom u jakkwistaw informazzjoni malajr kemm jista’ jkun fir-rigward talformazzjoni ta’ SIEF korrispondenti, aktar milli jistennew li reġistranti potenzjali
jikkuntattjawhom. Speċifikament, meta utenti downtream ikollhom data ta’ valur li
tirrigwarda s-sigurtà, inkluża data ta’ periklu, użi, espożizzjoni u riskji, huwa
rrakkomandat li jikkomunikaw kmieni kemm jista’ jkun mal-fornituri tagħhom biex
jiġi żgurat l-aħjar użu possibbli tad-data tagħhom.



Partijiet terzi oħra li jkollhom informazzjoni dwar sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali, bħal:
o Assoċjazzjonijiet tas-snajja' jew tal-industrija, gruppi speċifiċi għas-settur u
konsorzji diġà ffurmati;
o Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (NGOs), laboratorji tar-riċerka,
universitajiet, aġenziji internazzjonali jew nazzjonali;
o Manifatturi ta’ sustanza li ma għandhom ebda interess li jirreġistraw
sustanza taħt REACH minħabba li ma jipproduċux jew iqiegħduha fis-suq flEwropa (eż. manifattur mhux tal-UE li ma jesportax lejn l-UE).

Meta jindikaw fis-sistema REACH-IT is-sustanzi prereġistrati li dwarhom ikollhom
informazzjoni, id-detenturi tad-data jkollhom il-possibbiltà jindikaw tipi oħra ta’
informazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà, bħal data ta’ periklu u
informazzjoni dwar l-użi. Jistgħu jindikaw b’mod utli l-intenzjoni tagħhom li
jikkondividu data għal read-across meta rilevanti. Fuq il-paġna pre-SIEF (f’REACH-IT)
id-detentur tad-data ma jarax l-identitajiet tal-membri pre-SIEF, iżda l-informazzjoni
tiegħu (id-dettalji ta’ kuntatt u d-data disponibbli) tkun viżibbli għall-membru(i) preSIEF, li mbagħad jeħtieġ li jiddeċiedi(u) jekk jikkuntattjax(awx) lid-detentur tad-data.
Għandu jiġi enfasizzat li REACH ma jipprovdix biex detenturi tad-data jkollhom rwol
attiv biex jiddeċiedu dwar l-istudji li għandhom ikunu inklużi fil-preżentazzjoni
konġunta u dwar proposti ta’ klassifikazzjoni u ttikkettar. Detenturi tad-data mhux ser
ikunu involuti f’diskussjonijiet pre-SIEF. Dawn ser jiġu kkunsidrati bħala membri tasSIEF rilevanti ladarba jifforma.
Reġistranti potenzjali jistgħu biss jibdew jinvestigaw id-disponibbiltà tad-data hekk kif
is-SIEF ikun iffurmat u meta jkunu identifikaw lakuni fid-data (ara t-taqsima 3.3 hawn
taħt). Fi kwalunkwe każ reġistranti potenzjali x’aktarx l-ewwel jirrevedu d-data li
jkollhom fil-pussess tagħhom qabel ma jikkuntattjaw lil kwalunkwe detentur tad-data
l-aktar biex jimlew lakuni fid-data. F’dan l-istadju, jistgħu jagħmlu talbiet għal data
nieqsa (dan huwa obbligatorju jekk id-data nieqsa tinvolvi ttestjar fuq annimali
vertebrati). Reġistranti potenzjali għandhom jiftakru li jista’ jkun hemm diversi SIEFs li
jikkorrispondu għall-iskrizzjoni fil-lista ta’ sustanzi prereġistrati. Għandhom
b’konsegwenza jintbagħtu talbiet lid-detenturi kollha tad-data li jikkorrispondu għaddaħla fil-lista ta’ sustanzi prereġistrati, u possibilment lil dawk f’daħla oħra jekk isSIEF finali jkun ir-riżultat ta’ amalgamazzjoni ta’ diversi sustanzi prereġistrati.
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Reġistranti potenzjali mbagħad jivvalutaw ir-rilevanza tal-użu ta’ din id-data miżmuma
minn detenturi tad-data filwaqt li jqisu r-rilevanza, l-adegwatezza u l-affidabbiltà. Dan
jeħtieġ li detenturi tad-data jikkomunikaw l-informazzjoni dwar l-identità tas-sustanza
użata fil-ġenerazzjoni tad-data ta’ ttestjar li jixtiequ jikkondividu. Għaldaqstant,
detenturi tad-data huma rrakkomandati wkoll jikkonsultaw il-Gwida dwar lidentifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP għad-data li
għandhom disponibbli u li jixtiequ jikkondividu taħt REACH.
Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna tas-sustanzi prereġistrati fuq
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pre-registered-substances.

NB: Detenturi tad-data għandhom ikunu konxji mill-identità tas-sustanza li d-data li
jkollhom fil-pussess tagħhom tirrelata għaliha biex reġistranti potenzjali jkunu
jistgħu jaċċertaw ir-rilevanza għas-sustanza tagħhom. Għandhom jikkonsultaw ilGwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet il sustanzi taħt REACH u CLP meta
jkunu qegħdin jiddeterminaw l-identità tas-sustanza ttestjata.

3.2.4. Il-Formazzjoni u l-funzjomanet SIEF
Biex jinbdew u jkunu ffaċilitati diskussjonijiet wara l-prereġistrazzjoni u l-iskambju talinformazzjoni, parteċipant wieħed ta’ SIEF jista’ jivvolontarja biex ikun il-"Faċilitatur
tal-Formazzjoni tas-SIEF" (SFF). F’dak il-każ, jeħtieġ li jidentifika ruħu permezz talpaġna pre-SIEF. Jekk reġistrant potenzjali jkun lest li jieħu l-inizjattiva u li jsir irreġistrant prinċipali tas-SIEF, huwa jista’ jaġixxi wkoll bħala SFF jew reġistrant
prinċipali kandidat fil-pre-SIEF. Madankollu, it-teħid tar-responsabbiltà għax-xogħol
preparatorju hu responsabbiltà kondiviża mal-membri kollha tas-SIEF. Mhijiex
awtomatikament ir-responsabbiltà tar-reġistrant prinċipali (potenzjali) li jassumi dawn
il-kompiti.

NB: Il-Faċilitatur tal-Formazzjoni SIEF (SFF) m’għandux rikonoxximent formali firRegolament REACH, filwaqt li r-rwol tar-reġistrant prinċipali huwa obbligatorju u
previst speċifikament f’REACH. Li taġixxi bħala SFF huwa volontarju u mhux
legalment vinkolanti, jiġifieri l-entità legali li tivvolontarja tkun qiegħda tieħu linizjattiva li tikkuntattja lill-oħrajn fi ħdan il-pre-SIEF. Bl-istess mod, l-SFF jista’
jirrevedi l-pożizzjoni tiegħu liberament f’kull mument.
Sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni tal-membri fis-SIEF, dawn jistgħu wkoll jaqblu li
jesternalizzaw ċerti kompiti u, eż., jimpjegaw konsulent20 biex jappoġġjahom f’ċerti
kompiti preparatorji mniżżla hawn taħt.
Barra minn hekk meta l-SFF preżenti ma jkunx qiegħed iwettaq il-funzjoni tiegħu
b’mod effettiv, jew ikun qiegħed idewwem / jimblokka l-proċess, membri SIEF
jistgħu jitolbu lill-SFF biex iħalli r-rwol u jistabbilixxi skadenza għal tweġiba. Fl-aħħar
mill-aħħar, membri SIEF huma liberi li jaħdmu mingħajr il-kooperazzjoni tal-SFF.

Aktar informazzjoni teknika tingħata fi ħdan REACH-IT innifisha bħala test ta’
għajnuna.

Fil-”Lista ta’ kontroll biex jiġi impjegat konsulent” fuq is-sit web tal-ECHA
f’http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/directors-contact-group.
20

jingħata pariri.
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NB: Parir prattiku għal SIEFs ġodda jista’ jinsab fuq:
http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/practical-advice-fornew-siefs. Hu jippreżenta aspetti tal-ġestjoni tas-SIEF, ġbir tad-data u kondiviżjoni
tal-ispejjeż minn perspettiva prattika.
Il-formazzjoni u l-funzjonamet tas-SIEF (potenzjalment xprunata mill-SFF) tista’
tinkludi kwalunkwe jew kull waħda minn dawn li ġejjin:


twettaq stħarriġ biex jiġu identifikati reġistranti potenzjali b’intenzjoni ċara li
jirreġistraw (peress li l-pre-SIEF jista’ jinkludi kumpaniji li mhumiex lesti li
jieħdu rwol attiv) u ż-żmien maħsub biex isir dan; membru SIEF jista’ jiġi
mistoqsi dwar il-livell ta’ parteċipazzjoni maħsub tal-attivitajiet tas-SIEF.



taqbel dwar kif u meta reġistrant prinċipali jiġi nnominat (sakemm din ma tkunx
diġà saret)



tipproponi l-forma ta’ kooperazzjoni bejn il-partijiet u regoli interni possibbli (ara
t-taqsima 8); jiġifieri jekk il-kooperazzjoni għandhiex tkun limitata għall-obbligi
tas-SIEF (kondiviżjoni tad-data u klassifikazzjoni u ttikkettar) jew jekk
għandhiex tiġi estiża biex tkopri miri oħrajn;



tistabbilixxi metodu ta’ intraċċar tad-deċiżjonijiet;



twettaq stħarriġ li jirrigwarda d-disponibbiltà ta’ studji għal end-points meħtieġa
u min jista’ jwettaq ix-xogħol tekniku neċessarju (reġistrant potenzjali wieħed,
xi reġistranti potenzjali, jew ir-reġistranti potenzjali kollha nfushom jew parti
terza kontraenti jew taħlita tat-tnejn), eż. tipprepara inventarju ta’ data
disponibbli fi ħdan is-SIEF;



tidentifika lakuni fid-data u l-possibbiltà li jimtela l-vojt fid-data bi studji
disponibbli lil hinn mis-SIEF (eż. twettaq tfittxija tal-letteratura, analiżi ta’
databejżis pubbliċi) jew b’metodi mhux ta’ ttestjar (eż. mudellar in silico) jew
b’alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali (metodi in vitro / in chemico) jew,
bħala l-aħħar soluzzjoni, proprju b’ittestjar fuq l-annimali.



tmexxi l-komunikazzjoni ma’ SIEFs oħra, fil-każ li japplika r-read across;



tiżgura iskrizzjoni mingħajr intoppi ta’ (pre)reġistranti tardivi fis-SIEF;



tikkoopera ma’ reġistranti potenzjali li staqsew dwar is-sustanza.

Jeħtieġ ukoll li tikkunsidra li s-SIEF tiegħek jista’ jkun diġà attiv u jistgħu jkunu diġà
seħħew diskussjonijiet fl-istadju tal-formazzjoni tas-SIEF (ara t-taqsima 3.3.7 għal
aktar informazzjoni).

3.2.5. L-istabbiliment ta’ SIEF
L-Artikolu 29 tar-Regolament REACH jipprovdi li r-reġistranti potenzjali u d-detenturi
tad-data kollha għall-istess sustanza ta’ introduzzjoni gradwali għandhom ikunu
parteċipanti f’SIEF. Ir-Regolament REACH iħalli r-responsabbiltà għad-definizzjoni talistess sustanzi għall-parteċipanti SIEF. Bl-istess mod, ir-regolament ma jipprevedi
ebda stadju formali biex jikkonferma l-formazzjoni tas-SIEF.
Il-valutazzjoni tan-natura eżatta tal-iskrizzjoni EINECS u s-sustanzi differenti li tista’
tkopri għandhom jitwettqu mill-manifatturi jew mill-importaturi li għandhom ikunu
konxji mill-kompożizzjoni tas-sustanza. Għaldaqstant, huma għandhom ikunu
responsabbli li jiddefinixxu b'mod preċiż is-sustanza li għaliha jkun iffurmat SIEF.
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Biex jintlaħaq ftehim dwar sustanzi l-istess, reġistranti potenzjali għandhom jidħlu
għal diskussjonijiet pre-SIEF. B’konsegwenza, SIEF huwa ffurmat meta r-reġistranti
potenzjali ta’ sustanza fil-lista ta’ prereġistrazzjoni jaqblu li huma jimmanifatturaw,
jaħsbu li jimmanifatturaw jew jimportaw b’mod effettiv sustanza li hija simili
biżżejjed biex tippermetti preżentazzjoni konġunta ta’ data. Il-ftehim dwar l-istess
sustanzi għandu jkun prerekwiżit għall-funzjonament tas-SIEF.
Għandu jiġi nnutat li l-kompilazzjoni ta’ informazzjoni li tistabbilixxi l-istess sustanzi
m’għandhiex tkun soġġetta għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż bejn reġistranti eżistenti u
potenzjali (l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni).
Minħabba l-fatt li detenturi tad-data ma jistgħux jaraw id-dettalji tar-reġistranti
potenzjali li pprereġistraw taħt l-istess identifikatur, huwa r-rwol tar-reġistrant(i)
potenzjali li jiddeċiedi(u) jekk id-data disponibbli hijiex rilevanti għas-sustanza(i)
tiegħu(tagħhom) u li jikkomunika(w) aktar ma’ detenturi tad-data, biex tinġabar iddata li tkun nieqsa.

NB: L-ECHA mhijiex ser tipparteċipa f’diskussjonijiet bejn reġistranti potenzjali biex
jinnominaw reġistrant prinċipali, u ECHA lanqas ma tikkonferma jew tistaqsi dwar ilħolqien ta’ SIEF partikolari. Reġistranti potenzjali għandhom jaħdmu lejn ilformazzjoni ta’ SIEFs malajr kemm jista’ jkun biex ikun żgurat li jibqa’ żmien
biżżejjed biex tiġi organizzata l-kondiviżjoni tad-data u jiġi ppreparat id-dossier ta’
reġistrazzjoni.

Wara r-reviżjoni tal-istess sustanzi, waħda mit-tliet sitwazzjonijiet li ġejjin hi
possibbli.
i.

Ir-reġistranti potenzjali kollha jaqblu li s-sustanzi tagħhom huma l-istess;

ii.

Reġistrant potenzjali wieħed jew aktar jikkunsidraw li s-sustanza tagħhom
mhijiex l-istess bħas-sustanza(i) prereġistrat(i) mill-parteċipant(i) l-ieħor(loħra), u f'dan il-każ id-data tal-parteċipant(i) l-ieħor(oħra) tista’ ma tkunx
rilevanti biex tiddeskrivi l-profil tas-sustanza tiegħu(tagħhom). F’dan il-każ,
huma r-reġistranti potenzjali li jiddeċiedu bejniethom liema SIEF(s)
għandhom ikunu ffurmati biex jirrappreżentaw kull waħda mis-sustanzi hekk
identifikati. F’dan il-kuntest, il-kriterji prinċipali biex ikun deċiż dwar kemm
huma l-istess is-sustanzi għandhom ikunu dawk stabbiliti fil-Gwida għallidentifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP u jekk ilkondiviżjoni tad-data tagħtix riżultat ta’ valur li jista’ jintuża matul is-SIEF.
Huwa importanti li jkun enfasizzat li l-formazzjoni ta’ diversi SIEFs hija
possibbli biss meta s-sustanzi huma fil-fatt differenti.

iii.

Reġistrant potenzjali wieħed jew aktar jikkunsidraw li s-sustanza tagħhom hija
l-istess bħal sustanza waħda jew diversi sustanzi prereġistrati taħt kodiċi(jiet)
ieħor(oħra) ta’ identità biex jikkonkludi(u) li dawk is-sustanzi huma biżżejjed listess biex jippermettu l-kondiviżjoni tad-data fi ħdan SIEF wieħed.

Jekk il-parteċipanti SIEF ma jaqblux dwar l-identità tas-sustanzi/ kemm huma listess u l-parteċipant jikkunsidra li għandha tkun parti minn SIEF maħluq minn
partijiet oħra għal sustanza partikolari, dak il-parteċipant għandu l-possibbiltà li jitlob
formalment li jingħaqad mas-SIEF u jitlob id-dritt li juża jew jirreferi għad-data li
jonqsu biex jipproċedi bir-Reġistrazzjoni tiegħu. F’każ li din it-talba tkun rifjutata,
japplikaw ir-regoli tal-Artikolu 30(3) u (4).
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NB: L-obbligu tal-preżentazzjoni konġunta japplika fir-rigward ta’ reġistranti talistess sustanza. Il-formazzjoni ta’ diversi SIEFs għall-istess sustanza tikser dan lobbligu. Reġistrazzjonijiet multipli (‘il barra mill-preżentazzjoni konġunta) għallistess sustanza mhumiex possibbli (madankollu ara t-taqsima 6.2 dwar irreġistrazzjoni separati possibbli tal-użu ta’ sustanzi intermedji biss).

Jeħtieġ ukoll li tikkunsidra li s-SIEF tiegħek jista’ jkun diġà attiv u jistgħu ikunu diġà
seħħew diskussjonijiet fl-istadju tal-formazzjoni tas-SIEF (ara t-taqsima 3.3.7 għal
aktar informazzjoni).
3.2.5.1.

Kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni u kunfidenzjalità

Filwaqt li l-iskambju meħtieġ ta’ informazzjoni għall-iskop tal-kontroll tas-similarità
tas-sustanzi ġeneralment ma jqajjimx dubji taħt ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE,
jista’ jkun hemm każijiet fejn il-parteċipanti għandhom ikunu partikolarment attenti.
Dawn huma spjegati aktar fit-taqsima 7 tad-dokument ta’ Gwida preżenti.
L-istess skambju ta’ informazzjoni ġeneralment lanqas ma jiżvela informazzjoni
kummerċjali riservata (CBI). Kumpaniji madankollu jistgħu jkunu jixtiequ li jżommu
informazzjoni, partikolarment meta tkun tinvolvi data kunfidenzjali, bħal għarfien
jew informazzjoni sensittiva.
Jekk ma tkunx tista’ tinstab soluzzjoni sodisfaċenti, ir-reġistrant potenzjali
kkonċernat jista’ jagħżel “non-parteċipazzjoni”. Għal aktar dettalji jekk jogħġbok
ikkonsulta t-taqsimiet 3.3.5 u 6.3 ta’ dan id-dokument ta’ Gwida.
3.2.5.2.
Eżempji ta’ kwistjonijiet ta’ identità u
soluzzjonijiet relatati
A.

Sustanza prereġistrata taħt iskrizzjoni EINECS żbaljata

Jekk il-proċess ta’ verifika tal-identità tas-sustanza ma’ prereġistranti tal-istess
identifikaturi u/jew identifikaturi simili jwassal għall-konklużjoni li s-sustanza toqgħod
aktar fis-SIEF iffurmat mill-prereġistranti ta’ identifikatur simili aktar mill-identifikatur
oriġinali, ikun għadu possibbli li jsir aġġustament matul il-formazzjoni SIEF.
Madankollu mhuwiex possibbli li jsiru modifiki lil hinn mill-irfinar tal-identità tassustanza (eż. li SIEF ta’ sustanza mhux relatata jingħaqad ma’ dak għas-sustanza li
ġiet prereġistrata). F’dan il-każ, ir-reġistrant potenzjali jista’ eventwalment jirreġistra
s-sustanza taħt identifikatur differenti minn dak użat għall-prereġistrazzjoni. Dan ma
jwassal għal ebda nuqqas fir-reġistrazzjoni.
B.

Hemm diversi iskrizzjonijiet EINECS għall-istess sustanza

Fil-każ li hemm diversi daħliet EINECS li jikkorrispondu għall-istess sustanza għal
skopijiet ta’ REACH, tista’ tapplika soluzzjoni simili: matul il-perjodu ta’
prereġistrazzjoni, manifatturi u importaturi jistgħu jkunu ddeċidew li jippreżentaw
prereġistrazzjoni addizzjonali għal waħda minn dawk id-daħliet alternattivi EINECS
biex il-parteċipanti kollha jiġu raggruppati mill-ġdid f’SIEF singolu.
Prereġistrazzjonijiet aktar kmieni issa jistgħu sempliċiment isiru inattivi (għalkemm
jibqgħu l-obbligi ta’ kondiviżjoni tad-data). Jekk jogħġbok ikkuntattja l-ECHA jekk
għandek bżonn ta' appoġġ fid-diżattivazzjoni ta’ għadd kbir ta’ prereġistrazzjonijiet
f’daqqa.
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Id-daħla tal-EINECS għal sustanza tkopri diversi sustanzi differenti

Jekk l-identità ta’ sustanza ta’ reġistrant potenzjali wieħed tidher li hija biżżejjed
differenti biex tipprevjeni l-kondiviżjoni tad-data ma’ reġistrant potenzjali wieħed jew
mar-reġistranti potenzjali l-oħrajn kollha tal-pre-SIEF, għandha tiġi kkunsidrata qasma
fid-daħla EINECS. Dan jista’ jseħħ fil-każ ta’ daħliet f'EINECS definiti b’mod wiesa’
ħafna. Meta l-iskambju tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sustanza tagħhom iwassal għallkonklużoni li s-sustanzi tagħhom mhumiex l-istess, reġistranti potenzjali tal-pre-SIEF
oriġinali jistgħu jiddeċiedu li jinqasmu f’diversi SIEFs (ara t-taqsima 3.2.1 fuq) u
konsegwentement jirreġistraw fi ħdan diversi preżentazzjonijiet konġunti għall-istess
daħla EINECS. Is-SIEFs kollha jeħtieġ li jaqblu dwar il-bżonn li tiġi stabbilita
preżentazzjoni konġunta differenti u għandhom jikkuntattjaw lill-ECHA biex jiġi
permess il-ħolqien ta’ preżentazzjonijiet konġunti addizzjonali taħt l-istess identifikatur
numeriku. Talbiet eċċezzjonali bħal dawn sejrin jiġu skrutinizzati mill-ECHA fir-rigward
tal-identità tas-sustanza qabel ma jiġu permessi preżentazzjonijiet konġunti multipli
għall-istess daħla EINECS.
D.

Sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali fejn ma jeżistu ebda daħliet EINECS/CAS
jew identifikaturi numeriċi oħra (b’mod partikolari każijiet relatati għall-Art.
3(20) (b) u (c)).

F’dawn il-każijiet, l-isem ta’ sustanzi kif prereġistrati għandu jkun il-punt ta’ tluq filkjarifika tal-identità tas-sustanza u l-kompożizzjoni tas-SIEF. Meta, fuq il-bażi talGwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP, dawn
is-sustanzi jitqiesu l-istess, ser jiġi ffurmat SIEF u japplikaw obbligi tal-kondiviżjoni
tad-data u l-preżentazzjoni konġunta.
Minħabba li l-preżentazzjoni ta’ identifikaturi numeriċi fil-prereġistrazzjoni ma
tinkludix informazzjoni dwar il-kompożizzjoni attwali tas-sustanza, f’xi każjiet dan
jista’ jwassal għal sitwazzjoni li fiha, ir-reġistranti potenzjali ma jkunux qegħdin
jirreġistraw "l-istess" sustanza (eż. minħabba li l-iskrizzjoni EINECS tiddeskrivi
diversi sustanzi).
Fil-valutazzjoni tal-identità tas-sustanzi, reġistranti potenzjali jingħataw il-parir li
jaqraw b’attenzjoni il-Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt
REACH u CLP.

3.2.6. Ir-reġistrant prinċipali
Skont ir-Regolament REACH, ir-rwol tar-reġistrant prinċipali huwa rwol obbligatorju
stabbilit fl-Artikolu 11(1). Ir-reġistrant prinċipali huwa definit bħala "reġistrant wieħed
li jaġixxi bil-qbil tar-reġistrant(i) l-ieħor(oħra)" u huwa hu li għandu jippreżenta ċerta
informazzjoni l-ewwel, qabel l-oħrajn ikunu jistgħu jippreżentaw id-dossiers tagħhom
tal-membri.
REACH ma jispeċifikax regoli dwar kif għandu jintgħażel ir-reġistrant prinċipali. Irreġistrant prinċipali għandu jaġixxi bil-kunsens tal-koreġistranti l-oħrajn
(parteċipanti SIEF) u jippreżenta d-dossier ta’ preżentazzjoni konġunta (ippreparat
b’mod konġunt mis-SIEF), li fih informazzjoni dwar il-karatteristiċi instrinsiċi tassustanza.
Reġistranti prinċipali huma mħeġġa jippreżentaw id-dossier prinċipali ħafna qabel liskadenza tar-reġistrazzjoni rilevanti, sabiex jippermettu lil koreġistranti oħrajn
jippreżentaw id-dossiers tagħhom tal-membri.
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Wara li jaqblu dwar l-identità tas-sustanza, ir-reġistranti potenzjali għandhom jaqblu
dwar:
-

min ser ikun ir-reġistrant prinċipali;

-

liema informazzjoni ser tiġi ppreżentata b’mod konġunt (b’mod partikolari jekk
is-CSR jew parti minnu jkun ippreżentat b’mod konġunt).

Ifisser li l-manifatturi, l-importaturi u r-rappreżentanti uniċi kollha kkonċernati minn
sustanza (indipendentement mil-limitu ta’ tunnellaġġ) għandhom jipparteċipaw fiddiskussjoni mill-aktar fis possibbli u jaqblu dwar reġistrant prinċipali u dwar linformazzjoni li għandha tiġi ppreżentata b’mod konġunt.
Innota li r-rwol tar-reġistrant prinċipali la hu privileġġ u lanqas jimplika l-obbligu li
jitwettqu l-kompiti kollha tas-SIEF fir-rigward tar-reġistrazzjoni tas-sustanza.
3.2.6.1.

Kif taħtar reġistrant prinċipali?

Ir-reġistrant prinċipali jista’ jkun wieħed minn dawk ir-reġistranti li jkollu l-aktar
interess fir-reġistrazzjoni tas-sustanza fost ir-reġistranti potenzjali, minħabba listruttura tal-portafoll. Jista’ jkun ukoll il-koreġistrant li għandu l-maġġoranza tad-data
dwar is-sustanza diġà disponibbli jew il-koreġistrant li għandu jissodisfa l-aktar
rekwiżiti ta' informazzjoni.


Jekk reġistrant potenzjali wieħed biss jivvolontarja li jsir reġistrant prinċipali,
jeħtieġ li jipperswadi lir-reġistranti potenzjali l-oħrajn biex jaqblu li jaħtruh
bħala reġistrant prinċipali.



Jekk żewġ reġistranti potenzjali jew aktar jivvolontarjaw li jsiru reġistrant
prinċipali, jistgħu jfittxu qbil bejniethom dwar min ser ikun ir-reġistrant
prinċipali u jitolbu l-approvazzjoni mir-reġistranti potenzjali kollha. Jekk ilvolontiera ma jkunux jistgħu jaqblu, imbagħad huwa rrakkomandat li rreġistranti potenzjali l-oħrajn jaħtru lir-reġistrant prinċipali.

F’każ ta’ nuqqas ta’ voluntier biex isir ir-reġistrant prinċipali, bħala l-aħħar soluzzjoni
anki lotterija hija għażla (jekk il-parteċipanti kollha jaqblu li jwettqu din l-għażla
każwali u jikkommettu li jirrispettaw ir-riżultat). F’kull każ, irid jintlaħaq ftehim bejn ilkoreġistranti kollha nfushom. L-ECHA mhux ser tkun tista' tassisti fuq il-ftehim dwar
min ser ikun ir-reġistrant prinċipali.
NB: Il-koreġistranti m’għandhomx jieħdu wisq ħin biex jaħtru lir-reġistrant prinċipali
għaliex jistgħu jissugraw li jinjoraw kompiti rilevanti oħra. Fil-prattika, il-ħatra
formali tar-reġistrant prinċipali tista' sseħħ wara li d-dossier ikun tħejja.
F’każ li l-istess koreġistranti ikunu involuti f'ħafna SIEFs flimkien, jistgħu jikkunsidraw
jaqsmu l-kompiti tar-reġistrant prinċipali sabiex b'hekk kulħadd ikollu sehem simili
tax-xogħol; Koreġistranti jistgħu wkoll jaqblu li jesternalizzaw ix-xogħol attwali.
Madankollu, fil-każijiet kollha ta’ reġistrazzjoni konġunta, kumpanija waħda xorta
jeħtieġ li tiġi nominata formalment bħala r-reġistrant prinċipali.
3.2.6.2.

Ftehim SIEF u ftehim tal-kondiviżjoni tad-data

Il-funzjonament tas-SIEF jista’ jiġi dettaljat fi ftehim SIEF. Parteċipanti SIEF huma
liberi li jagħżlu l-forma u l-klawżoli li għandhom ikunu inklużi f’dan il-ftehim. Dan ilftehim hu fakultattiv (iżda rrakkomandat ħafna) u jista’ jikkonsisti eż. f’kombinazzjoni
ta’ regoli operattivi ta’ SIEF, proċessi tal-parteċipazzjoni u aspetti oħra importanti li lparteċipanti SIEF jistgħu jikkunsidraw fuq bażi ta’ każ b’każ:
Xi wħud mill-punti li jistgħu jiġu inklużi f’tali ftehim SIEF huma:
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1. Il-mezz ta’ għażla tar-reġistrant prinċipali;
2. Id-durata tar-rwol tar-reġistrant prinċipali (konsiderazzjoni ta’ x’ser jiġri wara laħħar skadenza ta’ reġistrazzjoni);
3. Ir-regoli interni tad-deżinjazzjoni/ tat-trasferiment: ir-reġistrant prinċipali inizjali
jista’ jittrasferixxi r-rwol tar-reġistrant prinċipali fil-preżentazzjoni konġunta lil
reġistrant ieħor, skont ir-regoli interni definiti u miftiehma fil-ftehim tas-SIEF. Listadji prattiċi għall-attribuzzjoni tar-rwol tar-reġistrant prinċipali lil parteċipant
SIEF ieħor iseħħu f’REACH-IT: ir-reġistrant prinċipali jitħalla biss jitlaq mit-tmexxija
tal-JSO (f’REACH-IT) jekk jattribwixxi r-rwol il-ġdid tar-reġistrant prinċipali lil
membru tal-preżentazzjoni konġunta u jekk, f’REACH-IT, il-membru JS jaċċetta lkariga tar-reġistrant prinċipali. Dan ir-reġistrant prinċipali ġdid wara hu mitlub
jippreżenta dossier ta’ reġistrant prinċipali ġdid.
Fil-każ li r-reġistrant prinċipali jieqaf jimmanifattura jew jimporta s-sustanza, ir-rwol
tar-reġistrant prinċipali jista’ jeħtieġ li jiġi ttrasferit lil wieħed mir-reġistranti konġunti
l-oħra. Ir-regoli eżistenti dwar kif għandu jintgħażel reġistrant prinċipali ġdid
japplikaw. Jekk il-waqfien tal-manifattura jew l-importazzjoni tas-sustanza jseħħ wara
li tkun irċevuta deċiżjoni ta’ abbozz dwar il-valutazzjoni, ir-reġistrant prinċipali ma
jistax ikompli bid-dmirijiet tiegħu minħabba li r-reġistrazzjoni tiegħu ma tkunx aktar
valida (ara l-Artikolu 50(3) tar-Regolament REACH). Għandu jintgħażel reġistrant
prinċipali ġdid u r-rwol għandu jkun ittrasferit lilu. F’każijiet oħra fejn tieqaf ilmanifattura jew l-importazzjoni tas-sustanza mir-reġistrant prinċipali (qabel ma tkun
riċevuta deċiżjoni ta’ valutazzjoni), ir-reġistrant prinċipali eżistenti jista’ jkompli
jwettaq id-dmirijiet tiegħu, minħabba li r-reġistrazzjoni tiegħu għas-sustanza tkun
għadha valida (madankollu it-tunnellaġġ jiġi stabbilit għal żero). F’sitwazzjoni bħal din,
it-trasferiment tar-rwol tar-reġistrant prinċipali jista’ jkun preferibbli biex tiġi ffaċilitata
l-komunikazzjoni mal-Aġenzija u mal-membri l-oħra (kemm dawk preżenti kif ukoll
dawk futuri) tal-preżentazzjoni konġunta billi jiġi żgurat li r-reġistrant prinċipali ġdid
ikompli jimmanifattura/jimporta s-sustanza;
4. Forma tal-kooperazzjoni bejn il-partijiet: dettalji tal-proċessi u tal-obbligi talparteċipazzjoni u tar-responsabbiltà tal-parteċipanti SIEF (kemm reġistrant
prinċipali kif ukoll membri tal-preżentazzjoni konġunta) matul il-proċessi SIEF;
5. Forma ta’ aċċess għall-informazzjoni (eż. l-ittra ta’ aċċess, kamp ta’ applikazzjoni
tad-drittijiet mogħtija, dritt għall-użu ta’ għanijiet għajr ir-reġistrazzjoni, dritt
għall-użu tad-data għal read-across, kondizzjonijiet oħra...);
6. Konformità mar-regoli ta’ kompetizzjoni u mal-obbligi ta’ kunfidenzjalità għallpartijiet kollha;
7. Liġijiet li jirregolaw ir-relazzjoni fis-SIEF u l-mekkaniżmi biex jiġi riżolt it-tilwim;
Fil-prattika, ir-relazzjonijiet kuntrattwali fi ħdan SIEF jistgħu jieħdu forom differenti.
Iktar informazzjoni dwar il-forom possibbli ta’ ftehim hi pprovduta fit-taqsima 8.
Filwaqt li ftehim SIEF (fi kwalunkwe forma) hu għażla, ftehim għall-kondiviżjoni taddata hu obbligatorju skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni dwar il-preżentazzjoni
konġunta tad-data u l-kondiviżjoni tad-data. Barra minn dan, il-ftehim tal-kondiviżjoni
tad-data jista’ jkollu forma differenti minn SIEF għal SIEF. Hu f’idejn il-libertà
kuntrattwali tal-partijiet li jaqblu dwar il-forma tal-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data.
Madankollu, irrispettivament mill-forma magħżula, l-elementi obbligatorji preskritti firRegolament ta’ Implimentazzjoni jeħtieġ li jiġu inklużi f’dak il-ftehim:
a) partizzjoni tad-data li se tiġi kondiviża u l-ispejjeż tagħha;
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b) partizzjoni u ġustifikazzjoni tal-ispejjeż amministrattivi21;
c) mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż, li għandu jinkludi mekkaniżmu ta’
rimborż; kwalunkwe data futura possibbli għandha wkoll tiġi kkunsidrata filmudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż.
Dettalji dwar l-elementi obbligatorji li sejrin jiġu inklużi fi kwalunkwe ftehim talkondiviżjoni tad-data huma pprovduti fit-taqsima 5. Dawn id-dispożizzjonijiet
japplikaw kemm għal parteċipanti kif ukoll għal reġistranti SIEF li kellhom/iddeċidew li
jippreżentaw domanda.
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni daħal fis-seħħ fi stadju fejn ħafna ftehimiet tasSIEF u tal-kondiviżjoni tad-data kienu diġà ġew stabbiliti u setgħu kienu ilhom fis-seħħ
għal diversi snin. Partijiet għall-ftehimiet għandhom il-possibbiltà li b’mod unanimu
jirrinunzjaw l-obbligu tal-partizzjoni tad-data u tal-istabbiliment ta’ skema ta’ rimborż.
Madankollu, ir-reġistrant potenzjali ta’ sustanza li għaliha hemm diġà ftehim fis-seħħ
ma għandux jintrabat bir-rinunzja (ara t-taqsima 5.5.5 għal aktar dettalji).
Bl-istess mod, jista’ jkun li dokumentazzjoni dettaljata għal spejjeż u kumpensi
mġarrba qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tkun nieqsa.
F'dan il-każ, partijiet għall-ftehim għandhom jagħmlu kull sforz biex tinġabar prova
jew issir l-aqwa approssimazzjoni ta’ dawn l-ispejjeż u kull kumpens irċevut minn
reġistranti ġodda għal kull sena mill-bidu tal-ftehim.
REACH jiddeskrivi l-kompitu tar-reġistrant prinċipali fil-preżentazzjoni tallinformazzjoni b’mod konġunt. Biex tiġi identifikata r-responsabbiltà ta’ kull reġistrant
potenzjali f’każ ta’ kunflitt, huwa rrakkomandat li r-reġistranti potenzjali kollha
jżommu rekords bil-miktub tal-ftehimiet li jsiru f’SIEF (eż.: min huwa r-reġistrant
prinċipali, min hu responsabbli għall-komunikazzjoni, ir-rappreżentanza ta’ sidien taddata,…).

NB: Tipi differenti ta’ standards u matriċi ta’ ftehim huma diġà disponibbli u użati
minn industriji differenti għal skopijiet ta’ kondiviżjoni tad-data. Reġistranti
potenzjali jistgħu għaldaqstant jixtiequ li jikkuntattjaw assoċjazzjonijiet tal-industrija
u sorsi oħrajn biex jiġu pprovduti b’eżempji u appoġġ.

Minħabba li kull membru SIEF hu responsabbli għall-informazzjoni ppreżentata f’ismu
mir-reġistrant prinċipali fi preżentazzjoni konġunta, mhuwiex rakkomandat li lparteċipanti sempliċiment jirċievu permess biex ikunu parti mill-preżentazzjoni
konġunta (jiġifieri sempliċiment jirċievu l-permess tekniku biex jaċċessaw
reġistrazzjoni f’REACH-IT). Membri SIEF għandhom jingħataw aċċess għallinformazzjoni kollha ppreżentata f’isimhom fid-dossier konġunt li għandhom bżonn
għar-reġistrazzjoni tagħhom u li ħallsu għaliha. Billi jħallsu għal ittra ta' aċċess biex
jipparteċipaw fil-preżentazzjoni konġunta, il-membri SIEF għandu jkollhom aċċess
mill-inqas għar-riżultati end-point li għalihom ħallsu kif ukoll għal kopja tassommarju robust tal-istudju u sommarji tal-istudju, jekk disponibbli. Regoli interSIEF (raggruppament, read-across).

Aktar dettalji dwar id-distinzjoni bejn it-tipi differenti ta’ spejjeż li sejrin jiġu kondiviżi huma pprovduti
fit-taqsima 5.
21

53

54

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data
Verżjoni 3.1 - Jannar 2017

3.2.7. Regoli inter-SIEF (raggruppament, readacross)
L-evitar ta’ ttestjar mhux neċessarju fuq l-annimali huwa mira prinċipali wara ddispożizzjonijiet għall-kondiviżjoni tad-data f’REACH. Mezz wieħed ta' kif dan jista'
jintlaħaq hu li tintuża data li tirrelata għal sustanza(i) strutturalment relatata(i), jekk
tkun tista’ tiġi ġġustifikata xjentifikament. Il-qari tad-data tul sustanzi differenti
għandu jsir dejjem b’ġudizzju espert. Il-Gwida dwar rekwiżiti tal-informazzjoni u lValutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika tispjega fid-dettall kif u meta jista’ jsir read across
(b’mod partikolari il-Kapitolu R.5). Barra minn hekk, il-Gwida Prattika dwar “kif
tirrapporta read-across u kategoriji”, disponibbli f’
http://www.echa.eu/mt/web/guest/regulations/reach/evaluation tipprovdi
informazzjoni utli dwar din il-kwistjoni.
Aktar linji gwida huma wkoll ipprovduti taħt il-Qafas ta’ Valutazzjoni Read-across
(RAAF) disponibbli f’http://echa.europa.eu/support/grouping-of-substances-andread-across.
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni b’mod espliċitu jħeġġeġ il-kondiviżjoni ta’ studji
rilevanti (dwar annimali u mhux dwar annimali) li jitwettqu fuq sustanza li hi
strutturalment simili għas-sustanza li qed tiġi rreġistrata biex tippromwovi l-iżvilupp u
l-użu ta’ metodi alternattivi biex jiġi vvalutat il-periklu ta’ sustanzi u biex jiġi
minimizzat l-ittestjar fuq l-annimali. Filwaqt li mhuwiex obbligatorju għall-parteċipanti
f’SIEFs differenti li jikkondividu d-data, huwa konformi mal-objettivi tat-tnaqqis talittestjar fuq l-annimali (b’mod partikolari vertebrati) (skont l-Artikolu 25 ta’ REACH) u
l-ispejjeż tar-reġistrazzjoni, biex isir dan. Huwa wkoll konformi mar-Regolament ta’
Implimentazzjoni kif indikat hawn fuq. Għaldaqstant, kull talba għal aċċess għal studji
tul SIEFs differenti jkollha tiġi nnegozjata fuq il-bażi ta’ każ b’każ mir-reġistranti
potenzjali li jkunu jixtiequ jikkondividu l-aċċess għall-istudji (jekk jogħġbok aqra ttaqsimiet 3.3.3 għar-“rotta kollettiva” u 3.3.5 għar-“rotta individwali”).
Reġistranti potenzjali huma mistiedna jesploraw il-potenzjal kollu read across bliskop li jevitaw ittestjar mhux neċessarju fuq annimali vertebrati.
Għandu jiġi nnutat li regola ta’ 12-il sena (ara taqsima 4.6.1) tapplika wkoll għal
għanijiet ta’ read-across. Jekk ikunu ġew ippreżentati studji fil-qafas tal-leġiżlazzjoni
preċedenti dwar sustanzi notifikati jew taħt REACH aktar minn 12-il sena qabel, huma
għandhom ikunu disponibbli bla ħlas għar-reġistranti suċċessivi taħt REACH.

NB: meta jużaw il-kunċett ta’ read-across jew kategorija f’dossier tar-reġistrazzjoni,
ir-reġistranti dejjem jeħtieġ li jipprovdu ġustifikazzjoni xjentifika rilevanti.

3.2.8. X’inhuma l-obbligi tal-parteċipanti SIEF?
Il-parteċipanti SIEF kollha għandhom:
-

Jaqblu dwar il-ħatra ta’ reġistrant prinċipali skont l-Artikolu 11(1);

-

Jirreaġixxu għal talbiet għal informazzjoni minn parteċipanti SIEF oħra (sa xahar
skont l-Artikolu 30(1)); huma wkoll obbligati li jirreaġixxu għal domandi li jiġu
minn reġistranti potenzjali li għamlu domanda fl-ECHA għall-istess sustanza;

-

Jipprovdu lil parteċipanti oħra bi studji eżistenti kemm dawk dwar annimali
vertebrati kif ukoll oħrajn, jekk mitluba.
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-

Jitolbu informazzjoni ta’ data nieqsa li tkun tirrelata għal ittestjar fuq annimali
vertebrati minn parteċipanti oħrajn fis-SIEF; Jistgħu jitolbu wkoll data oħra
mhux dwar l-annimali minn parteċipanti oħra tas-SIEF;

-

Jidentifikaw kolletivament il-ħtiġijiet biex aktar studji jikkonformaw marrekwiżiti tar-reġistrazzjoni;

-

Jidentifikaw approċċi alternattivi biex jimtelew il-lakuni fid-data, qabel ma
jiddeċiedu dwar l-ittestjar fuq l-annimali;

-

Jagħmlu arranġamenti biex iwettqu t-testijiet/l-istudji identifikati;

-

Jaqblu dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar meta jkun hemm differenza filklassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza bejn reġistranti potenzjali (ara ttaqsima 3.3.4). Madankollu jista’ jkun hemm aktar minn klassifikazzjoni u
ttikkettar wieħed, f’dossier tar-reġistrazzjoni konġunta partikolari (eż.
impuritajiet differenti);

-

Jagħmlu kull sforz biex jilħqu ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni
meħtieġa minn REACH.

Detenturi tad-data għandhom iwieġbu għal kwalunkwe talba minn reġistranti
potenzjali jekk ikollhom id-data li tkun tirrelata għal din it-talba. Detenturi tad-data
mhumiex intitolati jitolbu data.
L-infurzar ta’ obbligi imposti fuq parteċipanti SIEF stabbiliti fir-Regolament REACH u
fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni ser ikun taħt il-mandat tal-awtoritajiet
nazzjonali.
Parteċipanti SIEF għandhom ikunu responsabbli wkoll mir-riżultat tal-ksur talarranġamenti kuntrattwali bejn il-partijiet.
Detenturi tad-data, bħal parteċipanti SIEF oħra, għandhom jiftakru fid-drittijiet talproprjetà u fil-kwistjonijiet ta’ kwalità meta jagħmlu rappreżentazzjonijiet u jagħtu
drittijiet għal studji disponibbli għalihom.

3.2.9. Tmiem ta’ SIEF
Skont l-Artikolu 29, "kull SIEF għandu jkun operazzjonali sal-1 ta’ Ġunju 2018". Din
id-data taħbat mal-aħħar skadenza ta’ reġistrazzjoni għal sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali, li jfisser li sa dik id-data l-prereġistranti kollha għandhom ikunu rreġistraw
is-sustanzi tagħhom, sakemm ma jkunux iddeċidew li jwaqqfu l-attivitajiet tagħhom li
jinvolvu dik is-sustanza jew ma jkunux qabżu l-limitu ta’ tunnellata 1 kull sena li jagħti
bidu għal obbligi ta’ reġistrazzjoni.
Madankollu, l-attivitajiet tal-kondiviżjoni tad-data fi ħdan is-SIEF jistgħu jkomplu anke
lil hinn mill-1 ta’ Ġunju 2018, minħabba li l-isforzi u d-data ġġenerata mill-parteċipanti
SIEF fil-qafas tar-reġistrazzjoni tagħhom ser ikunu kontinwi bejn il-preżentazzjoni tarreġistrazzjoni konġunta u wara t-tmiem tas-SIEF, pereżempju wara l-valutazzjoni tassustanza jew tad-dossier. Fl-aħħar, reġistrant sussegwenti jista’ jkun jixtieq li juża linformazzjoni ppreżentata għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni wara l-1 ta’ Ġunju 2018.
Skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, reġistranti huma obbligati jżommu
dokumentazzjoni relatata mal-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż għal perjodu ta’ 12-il
sena wara l-aħħar preżentazzjoni tal-istudju (ara t-taqsima 4.6.1 dwar ir-”regola ta’
12-il sena"). Din l-attività tista’ tiġġenera wkoll spejjeż amministrattivi, li jeħtieġ li jiġu
kkunsidrati. Għaldaqstant, ir-reġistranti u s-SIEFs jistgħu jikkunsidraw il-bżonn li
jestendu r-relazzjoni kuntrattwali tagħhom lil hinn mill-1 ta’ Ġunju 2018.
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3.3.

Regoli ta’ kondiviżjoni tad-data għal sustanzi ta’
introduzzjoni gradwali fi ħdan SIEF

Il-prereġistrazzjoni tinvolvi diversi obbligi għal reġistranti potenzjali. Dawn jinkludu
kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż, preżentazzjoni konġunta, aġġornament fuq linformazzjoni tagħhom, eċċ. Meta jkunu parti minn SIEF, huma għandhom irresponsabbiltà li jikkondividu l-informazzjoni bl-għan li jippreparaw dossier ta’
reġistrazzjoni konġunta, jiddiskutu l-kwalità tad-data, il-bżonn għall-preżentazzjoni
separata ta’ parti mill-informazzjoni jew l-informazzjoni kollha li għandha tiġi
ppreżentata, eċċ.
Kif deskritt f’aktar dettall aktar tard f’din it-taqsima, reġistranti potenzjali jistgħu
jiddeċiedu li jsegwu r-rotta “kollettiva” jew dik “individwali” (non-parteċipazzjoni firrigward ta’ ċerti rekwiżiti tal-informazzjoni waqt li jibqgħu parti mill-preżentazzjoni
konġunta) biex jippreparaw ir-reġistrazzjoni tagħhom. Il-Figura 4 turi l-prinċipiji talkondiviżjoni tad-data fi ħdan SIEF.

3.3.1. Approċċ ġenerali għall-kondiviżjoni tad-data
Minbarra l-obbligi tal-parteċipanti SIEF deskritti fit-taqsima 3.2.8, l-Artikolu 11 ta’
REACH jeħtieġ li l-istudji u l-proposti għall-ittestjar kif ukoll il-klassifikazzjoni u littikkettar tal-informazzjoni għandhom ikunu ppreżentati b’mod konġunt mirreġistranti kollha tal-istess sustanza (kif diskuss fit-taqsimiet 3.1.6 u 6.1, ilprinċipju,”sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda), sakemm ma jkunux japplikaw ilkondizzjonijiet għal non-parteċipazzjoni. Din il-parti tal-gwida tikkunsidra kemm ilħtieġa li jiġu ssodisfati l-obbligi legali taħt il-proċess tal-kondiviżjoni tad-data kif ukoll
il-proċess li jwassal għal preżentazzjoni konġunta. Ara wkoll it-taqsima 4 għal sustanzi
mhux ta’ introduzzjoni gradwali.
L-Artikolu 30(1) ta’ REACH jipprovdi li "qabel ma jsir l-ittestjar", il-parteċipanti f’SIEF
jinvestigaw jekk huwiex disponibbli studju rilevanti fi ħdan is-SIEF. Il-parteċipanti
għandhom jitolbu l-istudju fil-każ li jinvolvi testijiet fuq annimali vertebrati u jistgħu
jitolbu l-istudju fil-każ ta’ data oħra. Din it-talba għal informazzjoni nieqsa mbagħad
tirrikjedi l-obbligu għas-sid tad-data li jipprovdi prova tal-ispiża tagħha u aktar obbligi
ta’ kondiviżjoni tad-data22.
Fil-prattika, ir-reġistranti potenzjali għandhom il-kompitu li jorganizzaw l-attivitajiet
tal-kondiviżjoni tad-data: jiġifieri li jużaw forom aktar diretti ta’ kooperazzjoni biex
jiġbru l-informazzjoni meħtieġa, li jaqblu dwar il-pakkett neċessarju tad-data u dwar
il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar, u li jippreparaw għall-preżentazzjoni konġunta taddata.

Studji ppreżentati iktar minn 12-il sena qabel (ara t-taqsima 4.6.1) mhumiex soġġetti għall-kondiviżjoni
tal-ispejjeż u informazzjoni dwar id-data ta’ preżentazzjoni għandha tiġi kkomunikata b’mod trasparenti fi
ħdan is-SIEF. L-ECHA tista’ tintalab tivverifika din l-informazzjoni.
22
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Il-parteċipan t ta s-SIEF jistaqsi l il membri oħra
tas-SIEF: l-istu dju hu disp onibb li?
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Le

- Ksib ta ’ da ta ‘l barra misSIEF
- Ġen erazzj oni ta’ data ta lAnn ess VII jew V III, jew Art.
30(2);
- Pre żen tazzjoni ta ’ pr oposta
ta' ttestjar għad-data ta lAnn ess IX u X

Iva

Sid tal-istu dju dwar a nnimali
mhux vertebra ti
ma jipprovdix l-istu dju

Għa ndu jintalab l-istu dju jekk l-istu dju jinvolvi
ann ima li vertebra ti
Jista’ jitlob l-istu dju jekk l-istu dju ma jinvolvix
ann ima li vertebra ti
(Art 30(1))

Oħr ajn jipproċedu bħ allikieku
m’hemmx stud ju rilevanti di spo nibbli
(Art 30(4))

Sid tal-istu dju dwar a nnimali
mhux vertebra ti
ma jipprovdix prova
tal-ispiża

Sid talistu dju dwar a nnimali ve rteb rati
ma jipprovdix
l-istu dju

Tilwim dwar il-kondiviżjoni ta d-data
sko nt l-Artikolu 30(3)

Sid tal-istu dju jagħti p rova tal-ispiża tieg ħu

Fteh im dwar il-kondiviżjoni ta l-ispejjeż
jekk ma jku nx he mm ftehim dwar i l-kondiviżjoni
tal-ispejjeż, l-ispiża g ħandh a tinqa sam b’mod
ugwali

Sid tal-istu dju
dwar annimal i vertebrati ma
jipp rovd ix l-ispiża tal-istu dju

Pro ċess u riżultat po ssibbli
deskritti fil-Fig.7 (taqsima 3.4)

sa ġ ima għtejn mi llirċevuta tal-ħlas

Sid jag ħti l-permess b iex issir re fere nza għ arrapp ort sħiħ ta' stud ju

Pre żen tazzjoni ko nġunta (sko nt ir-rekwiżi ti ta lmedda ta’ tun nellaġġ)

Figura 4: Il-prinċipju tal-kondiviżjoni tad-data fi ħdan is-SIEF
Dawn l-attivitajiet jistgħu jinvolvu reviżjoni tad-data kollha disponibbli (inkluża data
pubblikament disponibbli). Din ir-reviżjoni tista’ tkun delegata lil membru individwali
wieħed (jew lil espert estern), soġġett għall-kunsens ta’ oħrajn. Dan jista’ jippermetti
lil parteċipanti jiddeterminaw u jaqblu dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar, l-għażla
ta’ studji u l-proposti ta’ ttestjar li jridu jiġu ppreżentati, jaqblu dwar il-kontenut ta’
rapport konġunt dwar is-sigurtà kimika u gwida dwar l-użu sigur possibbli, eċċ.
Konsegwentement, huwa rrakkomdandat li membri SIEF jaħdmu flimkien fl-
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identifikazzjoni ta’ informazzjoni eżistenti (inkluża data disponibbli pubblikament) u ta’
ħtiġijiet tad-data, fl-identifikazzjoni ta’ metodi biex jimtelew lakuni fid-data (permezz
ta’ approċċi alternattivi jew ittestjar fuq l-annimali, bħala l-aħħar soluzzjoni), ilġenerazzjoni ta’ informazzjoni ġdida, u l-preparazzjoni tad-dissuer tar-reġistrazzjoni
konġunta (“rotta kollettiva"). Din l-għażla hija rikonoxxuta bħala li tieħu ħafna żmien,
għaldaqstant il-parteċipanti SIEF huma liberi li jorganizzaw ruħhom għall-benefiċċju ta’
kulħadd. Madankollu l-kriterji ta’ ġustizzja, trasparenza u nuqqas ta’ diskriminazzjoni
għandhom dejjem jipprevalu fin-negozjati.
F’każ li jkun hemm nuqqas ta’ ftehim fir-rigward ta’ end-point speċifiku, reġistrant
potenzjali għandu, skont l-Artikolu 11(3) (jew 19(2) f’każ ta’ sustanzi intermedji), ilpossibbiltà ta’ non-parteċipazzjoni mill-preżentazzjoni konġunta għall-end point
partikolari (filwaqt li jibqa’ parti mill-istess reġistrazzjoni konġunta). Sussegwentement
ir-reġistrant potenzjali m’għandux għalfejn jibbaża fuq is-sett sħiħ ta’ data ppreparat u
jista’ jippreżenta d-data li diġà jippossjedi jew li jikkunsidra li hija aktar xjentifikament
affidabbli, rilevanti u adegwata, mid-data magħżula fid-dossier ippreżentat b’mod
konġunt. Meta jagħżel non-parteċipazzjoni dan ma jneħħix l-obbligu mir-reġistrant
potenzjali li jagħmel disponibbli u jikkondividi d-data jew li jkun parti millpreżentazzjoni konġunta. Skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni dan japplika wkoll
għal reġistranti li aċċertaw li mhumiex mitluba jikkondividu testijiet fuq annimali
vertebrati mal-koreġistranti tagħhom u għandhom l-għan li jibqgħu barra billi
jissottomettu b’mod separat l-informazzjoni meħtieġa kollha jew parti minnha (ara ttaqsima 6.3 għal aktar informazzjoni).

3.3.2. Issodisfa r-rekwiżiti tal-informazzjoni għal
Reġistrazzjoni
Il-kondiviżjoni tad-data għandha l-ewwel tiġi riveduta b’referenza għar-rekwiżiti talinformazzjoni għal reġistrazzjoni. Essenzjalment, REACH jeħtieġ li manifatturi u
importaturi jiġbru data dwar is-sustanzi li jimmanifatturaw jew jimportaw, li jużaw din
id-data biex jivvalutaw ir-riskji relatati ma’ dawn is-sustanzi u li jiżviluppaw u
jirrakkomandaw miżuri xierqa tal-immaniġġjar tar-riskji għall-użu tas-sustanza matul
iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Id-dokumentazzjoni ta’ dawn l-obbligi teħtieġ li huma
jippreżentaw dossier ta’ reġistrazzjoni lill-ECHA.
Is-sodisfazzjon tar-rekwiżiti tal-informazzjoni għal reġistrazzjoni huwa essenzjalment
proċess ta’ erba’ stadji, li jikkonsisti:
-

Fil-ġbir tal-informazzjoni eżistenti kollha (isir inventarju);

-

Fil-konsiderazzjoni ta’ rekwiżiti tal-informazzjoni;

-

Identifikazzjoni ta’ lakuni fid-data waqt li jiġu kkunsidrati r-rekwiżit ta'
informazzjoni;

-

Fil-konsiderazzjoni ta’ approċċi alternattivi u sussegwentement, jekk neċessarju,
fil-ġenerazzjoni ta’ informazzjoni ġdida jew fil-preżentazzjoni ta’ proposta ta'
ttestjar konformi mal-obbligi REACH.

Il-parteċipanti tas-SIEF huma liberi li jorganizzaw dawn l-istadji kif jaraw l-aħjar.

3.3.3. Ir-rotta kollettiva
Huwa importanti li jkun enfasizzat li REACH jagħti lil reġistranti potenzjali l-flessibbiltà
li jiddeċiedu kif jorganizzaw l-obbligi ta’ kondiviżjoni tad-data u preżentazzjoni
konġunta tagħhom. Din it-taqsima tal-Gwida tiddeskrivi kif il-kondiviżjoni tad-data
tista’ tkun organizzata kollettivament fi ħdan SIEF bl-iskop li jkunu ssodisfati l-objettivi
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diskussi fit-taqsima 3.3.1 fuq, inklużi kemm l-obbligi relatati mal-kondiviżjoni tad-data
kif ukoll il-preparazzjoni għall-preżentazzjoni konġunta ta’ data mar-Reġistrazzjoni.
L-istadji li ġejjin huma indikattivi biss:


Stadju 1 Il-ġbir individwali ta’ informazzjoni disponibbli għal reġistranti
potenzjali



Stadju 2 Il-ftehim dwar il-forma ta’ kooperazzjoni/mekkaniżmu tal-kondiviżjoni
tal-ispejjeż



Stadju 3 Il-ġbir u l-ħolqien tal-inventarju ta’ informazzjoni disponibbli għal
reġistranti
potenzjali



Stadju 4 Il-valutazzjoni ta’ informazzjoni disponibbli fi ħdan is-SIEF



Stadju 5 Il-konsiderazzjoni tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni



Stadju 6 L-identifikazzjoni ta’ lakuni fid-data u l-ġbir ta’ informazzjoni oħra
disponibbli



Stadju 7 Il-ġenerazzjoni ta’ informazzjoni/proposta ta’ ttestjar ġdida



Stadju 8 Il-kondiviżjoni tal-ispiża tad-data



Stadju 9 Il-preżentazzjoni konġunta tad-data
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Reġistranti potenzjali

Lista ta’ sustanzi
prereġistrati

Prereġistrazzjoni

Pre-SIEF

- Diskussjoni u qbil dwar lugwaljanza tas-sustanzi
- Ġbir individwali talinformazzjoni disponibbli

Attivitajiet għallformazzjoni tas-SIEF

Ħatra ta’ Reġistrant
Prinċipali*
* Ħatra tar-reġistrant
prinċipali tista’ wkoll isseħħ
fi stadju iktar tard (f’kull każ
qabel il-preżentazzjoni taddossier). Madankollu hija
rrakkomandata l-ħatra millaktar fis possibbli.

Kollezzjoni u inventarju talinformazzjoni disponibbli

Analiżi tal-Lakuni fid-Data

SIEF

- Valutazzjoni tal-informazzjoni
disponibbli
- Konsiderazzjoni tar-rekwiżiti talinformazzjoni
- Identifikazzjoni tal-lakuni fid-data
- Ġbir ta’ informazzjoni oħra

Detenturi tad-Data

Kondiviżjoni tad-Data
- Ġenerazzjoni ta’ informazzjoni
nieqsa/ proposta ta' ttestjar
- Kondiviżjoni tal-ispiża tad-data

Ftehim dwar C&L

Nonparteċipazzjoni

Preparazzjoni tad-dossier
tal-Preżentazzjoni
Konġunta

Reġistrazzjoni konġunta

Figura 5: Ħarsa ġenerali lejn il-proċess tal-kondiviżjoni tad-data għal
sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali; pre-SIEF u operazzjoni SIEF
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3.3.3.1.
Stadju 1 - Il-ġbir individwali ta’ informazzjoni
disponibbli
Reġistranti potenzjali għandhom l-ewwel jiġbru l-informazzjoni disponibbli kollha
eżistenti dwar is-sustanza li jkollhom il-ħsieb li jirreġistraw. Dan għandu jinkludi kemm
data disponibbli “internament”, kif ukoll dik minn sorsi oħra, bħal data disponibbli
pubblikament li tista’ tiġi identifikata permezz ta’ tfittxija fir-riċensjoni.
It-tfittxija, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni li jirrelataw ma' informazzjoni
"interna" għandhom jibqgħu eżerċizzju individwali u l-kumpaniji ġew imħeġġa jwettqu
dan l-eżerċizzju ta’ ġbir tad-data ħafna qabel il-fażi tas-SIEF/tal-kondiviżjoni tad-data,
u anke qabel il-fażi ta’ prereġistrazzjoni minħabba li d-disponibbiltà tad-data (jew innuqqas tagħha u għalhekk l-ispiża tal-ġenerazzjoni tad-data meħtieġa) setgħet kienet
waħda mill-elementi li setgħet tinfluwenza d-deċiżjoni biex wieħed isir reġistrant
potenzjali għal dik is-sustanza.

NB: Il-ġbir tad-data għandu jkun dettaljat, affidabbli u dokumentat tajjeb, minħabba
li nuqqas li tinġabar l-informazzjoni kollha disponibbli dwar sustanza jista’ jwassal
għal ittestjar mhux neċessarju b’implikazzjonijiet ta’ riżorsi relatati.
Jekk l-ispiża amministrattiva relatata ma’ dan l-eżerċizzju ta’ ġbir ta’ data individwali
jkollha impatt fuq l-ispiża tal-istudju, dan l-istudju jeħtieġ li jiġi ddokumentat.

L-informazzjoni li għandha tinġabar minn kull reġistrant potenzjali għandha tinkludi
l-informazzjoni kollha rilevanti għall-iskopijiet tar-reġistrazzjoni, jiġifieri:
•

Informazzjoni li tagħti dettalji dwar l-identità tas-sustanza (rapporti analitiċi,
tekniki analitiċi applikabbli, metodi standardizzati, eċċ.);

•

Informazzjoni dwar il-karatteristiċi instrinsiċi tas-sustanza (karatteristiċi
fiżikokimiċi, tossiċità mammifera, tossiċità ambjentali, destin ambjentali, inkluża
degradazzjoni kimika u bijotika). Din l-informazzjoni tista’ tiġi minn riżultati tattest in vivo jew in vitro, data mhux ta’ ttestjar bħal estimi QSAR, data eżistenti
dwar effetti fuq il-bniedem, read across minn sustanzi oħra, data
epidemjoloġika;

•

Informazzjoni dwar il-manifattura u l-użi: preżenti u previsti;

•

Informazzjoni dwar l-espożizzjoni: preżenti u antiċipata;

•

Informazzjoni dwar Miżuri tal-Immaniġġjar tar-Riskji (RMM): diġà implimentati
jew proposti.

Dan l-eżerċizzju tal-ġbir tad-data għandu jsir irrispettivament mill-volum. Fil-fatt, jekk
ir-rekwiżiti tad-data mar-reġistrazzjoni jiddependu fuq il-volum manifatturat jew
importat minn kull reġistrant, ir-reġistranti għandhom jirreġistraw id-data kollha
rilevanti u disponibbli għal end-point speċifiku. Madankollu, għandhom jikkondividu
fuq talba data disponibbli li tikkorrispondi għal limitu ta’ tunnellaġġ ogħla.
NB: Fil-qosor, l-istadju 1 jeħtieġ li kull reġistrant potenzjali jiġbor u jiddokumenta linformazzjoni kollha dwar is-sustanza,disponibbli internament (irrispettivament mittunnellaġġ ta’ reġistrazzjoni previst) – inkluża informazzjoni dwar (1) ilkompożizzjoni , (2) il-karatteristiċi intrinsiċi (irrispettivament mit-tunnellaġġ), (3) lużi, l-espożizzjoni u l-miżuri tal-immaniġġjar tar-riskji tas-sustanza. Reġistranti
potenzjali huma mħeġġa jibdew jiġbru l-informazzjoni kollha rilevanti u disponibbli
malajr kemm jista’ jkun, anke qabel il-formazzjoni tas-SIEF għal dik is-sustanza.
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3.3.3.2.
Stadju 2 - Il-ftehim dwar il-forma ta’
kooperazzjoni/mekkaniżmu tal-kondiviżjoni talispejjeż
Qabel ma r-reġistranti potenzjali (u potenzjalment Parteċipanti SIEF oħra) jibdew
jiskambjaw informazzjoni dwar id-data li għandhom disponibbli, huwa rrakkomandat li
l-ewwel jaqblu dwar il-forma ta’ kooperazzjoni li toqgħod l-aħjar għalihom u r-regoli
prinċipali applikabbli għal dik il-kooperazzjoni, f’termini ta’ data u kondiviżjoni talispejjeż.
Spejjeż li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati fi kwalunkwe ftehim tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż
jistgħu jkunu ta’ natura differenti, jiġifieri relatati ma’ testijiet/sodisfazzjon ta’ rekwiżit
ta' informazzjoni (spejjeż tal-istudju) u relatati ma’ xogħol amministrattiv (jew relatat
ma’ rekwiżit ta' informazzjoni partikolari jew ma’ spejjeż amministrattivi ġenerali).
Meta jaqblu dwar mekkaniżmu tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż, ir-reġistranti għandhom
jagħmlu kull sforz biex jilħqu ftehim ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju. IrRegolament ta’ Implimentazzjoni dwar il-kondiviżjoni tad-data u l-preżentazzjoni
konġunta jistabbilixxi kriterji addizzjonali li għandhom jiġu kkunsidrati għallmekkaniżmu tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż, introdott fis-sottotaqsima 3.2.6.2 u dettaljat
aktar fit-taqsima 5:
- Mekkaniżmu ta’ rimborż;
- Dispożizzjonijiet għall-kondiviżjoni ta’ kwalunkwe spiża minn deċiżjoni potenzjali ta’
valutazzjoni tas-sustanza;
- Spejjeż futuri oħra possibbli.
Metodoloġija għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż għandha tkun disponibbli liberament għal
kull membru SIEF u għal reġistranti potenzjali ġodda. Kjarifika addizzjonali dwar lispejjeż għandha tiġi pprovduta fuq talba.
Informazzjoni aċċessibbli għall-koreġistranti kollha għandha tinkludi tqassim talispejjeż tal-istudji koperta minn ittra ta' aċċess (jew kwalunkwe metodu ta’ aċċess
għal informazzjoni ieħor miftiehem). L-istess japplika għal spejjeż amministrattivi.
Reġistranti huma meħtieġa jikkondividiu biss spejjeż relatati ma’ informazzjoni li
għandhom bżonn għall-iskopijiet ta’ reġistrazzjoni REACH. Dan japplika wkoll għal
spejjeż mhux tal-istudji. Pereżempju, spejjeż amministrattivi assenjati għal tagħbija
ta’ xogħol esklussivament fil-kuntest ta’ skadenzi tal-2010 jew l-2013 m’għandhomx
jiġu kondiviżi minn reġistranti li jeħtieġu jirreġistraw fl-aktar limiti ta’ tunnellaġġ baxxi.

NB: Fil-qosor, l-istadju 2 jeħtieġ li reġistranti potenzjali (u detenturi potenzjali taddata) jiltaqgħu, jiddiskutu u jaqblu (virtwalment) dwar l-elementi prinċipali tal-ġbir
tal-informazzjoni, l-identifikazzjoni ta’ ħtiġijiet tal-informazzjoni, il-ġenerazzjoni ta’
informazzjoni nieqsa, u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż relatati mal-attivitajiet kollha ta’
reġistrazzjoni.

Bħala eżempji, il-kondiviżjoni tad-data tista’ tkun ikkunsidrata bħala:


mhux ġusta, jekk is-sid tad-data jitlob 100% tal-ispiża tal-istudju li ħallas fejn
ikun hemm diversi reġistranti oħra u l-ispiża tista’ tkun kondiviża minn kulħadd;



mhux trasparenti, jekk is-sid tad-data jitlob li jsir ħlas ġeneriku għad-data li
tinsab fid-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta, mingħajr ma jipprovdi
informazzjoni dettaljata dwar l-ispejjeż tal-istudji individwali.
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diskriminatorja, jekk il-mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż huwa applikat b’mod
differenti għar-reġistranti potenzjali komparabbli (eż. inċentivi early-birds).
3.3.3.3.
Stadju 3 - Il-ġbir u l-ħolqien tal-inventarju ta’
informazzjoni disponibbli għal reġistranti potenzjali

Fl-istadju 3, reġistranti potenzjali għandhom l-ewwel jorganizzaw ruħhom biex ilestu lfażi tal-ġbir tad-data, bill jiġbru l-informazzjoni kollha li għandhom disponibbli
individwalment. Jekk it-tfittxijiet fil-letteratura ma jkunux saru individwalment flistadju 1, dawn għandhom isiru b’mod konġunt f’dan l-istadju biex tinġabar linformazzjoni kollha disponibbli.
Sa fejn data disponibbli ma tkunx suffiċjenti għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni (stadju 6
hawn taħt), reġistranti potenzjali għandhom jiġbru d-data disponibbli minn (1)
detenturi tad-data, (2) SIEFs oħra u (3) barra mis-SIEFs. Madankollu, jekk irreġistranti potenzjali jkunu jafu bil-quddiem, pereżempju minn kuntatti preċedenti, li
m’għandhomx sett tad-data komplet bid-data tagħhom stess, jistgħu jiddeċiedu li
jikkuntattjaw lil detenturi tad-data jew lil SIEFs oħra kmieni. Informazzjoni minn SIEFs
oħra tista’ tiġi akkwistata wara li jintalab read-across minn sustanza oħra.
Il-ġbir ta’ data disponibbli għal reġistranti potenzjali jista’ jsir fil-forma ta’
kwestjonarju strutturat skont l-Annessi VI sa X ta’ REACH. Dan il-kwestjonnarju jista’
jinkludi wkoll talba biex ikunu kkomunikati l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tassustanza.
Biex il-parteċipanti jkunu megħjuna jirrevedu data disponibbli qiegħda tiġi proposta
formola, bħala eżempju, fl-Anness 1.
Hekk kif id-data msemmija fuq tkun qiegħda tinġabar, għandha tiddaħħal f’inventarju
komuni. Dan ikun l-aħjar fil-forma ta’ matriċi li tqabbel id-data disponibbli għal kull
end point (sa l-ogħla limitu ta’ tunnellaġġ fost reġistranti potenzjali) mal-ħtiġijiet taddata u tidentifika elementi prinċipali għal kull studju, inkluża l-identità tad-detentur
tad-data u l-ispiża tal-istudju. Fejn applikabbli, anki spejjeż amministrattivi marbutin
mal-istudju jew ma’ rekwiżit spċeifiku ta' informazzjoni għandhom jiġu elenkati.
Sa fejn it-tfittxija tal-letteratura tista’ teħtieġ żmien konsiderevoli biex titlesta, huwa
rrakkomandat li reġistranti potenzjali jkomplu x-xogħol tagħhom u jagħtu bidu għallistadji 4 u possibilment 5 hawn taħt mingħajr ma jistennew li jitlesta l-istadju 3.

NB: Fil-qosor, l-istadju 3 jeħtieġ li reġistranti potenzjali jiġbru u joħolqu inventarju
tal-informazzjoni kollha dwar is-sustanza li għandhom disponibbli fi ħdan is-SIEF.
Jistgħu jikkunsidraw ukoll f’dan l-istadju data disponibbli għal detenturi tad-data,
f’SIEFs oħra u barra mis-SIEFs, b’mod partikolari f’sitwazzjonijiet fejn reġistranti
potenzjali jafu li m’għandhomx sett tad-data sħiħ għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni.

3.3.3.4.
Stadju 4 - Il-valutazzjoni ta’ informazzjoni
disponibbli fi ħdan is-SIEF
L-istadju li jmiss huwa li reġistranti potenzjali jivvalutaw id-data disponibbli dwar issustanza li għandha tiġi rreġistrata. Dan l-istadju jista’ jidħol għalih ir-reġistrant
prinċipali, kwalunkwe reġistrant potenzjali ieħor, jew rappreżentant li jaġixxi f’isem
ir-reġistranti potenzjali kollha.
Essenzjalment, għal kull end-point, għandhom jitwettqu l-azzjonijiet li ġejjin:
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-

Il-valutazzjoni tar-rilevanza, tal-affidabbiltà, tal-adegwatezza u tal-iskop ġust
tad-data kollha miġbura (għal aktar dettalji jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida
dwar ir-rekwiżiti tal-informazzjoni u l-Valutazzjoni dwar is-Sigurtà tas-Sustanza
Kimika biex wieħed jasal għal konklużjonijiet dwar il-valutazzjoni tal-periklu u
għall-karatterizzazzjoni tar-riskji).

-

Id-determinazzjoni tal-istudju prinċipali għal kull end-point: Dan huwa l-istudju
tal-akbar rilevanza li jqis il-kwalità, il-kompletezza u r-rappreżentattività talistudju. Dan huwa stadju kritiku, minħabba li dawn l-istudji prinċipali huma
ġeneralment il-bażi għall-valutazzjoni tas-sustanza.

-

Id-determinazzjoni ta’ liema informazzjoni/ studju (jew studji) j/teħtieġ
sommarju robust tal-istudju (normalment l-istudju prinċipali) jew sommarju talistudju (studji oħra). Sommarju robust tal-istudju għandu jirrifletti l-objettivi, ilmetodi, ir-riżultati u l-konklużjonijiet ta’ rapport sħiħ tal-istudju. L-informazzjoni
għandha tkun ipprovduta f’dettall suffiċjenti biex tippermetti li persuna
teknikament ikkwalifikata tagħmel valutazzjoni indipendenti tal-affidabbiltà u
tal-kompletezza tagħha – mingħajr ma jkollha tmur lura għar-rapport sħiħ talistudju (għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar ir-Rekwiżiti
tal-Informazzjoni u l-Valutazzjoni dwar is-Sigurtà tas-Sustanza Kimika, Kapitolu
R.7).

Skont is-sitwazzjoni, reġistranti potenzjali jistgħu jkunu fil-pussess ta’ studju
prinċipali wieħed biss dwar end-point jew jista’ jkollhom diversi studji.
(i)

Jekk studju validu wieħed biss huwa rrappurtat dwar end-point:

Reġistranti potenzjali għandhom jużaw l-informazzjoni disponibbli (sommarju robust
tal-istudju) għal dak l-istudju biex jikkonkludu dwar l-end-point (dan huwa aktar
tard irrappurtat fis-sommarju tal-istudju tal-end-point IUCLID). Jekk ir-rekord talistudju tal-end-point ikun ġie ddokumentat biżżejjed, reġistranti potenzjali jkollhom
jużaw biss l-informazzjoni diġà miġbura fil-qosor fir-rekord tal-istudju tal-end-point.
(ii)

Jekk ikun disponibbli iżjed minn studju wieħed dwar end-point:

Reġistranti potenzjali għandhom jużaw l-informazzjoni kollha disponibbli rrappurtata
f’rekords tal-istudju differenti tal-end-points biex jikkonkludu dwar l-end-point.
Ġeneralment l-ewwel informazzjoni li għandha tintuża għandha tkun is-sommarju
robust tal-istudju tal-istudju prinċipali ddokumentat fir-rekord tal-istudju tal-endpoint. L-informazzjoni l-oħra għandha tintuża biss bħala evidenza ta’ sostenn.
Madankollu, jista’ jkun hemm każijiet fejn ikun hemm aktar minn studju prinċipali
wieħed dwar end-point speċifiku jew ebda studju prinċipali. F’dawn is-sitwazzjonijiet,
il-valutazzjoni għandha ssir bl-użu tal-informazzjoni kollha disponibbli f’approċċ tal-piż
tal-provi. F’dawn is-sitwazzjonijiet is-sommarju tal-istudju tal-end-point għandu jkun
iddokumentat tajjeb u l-istudji kollha diskussi biex tkun iġġustifikata l-konklużjoni
finali.
L-istess japplika meta metodi alternattivi (eż. (Q)SARs, read across, metodi in-vitro)
jintużaw bħala informazzjoni rilevanti għall-valutazzjoni u l-konklużjoni finali.

NB: Jekk ir-reġistrant prinċipali, kwalunkwe reġistrant potenzjali ieħor, jew
rappreżentant li jaġixxi f’isem ir-reġistranti potenzjali kollha jaġixxi, fl-istadju 4,
f’isem ir-reġistranti potenzjali kollha, jeħtieġ li jipprovdi ġustifikazzjonijiet ċari għallgħażla ta’ studju partikolari jekk mitlub.
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Gwida dwar kif jintużaw metodi alternattivi jew approċċ tal-piż tal-evidenza, dwar kif
jiġu identifikati u meqjusa karatteristiċi ta’ destin ambjentali u fiżikokimiċi, u kif isiru
valutazzjonijiet dwar is-saħħa tal-bniedem u dwar l-ambjent hija disponibbli filGwida dwar ir-Rekwiżiti tal-Informazzjoni u l-Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika.
Dan l-approċċ għandu jintuża mir-reġistrant biex jimla s-sommarju tal-istudju talend-points bit-tliet tipi ta’ informazzjoni li ġejjin:


Sommarju tad-data disponibbli dwar end-point speċifiku kif ukoll konklużjoni li
tirrigwarda l-valutazzjoni ta’ end-point speċifiku għas-sustanza (eż. irreprotossiċità, it-tossiċità akuta għall-ħut, il-bijodegradazzjoni)



Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza (għas-saħħa tal-bniedem, għallambjent u għall-karatteristiċi fiżikokimiċi) kif ukoll ġustifikazzjoni għal din ilklassifikazzjoni.



Valuri PNEC u DNEL kif ukoll ġustifikazzjoni tal-valuri rrappurtati.

Gwida teknika dwar kif jimtlew is-sommarji tal-istudju tal-end-points tinsab fil-Gwida
dwar IUCLID. Għandu jkun innutat li informazzjoni inkluża fis-sommarji tal-istudju
tal-end-points f’IUCLID 6 tista’ tkun estratta awtomatikament biex tiġġenera rRapport dwar is-Sigurtà Kimika.

NB: Fil-qosor, l-istadju 4 jeħtieġ li reġistranti potenzjali jivvalutaw id-data kollha
disponibbli, li tinkludi valutazzjoni tal-kwalità tad-data, l-għażla ta’ studji prinċipali
għal kull end-point u t-tħejjija ta’ abbozz ta’ sommarji (robusti) tal-istudju rilevanti.
3.3.3.5.
Stadju 5 - Il-konsiderazzjoni tar-rekwiżiti ta’
informazzjoni
L-istadju li jmiss huwa biex reġistranti potenzjali jidentifikaw b'mod preċiż liema huma
r-rekwiżiti tal-informazzjoni għas-sustanza li għandhom il-ħsieb li jirreġistraw, billi
jikkunsidraw b’mod partikolari il-limitu ta’ tunnellaġġ li huwa rilevanti għalihom, ilparametri fiżiċi tas-sustanza (rilevanti għar-rinunzja teknika ta’ testijiet) u l-użi/ilmudelli tal-espożizzjoni (rilevanti għal rinunzja fuq il-bażi tal-espożizzjoni).

NB: Reġistranti potenzjali huma meħtieġa biss jikkumpensaw finanzjarjament iddata meħtieġa mir-Regolament REACH skont il-limitu ta’ tunellaġġ tagħhom.

Kif deskritt b’mod aktar komplet fil-Gwida dwar ir-reġistrazzjoni, l-Artikolu 11 jeħtieġ
li reġistranti:


jipprovdu l-informazzjoni rilevanti u disponibbli kollha fiżikokimika, tossikoloġika
u ekotossikoloġika li hi disponibbli għalihom, irrispettivament mit-tunnellaġġ
(dan jinkludi data minn tfittxija tal-letteratura individwali jew kollettiva);



bħala minimu, jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-informazzjoni standard kif stabbilit filKolonna 1 ta’ REACH l-Annessi VII sa X għal sustanzi prodotti jew importati
f’ċertu limitu ta’ tunnellaġġ, soġġetti għal possibiltajiet ta’ rinunzja, kif deskritt
hawn taħt. Il-lista ssimplifikata tar-rekwiżit ta' informazzjoni hi disponibbli
hawn: http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/informationrequirements .

F’dawn il-każijiet kollha, ir-reġistranti għandhom jindikaw b’mod ċar u jiġġustifikaw
kull adattament fir-reġistrazzjoni. Għal kull wieħed mill-Annessi VII sa X REACH, il-
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Kolonna 2 telenka kriterji speċifiċi (eż. karatteristiċi tal-espożizzjoni jew tal-periklu),li
skonthom ir-rekwiżiti għal informazzjoni standard jistgħu jiġu adattati (jiġifieri rinunzja
tad-data).
Barra minn hekk, ir-reġistranti jistgħu jadattaw l-informazzjoni standard meħtieġa
stabbilita skont ir-regoli ġenerali li jinsabu fl-Anness XI tar-Regolament REACH li
tirreferi għal sitwazzjonijiet fejn:


l-ittestjar ma jidhirx li huwa xjentifikament neċessarju;



l-ittestjar mhuwiex teknikament possibbli;



l-ittestjar jista’ jitħalla barra fuq il-bażi ta’ xenarji tal-espożizzjoni żviluppati firrapport dwar is-sigurtà kimika (CSR).



Ta’ min jinnota li l-ECHA tipprovdi wkoll ħarsa ġenerali prattika ta’ livell għoli
tar-rekwiżiti REACH għal reġistranti ta’ sustanzi manifatturati jew importati
f’tunnellaġġ ta’ 1-100 tpa. Din il-”Gwida prattika għal maniġers SME u
koordinaturi REACH” hi disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA f’
https://www.echa.europa.eu/practical-guides.



NB: Ir-rekwiżiti ta' informazzjoni ġew riveduti u tbiddlu fir-rigward ta’ ċerti endpoints23 ikkumparati mal-ewwel żewġ skadenzi ta’ reġistrazzjoni. Dawn il-bidliet
jagħmlu awtomatiċi l-metodi tal-ittestjar mhux fuq l-annimali. Jekk ma jkunx
għad hemm bżonn li tiġi pprovduta ċerta informazzjoni, ir-reġistranti potenzjali
mhumiex meħtieġa jipprovdu jew jinnegozjaw aċċess għal din l-informazzjoni
(anki jekk id-data tkun diġà ġiet iġġenerata u ppreżentata mir-reġistranti
eżistenti) u minflok jissodisfaw ir-rekwiżit tal-informazzjoni ġdida permezz ta’
metodi ta’ ttestjar mhux fuq l-annimali.

Għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali, manifatturati jew importati bejn tunnellata 1
u 10 tunnellati kull sena, ir-rekwiżiti tal-informazzjoni sħaħ huma applikabbli biss jekk
ikun issodisfat kriterju wieħed jew aktar minn dawk stabbiliti fl-Anness III ta’ REACH.
Sabiex jiġu appoġġjati r-reġistranti, l-ECHA ġġenerat inventarju ta’ sustanzi li
għalihom hemm evidenza li hemm ċans li huma jissodisfaw dawn il-kriterji (jiġifieri
għal dawk is-sustanzi li jippreżentaw biss informazzjoni fiżikokimika mhux ser ikunu
biżżejjed) u materjal ta’ sostenn li jiddeskrivi proċedura pass, pass effettiva għal
kumpaniji li ser jikkunsidraw l-Anness III REACH fil-kuntest tar-reġistrazzjoni
tagħhom24.
Meta l-kriterji tal-Anness III ma jiġux issodifati, ir-rekwiżiti tal-informazzjoni
fiżikokimiċi fl-Anness VII biss jeħtieġ li jiġu ssodisfati. Dan hu partikolarment
importanti għall-iskadenza tar-reġistrazzjoni 2018, f’każijiet fejn ir-reġistranti
potenzjali se jaċċessaw reġistrazzjoni diġà eżistenti għas-sustanza u għalhekk
mhumiex obbligati jipparteċipaw fil-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż għat-testijiet
mhux fiżikokimiċi.
Ir-rekwiżiti tal-informazzjoni għal ċerti tipi ta’ sustanzi intermedji huma mnaqqsa u ma
jeżisti ebda rekwiżit biex titwettaq valutazzjoni dwar is-sigurtà kimika għalihom. Jekk
is-sustanza hija sustanza intermedja, ir-reġistrant jeħtieġ li jipprovdi bla ħlas
kwalunkwe informazzjoni li għandu disponibbli. B’hekk, mhuwiex meħtieġ jixtri ittra ta'
aċċess sabiex jippreżenta informazzjoni dwar is-sustanza. L-unika eċċezjoni għal dik

23

Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda, ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn, tossiċità akuta.

Għal iktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna web dedikata tal-Anness III fis-sit web tal-ECHA
f’http://echa.europa.eu/support/registration/reduced-information-requirements.
24
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ir-regola tikkonċerna r-reġistrazzjoni ta’ sustanza intermedja iżolata trasportata fi
kwantitajiet ta’ iktar minn 1000 tunnellata kull sena, fejn japplikaw ir-rekwiżiti talAnness VII u b’hekk reġistranti potenzjali se jkollhom bżonn jikkondividu d-data u lispejjeż tagħha mar-reġistranti eżistenti.
Aktar informazzjoni dwar sustanzi intermedji u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni għal
sustanzi intermedji hi disponibbli fil-Gwida Prattika “Kif tivvaluta jekk sustanza hix
użata bħala sustanza intermedja taħt kondizzjonijiet strettament ikkontrollati u kif
tirrapporta l-informazzjoni għar-reġistrazzjoni ta’ sustanzi intermedji f’IUCLID”.

NB: Fil-qosor, l-istadju 5 jeħtieġ li reġistranti potenzjali jidentifikaw b'mod preċiż
liema huma r-rekwiżiti tal-informazzjoni tagħhom, filwaqt li jikkunsidraw b’mod
partikolari l-użu u l-limitu ta’ tunnellaġġ rilevanti għar-reġistranti potenzjali kollha,
iżda wkoll mudelli tal-espożizzjoni għal skopijiet ta’ rinunzja għall-espożizzjoni.

3.3.3.6.
Stadju 6 - L-identifikazzjoni ta’ vojt fid-data u lġbir ta’ informazzjoni oħra disponibbli
F’dan l-istadju, reġistranti potenzjali (jew kwalunkwe persuna (ġuridika) li tkun qiegħda
tipprepara d-dossier konġunt) huma f’pożizzjoni li jqabblu r-rekwiżiti tal-informazzjoni u
l-informazzjoni miġbura u li jidentifikaw jekk hemmx vojt fl-informazzjoni u
jikkunsidraw kif informazzjoni nieqsa tista’ ti[i ġġenerata.
Jekk ir-reġistranti potenzjali jkunu ddeċidew li jwettqu tfittxija kollettiva tal-letteratura
kif imsemmi fl-istadju 3, din it-tfittxija jkollha titlesta qabel ma l-vojt fid-data jkun jista’
jiġi identifikat li jwassal għall-istadji deskritti hawn taħt:


Jekk l-informazzjoni disponibbli tkun suffiċjenti u jiġu ssodisfati r-rekwiżiti
standard tal-informazzjoni, ebda ġbir ulterjuri tal-informazzjoni ma jkun
neċessarju. Kif deskritt fl-istadju 5, anke fin-nuqqas ta’ data għar-rekwiżiti
standard kollha tal-informazzjoni, għandha tkun ipprovduta ġustifikazzjoni għarrinunzja tat-test(ijiet) rilevanti skont il-kriterji taħt l-Anness XI.



F’każ li l-informazzjoni disponibbli tkun ikkunsidrata insuffiċjenti, imbagħad
reġistranti potenzjali jistgħu jivverifikaw id-data disponibbli minn barra s-SIEF, u
jridu jikkunsidraw approċċi alternattivi qabel ma jiġġeneraw informazzjoni ġdida
jew proposta ta’ ttestjar.

L-ewwel, ir-reġistranti potenzjali għandhom jitolbu lid-detenturi tad-data fi ħdan is-SIEF
biex jidentifikaw l-informazzjoni/ id-data li għandhom disponibbli, jew billi jitolbu studju
rilevanti għal end-point wieħed (jew aktar) partikolari, jew permezz ta’ kwestjonarju
relatat mal-Annessi VI sa X ta’ REACH, jekk aktar data tkun nieqsa. Huwa
rrakkomandat li tingħata skadenza qasira iżda reġjonevoli lid-detenturi tad-data biex
jikkomunikaw dwar id-data mitluba (eż. 1-3 xhur).
Jekk il-lakuni fid-data jkunu għadhom jeżistu, reġistranti potenzjali jistgħu jipproċedu
bl-istess mod ma’ detenturi tad-data f’SIEFs oħra (għal sustanzi b’potenzjal għal
(Q)SARs (Relazzjonijiet Struttura-Attività (Kwantitattivi) jew read-across). Madankollu,
jingħata l-parir li l-kondiviżjoni tad-data ma’ membru mhux SIEF tkun ċentralizzata (eż.
jidħol għaliha r-reġistrant prinċipali) u huwa żgurat li d-drittijiet ta’ aċċess jinkisbu
għall-membri SIEF eżistenti u futuri kollha li jkollhom bżonn din l-informazzjoni għallfinijiet tar-reġistrazzjoni tagħhom.


Fl-aħħar, f’xi każijiet, minflok li jikkummissjona aktar ittestjar, ir-reġistrant jista’
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jipproponi l-limitazzjoni tal-espożizzjoni permezz tal-applikazzjoni ta’ miżuri
xierqa tal-immaniġġjar tar-riskji (għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta lGwida dwar ir-rekwiżiti tal-informazzjoni u l-Valutazzjoni dwar is-Sigurtà
Kimika).
Vojt fid-data jista’ jkun differenti għal kull wieħed mil-limiti ta’ tunnellaġġ rilevanti.
Pereżempju, id-data kollha neċessarja tista’ tkun disponibbli għar-reġistrazzjoni tassustanza sa 100 tunnellata, iżda d-data mhijiex suffiċjenti għal dawk il-kumpaniji li
jimmanifatturaw jew jimportaw is-sustanza f’aktar minn dak il-limitu. F’dan il-każ, u
sakemm ma jkollhomx interess biex jiksbu studji addizzjonali għal użu ieħor jew filġejjieni, dawk il-kumpaniji li jeħtieġu dawn l-istudji biss ikollhom jikkondividu l-ispiża
tal-istudji li jkunu ser jinkisbu. Fil-prinċipju, m’hemmx bżonn li ssir analiżi tal-lakuni fiddata għal reġistrazzjonijiet ta’ sustanzi intermedji, minbarra għal reġistrazzjoni ta’
sustanza intermedja iżolata trasportata fi kwantitajiet ta’ iktar minn 1000 tunnellata kull
sena.

NB: Fil-qosor, l-istadju 6 jeħtieġ li reġistranti potenzjali jidentifikaw b'mod preċiż ilvojt fid-data li għandu jimtela. Qabel ma jitwettaq l-ittestjar fuq l-annimali jew tkun
ippreżentata proposta ta’ ttestjar, reġistranti potenzjali GĦANDHOM jivverifikaw jekk
id-data nieqsa hijiex disponibbli għal detenturi tad-data fi ħdan is-SIEF. Barra minn
hekk ir-reġistranti potenzjali jistgħu jivverifikaw barra s-SIEF jew anke ma’ detenturi
tad-data potenzjali mhux involuti f’REACH jekk din l-informazzjoni kinitx diġà ġiet
iġġenerata.
3.3.3.7.
Stadju 7 - Il-ġenerazzjoni ta’
informazzjoni/proposta ta’ ttestjar ġdida
F’każ li jkun identifikat vojt fid-data fl-istadju 6, informazzjoni dwar il-karatteristiċi
intrinsiċi ta’ sustanzi tista’ tiġi ġġenerata billi jintużaw sorsi alternattivi għal
informazzjoni ta’ xorta oħra minn ittestjar in vivo, sakemm il-kondizzjonijiet stabbiliti flAnness XI ikunu ssodisfati. Ir-reġistrant jista’ juża varjetà ta’ metodi bħal (Q)SARs,
testijiet in vitro, approċċi tal-piż tal-evidenza, approċċi ta’ raggruppament (inkluż readacross). Ir-reġistranti jeħtieġ li jkunu kapaċi juru lill-ECHA (permezz ta’ formola
ddedikata li trid timtela f’IUCLID għal kull proposta ta' ttestjar li tinvolvi ttestjar fuq
annimali vertebrati) li huma kkunsidraw l-ewwel metodi ta’ ttestjar mhux fuq l-annimali,
għax il-ġenerazzjoni ta’ testijiet reali fuq l-annimali għandha tiġi kkunsidrata bħala laħħar soluzzjoni.
Meta vojt fl-informazzjoni ma jkunx jista’ jimtela bi kwalunkwe mill-metodi mhux ta’
ttestjar, ir-reġistranti għandhom jieħdu azzjoni skont id-data li tkun nieqsa:
a.

F’każ li jkun meħtieġ studju għal reġistrazzjoni kif elenkat fl-Annessi VII u VIII
(kemm jekk jinvolvi annimali vertebrati u kemm jekk le), u dan ma jkunx
disponibbli fi ħdan SIEF, ikun meħtieġ li jsir test ġdid biex id-dossier jitlesta.
B’konsegwenza ta' dan, ir-reġistranti potenzjali għandhom jiġġeneraw
informazzjoni ġdida u jeħtieġ li jaqblu dwar min ikun ser iwettaq l-istudju nieqes
qabel ma jippreżentaw id-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta tagħhom. Għal aktar
dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar ir-Rekwiżiti tal-Informazzjoni u lValutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika disponibbli
f’http://www.echa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-informationrequirements-and-chemical-safety-assessment .

b.

f’każ li jkun meħtieġ studju għal reġistrazzjoni kif elenkat fl-Annessi IX u X (kemm
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jekk jinvolvi annimali vertebrati kif ukoll jekk le), u dan ma jkunx disponibbli fi
ħdan is-SIEF, ir-reġistranti potenzjali għandhom l-ewwel jikkunsidraw kull approċċ
alternattiv biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit ta’ informazzjoni. F’każ li rekwiżit ta'
informazzjoni ma jkunx jista' jiġi ssodisfat bl-użu ta’ metodi mhux ta’ ttestjar biss,
ir-reġistranti għandhom jaqblu fuq u jippreparaw proposta ta' ttestjar li
għandha tiġi ppreżentata bħala parti mid-dossier ta' reġistrazzjoni konġunta għallkonsiderazzjoni tal-ECHA. Barra minn hekk, reġistranti potenzjali għandhom
jimplimentaw u/jew jirrakkomandaw lil utenti downstream miżuri interim talimmaniġġjar tar-riskji filwaqt li jkunu qegħdin jistennew ir-riżultat tad-deċiżjoni
tal-ECHA (skont l-Artikolu 40) fir-rigward tal-proposta ta’ ttestjar.

NB: L-obbligu li tiġi ppreparata proposta ta’ ttestjar, japplika wkoll meta r-reġistrant
potenzjali, bħala riżultat tal-applikazzjoni tar-regoli fil-kolonna 2 tal-Annessi,
jipproponi testijiet (ta’ livell ogħla) tal-Annessi IX jew X bħala alternattiva għarrekwiżiti standard tal-Annessi VII u VIII.

Il-proċedura li għandha tkun segwita meta studju rilevanti li jinvolvi testijiet ma jkunx
disponibbli hija deskritta fl-Artikolu 30(2). Essenzjalment, ir-reġistranti potenzjali ma
jistgħux jipproċedu individwalment bil-ġenerazzjoni ta’ data nieqsa u għandhom lobbligu li jaqblu dwar wieħed minnhom li jwettaq l-istudju f’isem l-oħrajn. F’każ li ebda
ftehim ma jkun jista’ jintlaħaq, ir-reġistranti potenzjali jistgħu jikkuntattjaw lill-ECHA u
jitolbu appoġġ fl-identifikazzjoni tar-reġistrant li jkun ser iwettaq it-test nieqes. Għal
aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima 3.4.1.

NB: Fil-qosor, meta ma jkun hemm ebda alternattiva, l-istadju 7 jeħtieġ jew li
reġistranti potenzjali jiġġeneraw data ġdida (meta jkunu japplikaw l-Annessi VII jew
VIII) jew li jippreparaw proposta ta’ ttestjar (meta japplikaw l-Annessi IX u X). Littestjar fuq annimali vertebrati għandu dejjem isir l-aħħar soluzzjoni.

3.3.3.8.

Stadju 8 - Il-kondiviżjoni tal-ispiża tad-data

Hekk kif ir-reġistranti potenzjali jkunu lestew l-istadji ta’ hawn fuq u jkunu jafu lgħadd ta’ reġistranti potenzjali għal kull limitu ta’ tunnellaġġ, jistgħu jorganizzaw ilkondiviżjoni attwali tad-data disponibbli u jikkomunikaw l-ispejjeż involuti., inkluż kull
spiża teknika u amministrattiva Dan jista’ jsir fi stadji, pereżempju, l-ewwel bid-data
disponibbli fi ħdan is-SIEF imbagħad bid-data ġdida żviluppata, jew bħala eżerċizzju
singolu, meta d-data kollha tkun disponibbli.
Madankollu l-ECHA tirrakkomanda li l-persuna li tkun qiegħda tipprepara d-dossier,
tikkomunika f’intervalli regolari biex tinforma lill-parteċipanti ta' SIEF bil-progress filpreparazzjoni tad-dossier tar-reġistrazzjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi innotat li
mhuwiex kompitu tal-ECHA li tivvaluta jekk l-ispejjeż humiex iġġustifikati. F’każ ta’
tilwim, l-ECHA se tivvaluta jekk il-partijiet involuti jkunux għamlu kull sforz biex
jikkondividu l-informazzjoni b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju.
Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima 3.4 ta’ dan id-dokument ta’
Gwida.
Kif deskritt fuq, huwa rrakkomandat li reġistranti potenzjali u detenturi tad-data jaqblu
kmieni dwar il-kundizzjonijiet għall-kondiviżjoni tad-data.
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Għandhom jiġu kkunsidrati xi punti importanti mill-partijiet meta jagħmlu dan:
X’jeħtieġ li jkun kondiviż għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni ?
L-Artikolu 10(a) jeħtieġ li r-reġistrant ikun “fil-pussess leġittimu ta’ jew li jkollu
permess jirreferi għar-rapport sħiħ tal-istudju miġbur fil-qosor” f’sommarju talistudju u f’sommarju robust tal-istudju li għandhom ikunu ppreżentati għalliskop ta’ reġistrazzjoni”.
L-istabbiliment tal-konformità ma’ din id-dispożizzjoni jeħtieġ kjarifiki li jirrigwardaw
(1) in-natura tad-data li hi meħtieġa li tkun ippreżentata u/jew aċċessibbli firReġistrazzjoni, u (2) id-drittijiet tar-reġistranti għal dik id-data.
1.Natura tad-data
Għandha ssir distinzjoni ċara bejn: (a) ir-rapport sħiħ tal-istudju, (b) is-sommarju
(robust) tal-istudju u (c) ir-riżultati tal-istudju.
a)

Normalment, meta eż. studju tossikoloġiku jew ekotossikoloġiku jkun
ikkummissjonat, il-laboratorju inkarigat joħroġ rapport sħiħ tal-istudju u
jgħaddih lill-parti li tkun ikkummissjonat u ħallset l-istudju. Dan it-terminu
huwa definit fl-Artikolu 3(27) bħala “deskrizzjoni kompleta u komprensiva talattività mwettqa biex tiġġenera l-informazzjoni. Dan ikopri l-karta xjentifika
kompleta kif ippubblikata fil-letteratura li tiddeskrivi l-istudju mwettaq jew irrapport sħiħ ippreparat mil-laboratorju tat-test li jkun qiegħed jiddeskrivi listudju mwettaq”. Ħafna drabi, ir-rapport sħiħ tal-istudju mhuwiex ippubblikat,
u f’dan il-każ tista’ tintalab CBI; jekk ippubblikata, ġeneralment, din ilpubblikazzjoni tkun soġġetta għal drittijiet tal-awtur. REACH ma jeħtieġx li dan
ir-“rapport sħiħ tal-istudju” jkun ippreżentat fir-Reġistrazzjoni, iżda aktar li rreġistrant ikun f’pussess leġittimu jew ikollu permess li jirreferi għalih.

b)

Biex l-istudju jkun jista’ jintuża aktar faċilment, iżda xorta jkun jista’ jiġi
vvalutat minn qarrej, laboratorji jew partijiet oħra jippreparaw sommarji talistudju jew sommarji robusti tal-istudju tar-rapport tal-istudju sħiħ. Dawn
it-termini huma definiti fl-Artikolu 3(28) u 3(29), eż.: “Sommarju robust talistudju jfisser sommarju dettaljat tal-objettivi, il-metodi, ir-riżultati u lkonklużjonijiet ta’ rapport sħiħ tal-istudju li jipprovdu informazzjoni suffiċjenti
biex issir valutazzjoni indipendenti tal-istudju li timminimizza l-ħtieġa li jiġi
kkonsultat ir-rapport tal-istudju sħiħ.” Sommarji (robusti) tal-istudju xi drabi
jiġu magħmula disponibbli pubblikament minn gvernijiet bil-kunsens tas-sid
tar-rapport sħiħ ta' studju (eż. il-każ ta’ programmi ta’ valutazzjoni kimika
internazzjonali jew nazzjonali bħar-rapporti ta’ valutazzjoni tar-riskju tal-KE, ilprogramm OECD/ICCA HPV u l-Programm ta’ Sfida Kimika US HPV). Sommarji
(robusti) tal-istudju normalment jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-ECHA,
sakemm reġistrant ikun jista’ jiġġustifika lill-ECHA r-raġuni għala din ilpubblikazzjoni tkun potenzjalment ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali talkumpanija jew ta’ parti oħra. Jekk l-ECHA taċċetta l-ġustifikazzjoni, issommarji (robusti) tal-istudju ma jiġux ippubblikati.

c)

Estratt mir-rapport tal-istudju u mis-sommarju tal-istudju huwa r-“riżultat”
(jew il-konklużjoni) tal-istudju. Ir-riżultat ta’ ċerti studji ppreżentati għalliskopijiet ta’ reġistrazzjoni sejjer jiġi ppubblikat fuq is-sit web tal-ECHA (lArtikolu 119(1)(d) u (e)) u ma jistax jiġi ddikjarat bħala kunfidenzjali. Din linformazzjoni pubblikament disponibbli mhijiex suffiċjenti biex parti terza
tippreżenta reġistrazzjoni minħabba li kull reġistrant għandu jippreżenta s-
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sommarji (robusti) tal-istudju rilevanti u jkollu permess jirreferi għar-rapport
sħiħ tal-istudju.
2.Dritt għad-data (rapport sħiħ tal-istudju)
Għandha ssir distinzjoni ċara bejn: a) is-sjieda tar-rapport sħiħ tal-istudju; (b) ilpussess leġittimu tar-rapport sħiħ tal-istudju, (c) id-dritt li tirreferi għar-rapport sħiħ
tal-istudju u (d) possibilment drittijiet oħra.
(a)

is-sjieda tar-rapport sħiħ tal-istudju normalment tkun mal-parti(jiet) li
jkollha(hom) id-drittijiet kollha25 tal-proprjetà fuq id-data (sidien tad-data).
Dawn id-drittijiet tal-proprjetà jew jintrefgħu awtomatikament (minħabba li ssid joħloq l-istudji jew it-testijiet) jew permezz tat-testment tal-partijiet
(jiġifieri kuntratt).

F’każ li d-drittijiet ta’ proprjetà fuq id-data jkunu ngħataw liċenzja b’kuntratt (jiġiferi lattribuzzjoni tad-drittijiet, il-ftehim tal-liċenzja, mandat eċċ) il-persuna/ l-entità li lilha
dawk l-attributi tal-proprjetà ngħataw liċenzja jew issir is-sid sħiħ26 tad-drittijiet talproprjetà kollha fuq dik id-data (jiġifieri f’każ li s-sjieda kollha fuq id-data tkun ġiet
trasferita – l-attribuzzjoni ta’ drittijiet) jew sid/utent parzjali (f’każ li ċerti materjali
xjentifiċi biss ikunu ngħataw liċenzja jew xi attributi tad-dritt tal-proprjetà biss ikunu
ngħataw, jiġifieri liċenzja mogħtija lir-reġistrant prinċipali biex juża l-istudji biss għal
skopijiet ta’ reġistrazzjoni).
(b)

In-nozzjoni ta’ pussess leġittimu tar-rapport sħiħ tal-istudju tissemma flArtikolu 10 ta’ REACH. Madankollu, dan it-terminu mhuwiex definit firRegolament. Fil-każ ta’ informazzjoni ppubblikata dan jista’ jkun inferit milleġiżlazzjoni applikabbli għall-użu ta’ xogħol intellettwali, jiġifieri l-liġi taddrittijiet tal-awtur.

Ir-rekwiżit ta’ pussess leġittimu għandu jinqara flimkien mal-Artikolu 30(1) ta’ REACH
biex ifisser li r-reġistrant hu meħtieġ iżomm id-dritt li juża d-data għall-iskop tarreġistrazzjoni, għalkemm id-dritt li d-data tintuża għal skopijiet oħra jista’ jkun limitat.
Eżempju konkret possibbli jkun li tkun disponibbli kopja (f’forma elettronika jew talkarta) tar-rapport sħiħ tal-istudju, bid-dritt validu li d-data tintuża għal skopijiet ta’
reġistrazzjoni.
Meta wieħed iqis li r-rapport sħiħ tal-istudju huwa primarjament ħolqien intellettwali u
għaldaqstant kopert mil-leġiżlazzjoni dwar drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, ma jkunx
għaldaqstant possibbli pereżempju li tintuża data misruqa minn sid tad-data, jew li
jinkiser ftehim b’liċenzja.
Barra minn hekk, il-proprjetà intellettwali hija kwistjoni ta’ liġi privata, li tapplika
b’awtonomija mir-Regolament REACH. Il-pussess leġittimu jista’ għaldaqstant jiġi
ddubitat taħt REACH fejn ikun diġà stabbilit ksur ta’ drittijiet ta’ proprjetà intellettwali.
Dan il-ksur jista’ jkun stabbilit b’mod esklużiv minn awtorità jew minn qorti

L-attributi tad-dritt tal-proprjetà huma estensivi ħafna: eż. id-dritt li d-data tintuża għal skopijiet
differenti (inkluża reġistrazzjoni taħt REACH), l-użu mill-ġdid tad-data, it-traduzzjoni, l-użu, il-bejgħ, ittrasferiment, id-distribuzzjoni, ir-riproduzzjoni, il-preparazzjoni ta’ studji derivativi, l-inklużjoni tal-istudji/
data fi studji oħra eċċ.
25

Meta s-sid tad-data jkun qiegħed jaġixxi bħala reġistrant, anke jekk ikun kiseb is-sjieda sħiħa fuq iddata, xorta jista’ jkun impedut milli juża/jiddisponi mill-istudju kif jara l-aħjar. Pereżempju, l-Artikolu
30(1) jeħtieġ li s-"sid tal-istudju" jipprovdi prova tal-ispiża lill-Parteċipanti SIEF li jitolbuha.
26
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kompetenti fil-proprjetà intellettwali.
(c)

REACH jirreferi wkoll għad-dritt ta’ referenza għar-rapport sħiħ tal-istudju
għall-iskopijiet tar-reġistrazzjoni. Dan jikkonċerna d-dritt li wieħed jirreferi għal
studju diġà ppreżentat għal reġistrazzjoni mis-sid(ien) tar-rapport sħiħ talistudju jew minn reġistrant ieħor. B’konsegwenza s-sid tad-data jew l-utent
leġittimu tad-data jista’ jipprovdi “ittra ta’ aċċess” jew liċenzja jew kwalunkwe
forma oħra ta’ ftehim lil parti oħra (detentur ta’ liċenzja) li tkun limitata għallużu tad-data għal skop wieħed jew aktar speċifiku(iċi), bħal għal reġistrazzjoni
taħt REACH, iżda mingħajr ma tkun neċessarjament trasferita lil dik il-parti
kopja tar-rapport sħiħ tal-istudju iżda biss id-dritt ta’ referenza għal dak listudju;

(d)

B’kuntrast, sempliċi kopja tar-rapport sħiħ tal-istudju, b’ebda ittra ta’ aċċess
jew dritt ta’ użu tad-data, mhijiex suffiċjenti għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni,
sakemm ir-rapport tal-istudju sħiħ innifsu ma jkunx pubblikament disponibbli u
protett taħt id-drittijiet tal-awtur jew drittijiet rilevanti oħra ta’ proprjetà
intellettwali.

NB: Ħlief għal każijiet speċifiċi enumerati fl-Artikolu 10(a), l-aħħar paragrafu, irreġistrant għandu jkun fil-pussess leġittimu jew ikollu permess (eż. ittra ta’ aċċess) li
jirreferi għal rapport sħiħ tal-istudju. Dan japplika wkoll għal każijiet fejn sommarji
robusti tal-istudju jew sommarji tal-istudju jistgħu jinsabu fuq l-internet
(pereżempju sommarji ppubblikati fil-qafas tal-Programm OECD/ICCA HPV).
Barra minn hekk, fir-rigward ta’ informazzjoni elettronika disponibbli pubblikament,
din l-informazzjoni ma tistax tintuża sempliċiment għall-iskop tas-sodisfazzjon tarrekwiżiti minimi tal-informazzjoni f’reġistrazzjoni. Reġistranti potenzjali għandhom
jikkontrollaw b’attenzjoni sa fejn l-informazzjoni tista’ tintuża mingħajr ħlas u jekk
ċerti użi ta’ dawk l-istudji jiksrux id-drittijiet tal-awtur tas-sid(ien). Dan japplika
wkoll għal każijiet fejn jingħata aċċess għal rapporti tal-istudju sħaħ minn aġenziji
tal-Gvern (pereżempju permezz tal-Att tal-Libertà tal-Informazzjoni tal-Istati Uniti
jew leġiżlazzjoni simili27).

Il-“pussess leġittimu” jew il-“permess ta’ referenza” meħtieġa mill-Artikolu 10 ta’
REACH għandhom jiġu kkunsidrati bħala derivati direttament mil-liġi ta’ proprjetà
intellettwali28. Skont il-liġijiet tad-drittijiet tal-awtur, il-fatti u d-data nfushom li
għandhom jintużaw biex joħolqu sommarju tal-istudju ġeneralment mhumiex protetti
kontra d-drittijiet tal-awtur. Barra minn hekk referenzi u kwotazzjoni għal xogħol (irrapport sħiħ tal-istudju f’dan il-każ) fis-sommarji tal-istudju u fis-sommarji robusti talistudju jistgħu jsiru wkoll, diment li jissemmew is-sors u l-isem tal-awtur jekk ikun
jidher fir-rapport tal-istudju sħiħ ippubblikat. Id-dritt tal-awtur ikopri biss il-forma jew
il-mezz ta’ espressjoni, iżda l-fatti u d-data nfushom li għandhom jintużaw biex
Dan il-każ ma għandux jiġi konfuż mal-aċċess għal sommarji (robusti) tal-istudju mogħti mill-ECHA
matul il-proċess ta’ domanda, li għalih tapplika r-regola ta’ 12-il sena. Dawn is-sommarji (robusti) talistudju jistgħu jintużaw liberament għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni. Għal aktar informazzjoni irreferi għatTaqsima 4.6 ta’ dan id-dokument ta’ gwida.
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Il-Konvenzjoni ta’ Berne għall-Protezzjoni ta’ Xogħlijiet Litterarji u Artistiċi (1886), kif l-aħħar emendata
fl-1979.
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jinħoloq sommarju tal-istudju għall-iskop tad-dossier ta’ reġistrazzjoni ġeneralment
mhumiex protetti kontra d-drittijiet tal-awtur.
L-ECHA fuq is-sit web tad-disseminazzjoni tagħha tfakkar lil reġistranti potenzjali li
skont l-Artikolu 10 tar-Regolament REACH, sommarji robusti ta’ studji u sommarji ta’
studji magħmula pubblikament disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA jistgħu jintużaw
biss għall-iskop ta’ reġistrazzjoni fejn ir-reġistrant potenzjali jkun fil-pussess leġittimu
tar-rapport sħiħ dwar l-istudju jew ikollu permess li jirreferi għar-rapport sħiħ dwar listudju. Barra minn hekk ”ir-riproduzzjoni jew id-distribuzzjoni ulterjuri talinformazzjoni huma soġġetti għal liġijiet tad-drittijiet tal-awtur u jistgħu jeħtieġu lpermess tas-sid ta’ dik l-informazzjoni”. Fl-aħħarnett, l-informazzjoni mxerrda fuq issit web tal-ECHA waħedha mhix biżżejjed biex tissodisfa r-rekwiżiti ta’ data ta’ REACH
peress li r-reġistrant potenzjali għandu jiżgura r-rilevanza, l-affidabbiltà u l-kwalità
tad-data li jippreżenta fir-reġistrazzjoni.
Kif tagħti pussess leġittimu jew dritt ta’ referenza għal data?
Il-pussess leġittimu jew id-dritt li tirreferi għal rapport sħiħ tal-istudju (1) normalment
jingħata minn sidien tar-rapport sħiħ tal-istudju iżda (2) xi drabi jingħata bil-liġi jew
mill-awtoritajiet.
1. L-għoti ta’ pussess leġittimu jew dritt ta’ referenza għar-rapport sħiħ talistudju normalment jeħtieġ ftehim bejn il-partijiet. Meta r-rapport ikun
soġġett għal drittijiet tal-awtur jew CBI, l-għoti tal-pussess leġittimu jista’
jieħu l-forma ta’ “liċenzja biex tintuża” d-data, filwaqt li dritt li ssir referenza
għad-data jista’ jingħata b’sempliċi “ittra ta’ aċċess”. Filwaqt li dawn ilftehimiet ikunu qed jiġu nnegozjati, għandha tingħata wkoll attenzjoni
partikolari lid-drittijiet hekk mogħtija (id-dritt ta’ użu għal REACH biss jew
ukoll għal skopijiet oħra), l-informazzjoni pprovduta u possibilment id-durata
ta’ dan il-ftehim jew aċċess, u spejjeż assoċjati. Barra minn hekk, id-dritt ta’
subliċenzja jista’ wkoll jeħtieġ li jiġi kkunsidrat (eż. il-liċenzja tingħata lirreġistrant prinċipali li jeħtieġ li jestendi d-dritt għall-parteċipanti leġittimi fisSIEF).
2. F’xi każijiet, id-dritt ta’ użu jew ta’ referenza għal data jingħata minn
awtoritajiet legali jew regolatorji. Dan huwa l-każ skont l-Artikolu 25 ta’
REACH li jipprovdi li “kwalunkwe studju jew sommarju robust tal-istudju ta’
studji ppreżentati fil-qafas ta’ reġistrazzjoni għallinqas 12-il sena qabel jista’
jintuża għall-iskopijiet ta’ reġistrazzjoni taħt REACH minn kwalunkwe
manifattur jew importatur ieħor.” Għaldaqstant, skont ir-“regola ta’ 12-il
sena” huwa possibbli li ssir referenza għal kwalunkwe studju u sommarji
robusti tal-istudju mingħajr il-ħtieġa li jkun hemm pussess leġittimu
tagħhom. Barra minn hekk, l-Artikolu 10(a) jeżenta rapporti tal-istudju
koperti taħt l-Artikolu 25(3) mir-rekwiżit li r-reġistrant għandu jkun
f’pussess leġittimu jew ikollu permess li jirreferi għalihom.
Dan huwa wkoll il-każ f’ċirkostanzi speċifiċi taħt il-proċedura ta’ domanda
(kif deskritt fit-taqsima 4) jew meta l-partijiet ma jaqblux dwar kondiviżjoni
tad-data fi ħdan SIEF (l-Artikolu 30(3)). Huwa madankollu importanti li
wieħed jinnota li din ir-“regola ta’ 12-il sena” speċifika tirrelata biss għal
sommarji tal-istudju jew sommarji robusti tal-istudju ppreżentati fil-qafas
tar-reġistrazzjoni REACH u ma jistgħux jintużaw liberament għal skopijiet
oħra. Dan il-każ ma għandux jiġi konfuż mal-aċċess għal sommarji (robusti)
tal-istudju mogħti mill-ECHA matul il-proċess ta’ domanda, li għalih tapplika
r-regola ta’ 12-il sena. Dawn is-sommarji (robusti) tal-istudju jistgħu
jintużaw liberament għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni. Għal aktar
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informazzjoni irreferi għat-taqsima 4.6 ta’ dan id-dokument ta’ gwida.
B’mod ġenerali, meta l-istudji jkunu disponibbli pubblikament, id-data kontenuta tista’
tintuża mingħajr il-ħtieġa li jiġu kkontemplati d-drittijiet tal-awtur tal-istudju.
Madankollu id-drittijiet tal-awtur ma jippermettux li r-reġistrant potenzjali jikkopja ttest tal-istudju – l-espressjoni fissa – fid-dossier ta’ reġistrazzjoni. Id-data tista’
tintuża biex ikun prodott sommarju proprju tal-istudju. Madankollu, l-użu ta’ data
ppubblikata bl-iskop li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti minimi tal-informazzjoni
f’reġistrazzjoni xorta jeħtieġ il-pussess leġittimu jew id-dritt ta’ referenza għar-rapport
sħiħ tal-istudju (jiġifieri l-istudju ppubblikat innifsu li fuqu jkun ibbażat ir-rapport talistudju).
Fil-każ tar-rapport sħiħ tal-istudju ppubblikat, “il-pussess leġittimu” jew “id-dritt ta’
referenza għal” jista’ f’ħafna każijiet jingħata mix-xiri tal-perjodiku, għalkemm mhux
neċessarjament fil-każijiet kollha. Jekk wieħed ma jistax jasal għall-istatus tal-istudju
ppubblikat mill-klawżola tad-drittijiet tal-awtur li tidher ma’ dak l-istudju (eż. min
jippubblika jeskludi użu kummerċjali biss), hemmhekk wieħed jissuġġerixxi li jsir
kontroll mas-sid tad-drittijiet tal-awtur dwar sa fejn kumpaniji għandhom il-permess
jużaw l-istudji ppubblikati fid-dossier tagħhom. Jekk neċessarju dan id-dritt jista’
jinkiseb permezz ta’ “Ittra ta’ Aċċess” jew kwalunkwe forma oħra ta’ ftehim li tiżgura
“liċenzja” biex tintuża l-informazzjoni rilevanti għall-iskop ta’ reġistrazzjoni. Ta’ min
jinnota li s-sid tad-drittijiet tal-awtur m’għandux neċessarjament ikun l-awtur talistudju, iżda aktarx il-pubblikatur jew il-webmaster.
Fi kliem ieħor, ir-reġistranti għandhom jippruvaw jinnegozjaw mas-sid tad-drittijiet
tal-awtur liċenzja li tippermettilhom jirreferu għad-data ppubblikata.
Huwa importanti li wieħed jinnota li, kull meta tapplika l-preżentazzjoni konġunta ta’
informazzjoni skont l-Artikolu 11 jew 19 ta’ REACH, il-kontroll tal-kondizzjonijiet talużu tal-informazzjoni ppubblikata għandu jqis il-fatt li l-informazzjoni mhix se tintuża
biss mir-reġistrant prinċipali, iżda wkoll mill-membri l-oħra kollha tal-preżentazzjoni
konġunta għall-istess sustanza. Jekk ikun hemm bżonn ta' xi ftehim mas-sid taddrittijiet tal-awtur jew mar-rappreżentant tiegħu, dan għandu jiżgura l-użu leġittimu
tal-istudju ppubblikat għall-membri kollha tal-preżentazzjoni konġunta - inklużi
membri futuri potenzjali li jeħtieġu aċċess għall-informazzjoni.
L-estensjoni tad-drittijiet fuq l-istudju tista’ tinkiseb permezz ta’ ‘ittra ta’ aċċess’ jew
kwalunkwe forma oħra ta’ ftehim. Il-ftehim jeħtieġ li jiżgura li r-reġistranti jistgħu juru
“pussess leġittimu” tal-informazzjoni rilevanti għall-iskopijiet tar-reġistrazzjoni REACH.
Jekk is-sid tad-drittijiet tal-awtur jirrifjuta li jagħti liċenzja lil reġistrant(i) potenzjali,
għandu jiġi kkunsidrat li xi partijiet tad-dokumenti ppubblikati jistgħu ma jkunux
protetti bid-drittijiet tal-awtur u, għaldaqstant, jistgħu jiġu inklużi fid-dossier ta’
reġistrazzjoni.

NB: Id-drittijiet tal-awtur ikopru biss il-forma tal-espressjoni iżda mhux il-fatti u ddata inkluża fix-xogħol. Din it-tip ta’ informazzjoni tista’ tiġi inkluża fid-dossier
mingħajr il-kunsens tas-sid tad-drittijiet tal-awtur sakemm it-test mill-istudju
ppubblikat ma jkunx ikkupjat kelma b’kelma fis-sommarju tal-istudju. F’dan il-każ
ma hemm ebda ħtieġa għal permess minn qabel biex issir referenza għad-data, iżda
għandhom isiru referenzi u kwotazzjonijiet għall-istudju. Għandek tkun konxju
madankollu li l-użu ta’ data ppubblikata bl-iskop li tkun issodisfata l-ħtieġa talinformazzjoni standard xorta jeħtieġ id-dritt ta’ referenza għar-rapport tal-istudju
sħiħ (jiġifieri l-istudju ppubblikat innifsu li fuqu huwa bbażat ir-rapport tal-istudju)
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Is-sors u l-isem tal-awtur għandhom jissemmew jekk jidhru fl-artikolu ppubblikat.
Madankollu meta wieħed jibbaża fuq l-eżenzjoni tad-drittijiet tal-awtur, ir-rapport sħiħ
tal-istudju jew partijiet sostanzjali minnu ma jistgħux jiġu kkupjati kelma b’kelma.
Barra minn hekk, u f’każijiet verament eċċezzjonali biss, f’każijiet fejn l-arranġament
jew l-għażla ta’ fatti partikolari tista’ tiġi kkunsidrata bħala li tikkostitwixxi espressjoni
kompletament ġdida u oriġinali, dawn jistgħu ukoll jiġu soġġetti għal drittijiet talawtur. Ukoll, il-kwotazzjoni, li tindika wkoll is-sors u l-isem tal-awtur, għandha tintuża
kull meta xieraq skont prattika tajba u sa fejn hu meħtieġ mill-iskop speċifiku ta’
reġistrazzjoni, minħabba li dan ukoll normalment m’għandux jikser id-drittijiet talawtur.
Minbarra dan, id-drittijiet tal-awtur huma wkoll soġġetti għal ċerti eċċezzjonijiet li
jistgħu jkunu applikabbli. Id-dritt ta’ riproduzzjoni bħala wieħed mill-elementi bażiċi
tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur, li hu rilevanti f’dan il-kuntest, huwa indirizzat
fid-Direttiva 2001/29/KE29. Id-dritt tar-riproduzzjoni huwa d-dritt esklussiv li tkun
awtorizzata jew ipprojbita riproduzzjoni diretta jew indiretta, temporanja jew
permanenti bi kwalunkwe mezz u fi kwalunkwe forma, sħiħa jew parzjali għal awturi,
tax-xogħlijiet tagħhom (Artikolu 2(a) tad-Direttiva). Hemm diversi eċċezzjonijiet u
limitazzjonijiet (Artikolu 5 tad-Direttiva) li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala rilevanti biex
il-materjal tal-istudju ppubblikat jintuża għal skopijiet REACH (eż. il-kwotazzjoni ta’
xogħol li diġà kien magħmul legalment disponibbli lill-pubbliku għal skopijiet bħal
reviżjoni (Artikolu 5(3)(d)), l-użu ta’ xogħol biex ikunu żgurati l-prestazzjoni jew irrappurtaġġ tajjeb ta’ proċeduri amministrattivi (Artikolu 5(3)(e)). L-apprezzament tassitwazzjoni fi Stat Membru partikolari jkun għaldaqstant jeħtieġ li tiġi kkontrollata ttraspożizzjoni attwali tad-Direttiva fil-liġi nazzjonali. Minbarra l-liġi nazzjonali, ilġurisprudenza nazzjonali tal-pajjiż partikolari tkun ukoll rilevanti biex jiġi stabbilit ilkuntest preċiż ta’ din l-eċċezzjoni.
Għaldaqstant, mill-perspettiva weħidha tal-liġi tal-UE, wieħed ma jista’ jasal għal ebda
opinjoni konklużiva dwar l-applikazzjoni possibbli ta’ ċerti eċċezzjonijiet ta’ jew
limitazzjonijiet għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur għal użi ta’ informazzjoni għal
skopijiet ta' REACH, minħabba li dan jiddependi fil-parti l-kbira fuq il-liġi nazzjonali
applikabbli. Il-liġi nazzjonali applikabbli hija fil-fatt il-liġi fejn tintalab il-protezzjoni.
Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li xi aspetti tad-drittijiet tal-awtur jistgħu
jestendu lil hinn miż-żona tal-UE/taż-ŻEE (b'mod partikolari meta x-xogħlijiet ikunu
ppubblikati fuq l-internet).
Fil-qosor, reġistranti jistgħu jkunu intitolati jużaw il-kontenut ta’ artikolu ppubblikat
f’forma differenti, sakemm il-liġi(jiet) xierqa nazzjonali tad-drittijiet tal-awtur u/jew ta’
protezzjoni tad-data jkunu ġew ikkontrollati qabel u rrispettati. F’każ ta’ inċertezza,
huwa rrakkomandat li wieħed ifittex parir legali minn avukat nazzjonali speċjalizzat filqasam tad-drittijiet tal-awtur.
Determinazzjoni tas-sjieda: oriġini tad-data
Id-data (rapporti tal-istudju sħaħ) ġeneralment tkun tappartjeni għal (1) kumpaniji,
(2) assoċjazzjonijiet tal-industrija, (3) konsorzji, jew (4) korpi uffiċjali:
1. Kumpaniji: Meta kumpaniji jwettqu studji huma stess jew
jikkummissjunawhom, normalment imbagħad ikollhom id-drittijiet sħaħ ta'
sjieda fuq l-istudji, inkluż id-dritt li jagħtu aċċess għal dik id-data. Fi ħdan

Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni, ĠU L 167, 22.6.2001,
p. 10.
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grupp ta’ kumpanii, id-data tista’ tinżamm minn entità legali wada fi ħdan ilgrupp u ma tkunx neċessarjament żvelata lil kumpaniji oħra tal-istess grupp
mingħajr ftehim speċifiku. Fil-fatt sidien tad-data li huma parti mill-istess
SIEF biss huma marbuta bid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 30. Sidien tad-data
li jkunu barra s-SIEF ma jkunux obbligati jikkondividu data taħt REACH.
Studju jista’ jiġi kkunsidrat bħala disponibbli fi ħdan is-SIEF jekk jista’
jinkiseb aċċess għar-rapport sħiħ tal-istudju minn kull reġistrant potenzjali
billi dan jintalab minn parteċipanti oħra SIEF (jew fuq il-bażi ta’ ftehim
skont l-Artikolu 30(1) jew permezz ta’ deċiżjoni tal-ECHA taħt l-Artikolu
30(3)). Dan jippresupponi li l-istudju jew huwa direttament fil-proprjetà ta’
kwalunkwe mill-parteċipanti SIEF jew fil-każ li s-sid tal-istudju jkun barra sSIEF, parteċipant SIEF madankollu jitħalla jikkondividi l-istudju ma’
parteċipanti SIEF oħrajn, speċjalment jekk dak l-istudju jkun diġà ġie
ppreżentat lill-ECHA.
2. Assoċjazzjonijiet tal-industrija: F’ċerti każijiet, assoċjazzjonijiet kummerċjali
jikkummissjonaw studji u jżommu data f’isem il-membri tagħhom. Ilkwistjoni hawnhekk hi li jkunu determinati s-sid(ien) tad-data, jiġifieri lassoċjazzjoni, il-membri tagħha, jew il-membri ta’ “grupp ta’ interess”
speċifiku fi ħdan l-assoċjazzjoni. Dan ġeneralment ikun jeħtieġ reviżjoni taddrittijiet tal-assoċjazzjoni u/jew tad-dokumenti li jikkostitwixxu l-gruppi ta’
interess, pereżempju. Dawn id-dokumenti jistgħu jiddeterminaw ukoll iddrittijiet tal-kumpaniji li jiddeċiedu li jħallu l-assoċjazzjoni jew il-grupp.
3. Konsorzji: Kumpaniji fi ħdan konsorzju jistgħu jiddeċiedu li jikkondividu data
eżistenti jew li jiġġeneraw data ġdida. Is-sjieda tad-data normalment tkun
determinata mir-regoli tal-kuntratt ta’ konsorzju jew f’arranġamenti separati
meta l-istudju jkun kondiviż jew kummissjonat. Normalment, id-drittijiet
għad-data jingħataw lil dawk li jikkontribwixxu għall-ispejjeż tad-data. Kif
imsemmi fuq, f’xi każijiet, il-ftehim tal-konsorzju jillimita d-drittijiet talmembri tal-konsorzju li jużaw id-data li jikkondividu jew jiġġeneraw, biex
ma jkunux jistgħu jgawdu drittijiet ta’ “sjieda” għal dik id-data.
4. Korpi uffiċjali: Studji huma wkoll iġġenerati minn aġenziji tal-gvern, istituti
ta’ riċerka, universitajiet jew organizzazzjonijiet internazzjonali u huma
protetti wkoll bid-drittijiet tal-awtur. Is-sjieda normalment tkun mal-gvern,
mal-università jew mal-organizzazzjoni internazzjonali. Drittijiet ta’
referenza għad-data jkollhom jintalbu mingħand il-korp in kwistjoni.
Importanti, mhuwiex minħabba li s-sommarju tal-istudju jew ir-rapport talistudju sħiħ huwa ppubblikat minn dawn il-korpi uffiċjali li jista’ jintuża
liberament għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni. F’xi każijiet l-istudju nnifsu jista’
jkollu d-drittijiet tal-awtur jew ikun jappartjeni għal parti oħra li jkollha ddrittijiet tas-sjieda kollha għal dak l-istudju.
Kif u meta jistgħu jiġu kondiviżi d-data u l-ispejjeż ?
Parteċipanti SIEF huma liberi li jorganizzaw il-kondiviżjoni tal-ispejjeż tagħhom. Ilprinċipji bażiċi tal-ġustizzja, trasparenza u nondiskriminazzjoni stabbiliti firRegolament REACH u ċċarati aktar fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni japplikaw,
waqt li jitqies ukoll li l-kondiviżjoni tad-data mhijiex imfassla biex tiġġenera profitt
għas-sid(ien) tad-data, iżda biex tikkondividi l-ispejjeż attwali mġarrba.
Għandu jiġi kkunsidrat ukoll li d-data ppreżentata aktar minn 12-il sena qabel taħt illeġiżlazzjoni ta’ qabel mhijiex soġġetta għal kumpens (ara t-taqsima 4.6.1 għal aktar
dettalji dwar ir-regola ta’ 12-il sena).
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Diversi formoli ta’ kumpens huma deskritti f’dan id-dokument ta’ gwida bħala punti
ta’ tluq (ara t-taqsima 5). Ukoll, il-partijiet għandhom jorganizzaw it-trasferiment
fiżiku tad-data (RSS, jew l-ittra ta’ aċċess) bejniethom.
Meta reġistranti potenzjali jkunu jinkludu manifatturi u importaturi ta’ sustanzi f’limiti
ta’ tunnellaġġ differenti, ikunu japplikaw skadenzi differenti ta’ reġistrazzjoni. F’dawn
il-każijiet, ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż bejn reġistranti potenzjali
seta’ ntaħaq qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni tal-2010 jew tal-2013. Il-mudell talkondiviżjoni tad-data għalhekk għandu jkun iġġustifikat b’mod ċar biex ikun ġust,
trasparenti u mhux diskriminatorju wkoll għar-reġistranti potenzjali li jingħaqdu ma’
reġistrazzjoni eżistenti fl-2018 jew aktar tard. Huwa meħtieġ il-ħlas attwali tas-sehem
tal-ispiża fil-ħin tar-reġistrazzjoni, sakemm ma jkunx miftiehem xort’oħra fost irreġistranti potenzjali.

NB: Fil-qosor, taħt l-istadju 8, reġistranti potenzjali jorganizzaw bejniethom liskambju attwali ta’ data u l-kumpens tagħha, biex kull reġistrant potenzjali jkun
intitolat jirreġistra fil-ħin qabel l-iskadenza ta’ reġistrazzjoni meħtieġa tiegħu u jkun
ikkumpensa tajjeb għad-data li jkollu/li jkun ipprovdut/(biha), biex ikollu aċċess
għall-informazzjoni li jkun jeħtieġ biex ilesti r-reġistrazzjoni tiegħu; reġistranti
potenzjali huma meħtieġa jħallsu biss għal studji li huma jkunu jeħtieġu skont illimiti ta’ tunnellaġġ tagħhom. Barra minn hekk spejjeż relatati ma’ SIEF u malimmaniġġjar tal-preżentazzjoni konġunta u spejjeż oħra amministrattivi mhux talistudju għandhom jiġu kondiviżi b’mod proporzjonali.

3.3.3.9.

Stadju 9 – Preżentazzjoni konġunta tad-data

L-informazzjoni kollha rilevanti u disponibbli eżistenti miġbura waqt il-preparazzjoni ta’
dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta dejjem għandha tkun iddokumentata fid-dossier
tekniku prinċipali. Għal sustanzi manifatturati jew importati fi kwantitajiet ta’ 10
tunnellati (jew aktar) kull sena għal kull reġistrant għandha tiġi dokumentata wkoll firrapport dwar is-sigurtà kimika (CSR). Għallinqas l-informazzjoni kollha meħtieġa taħt
l-Artikolu 10(a) għad-dossier tekniku u taħt l-Artikolu 10(b) għar-rapport dwar issigurtà kimika (CSR) jeħtieġ li tkun dokumentata f’formati ta’ rappurtaġġ speċifikati
(Anness I tar-Regolament REACH).
Ir-reġistrant prinċipali se jkollu wkoll jitlob trattament kunfidenzjali ta’ data
ppreżentata b’mod konġunt (Art 10(a)(xi)), jekk xieraq, waqt li l-pretensjoni ta'
kunfidenzjalità fuq l-informazzjoni li tħalliet barra mill-membru, hija tal-membru
rispettiv li ppreżenta din l-informazzjoni.
Ir-reġistranti kollha fi preżentazzjoni konġunta għandhom jikkonformaw maddispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(a).

3.3.4. Klassifikazzjoni u tikkettar
Qbil dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar huwa wieħed miż-żewġ objettivi ta’ SIEF.
Reġistranti huma meħtieġa jipprovdu l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza
fid-dossier ta’ reġistrazzjoni kif deskritt fl-Anness VI, it-Taqsima 4 bħala parti middossier tekniku (Artikolu 10(1)(iv)).
Ir-Regolament CLP jistipula li notifikaturi u reġistranti għandhom jagħmlu kull sforz
biex jaslu għal daħla maqbula li għandha tiġi inkluża fl-Inventarju tal-Klassifikazzjoni u
Ttikkettar meta n-notifikazzjoni tirriżulta f’daħliet differenti għall-istess sustanza. Din
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id-dispożizzjoni (Artikolu 41 ta’ CLP) tinkludi ftehimiet ‘ex post’ wara li tkun diġà saret
notifikazzjoni, iżda mhijiex neċessarjament ftehim qabel in-notifikazzjoni li jkun
ibbażat fuq diskussjonijiet (u kondiviżjoni tad-data) f’SIEF. Aktar dettalji huma inklużi
fil-Manwal dwar “Kif tipprepara notifika tal-klassifikazzjoni u tikkettar”, disponibbli f’:
http://echa.europa.eu/manuals.
Huwa rrakkomandat li kmieni fil-proċess SIEF ir-reġistranti potenzjali jiskambjaw
informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar li huma japplikaw individwalment.
Jista’ jkun antiċipat b’mod raġjonevoli li jekk ma jkun hemm ebda differenza filklassifikazzjoni u ttikkettar bejn parteċipanti, din tkun indikazzjoni tajba li d-data tista’
tiġi kondiviża.
Jekk ikun hemm differenzi fil-klassifikazzjoni u ttikkettar, il-parteċipanti SIEF jistgħu
imbagħad jinvestigaw jekk dawn id-differenzi jirriżultawx minn informazzjoni tad-data
differenti (karatteristiċi intrinsiċi) fil-bażi tal-klassifikazzjonijiet individwali, jew minn
karatteristiċi differenti tas-sustanzi kif spjegat aktar fiż-żewġ eżempji hawn taħt.
Eżempji:
1. Il-manifattur A jikklassifika s-sustanza tiegħu għal periklu għas-saħħa
partikolari abbażi ta’ studju li mhuwiex disponibbli għall-manifattur B. Ilmanifattur B ma jikklassifikax għall-istess periklu għas-saħħa minħabba nnuqqas ta’ data adegwata u affidabbli u informazzjoni oħra.
Diskussjoni: il-manifattur B għandu jitlob, skont id-dispożizzjonijiet talArtikolu 30(1), id-data nieqsa mill-manifattur A u kemm A kif ukoll B
għandhom għalhekk jikkunsidraw li japplikaw l-istess klassifikazzjoni.
2. Iż-żewġ manifatturi A u B għandhom studji adegwati u affidabbli dwar
periklu partikolari. L-istudju fuq is-sustanza mill-manifattur A jissuġġerixxi
klassifikazzjoni. Studju ieħor fuq is-sustanza li hu disponibbli għallmanifattur B ma jissuġġerixxi ebda klassifikazzjoni. Madankollu dan huwa
minħabba l-fatt li s-sustanzi manifatturati mill-manifatturi A u B għandhom
profil ta’ periklu differenti minħabba differenzi marbuta mal-proċess talproduzzjoni (eż. impuritajiet, iżomeri).
Diskussjoni: il-klassifikazzjoni tvarja minħabba profili ta’ impurità differenti
filwaqt li ż-żewġ studji huma tajbin. Il-possibbiltà tal-kondiviżjoni tad-data
bejn manifatturi A u B għall-perikli rispettivi m’għandhiex bażi raġjonevoli.
Is-SIP hu meħtieġ jispeċifika l-kompożizzjonijiet varji ta’ limitu tas-sustanza
meta dawn il-kompożizzjonijiet jirriżultaw f'karatteristiċi differenti. Innumru ta' kompożizzjonijiet ta' limitu pprovduti f'dossier wieħed se
jiddependi mill-varjabbiltà tal-kompożizzjonijiet irreġistrati mill-parteċipanti
differenti fil-preżentazzjoni konġunta u l-profili ta' destin u periklu ta' dawn
il-kompożizzjonijiet. Data speċifika li tikkorrispondi għal kull kompożizzjoni
ta’ limitu għandha fil-prinċipju tiġi ppreżentata għad-determinazzjoni talproprjetà ta’ dik il-kompożizzjoni. Din id-data tista’ tirriżulta fiddeterminazzjoni ta’ klassifikazzjoni differenti għal kompożizzjonijiet
differenti ta’ limitu.
Reġistranti prospettivi tal-istess SIEF huma meħtieġa jaqblu bejniethom dwar ilklassifikazzjoni u l-ittikkettar. Dan ma jfissirx neċessarjament li l-klassifikazzjoni u littikkettar huma l-istess għall-manifatturi u l-importaturi kollha tal-istess sustanza. Listess sustanza tista’ tkun manifatturata permezz ta’ proċessi differenti, u dan iwassal
għal profili ta’ impurità differenti, ara wkoll it-taqsima 1.1.7.2 tal-Gwida dwar l-
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Applikazzjoni tal-Kriterji CLP disponibbli f’:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp. L-istess
sitwazzjoni tista’ sseħħ ukoll meta jintużaw materjali differenti mhux ipproċessati.
F’dawn il-każijiet, madankollu, il-kondiviżjoni tad-data xorta tista’ tkun possibbli.
Id-data tista’ tkun kondiviża meta l-klassifikazzjoni u l-ittikkettar ivarjaw?
L-obbligu ta’ kondiviżjoni tad-data japplika għal reġistranti tal-istess sustanza li huma
fl-istess SIEF. Differenzi fil-klassifikazzjoni u ttikkettar mhumiex ġustifikazzjoni għannuqqas ta’ kondiviżjoni tal-informazzjoni. Fil-fatt, il-parteċipanti SIEF jistgħu jaqblu li
klassifikazzjoni u ttikkettar differenti jistgħu japplikaw għall-istess sustanza,
pereżempju jekk id-differenza hija attribwita għal impurità identifikata tajjeb, li
għaliha huma magħrufa l-karatteristiċi perikolużi rilevanti. B’konsegwenza, jekk
iġġustifikat u muri b’mod xieraq b’dokumentazzjoni trasparenti, id-dossier ta’
reġistrazzjoni konġunta ppreżentat mir-reġistrant prinċipali jista’ jkun fih aktar minn
klassifikazzjoni u ttikkettar wieħed.

NB: Membri tas-SIEF jistgħu ukoll ma jaqblux fuq il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar
tas-sustanza (għal raġuni li ma tkunx dik ta' differenzi fil-profil tal-impuritajiet,
interpretazzjoni differenti ta’ riżultati tat-test) (skont l-Artikolu 11(3)(c)). F’dan ilkaż, REACH jippermetti lil membru(i) SIEF ikkonċernat(i) li jippreżenta(w) b’mod
separat l-informazzjoni sħiħa jew parti minnha li għandha tiġi ppreżentata b’mod
konġunt u li jippreżenta(w) C&L separat. Madankollu, dossier ta’ reġistrazzjoni
konġunta jista’ wkoll ikollu C&L differenti mingħajr ma jkun jeħtieġ nonparteċipazzjoni u dawn mhumiex neċessarjament ostakolu għall-kondiviżjoni taddata.

Madankollu, għandu jkun innutat li klassifikazzjoni u ttikkettar differenti jista’
jkollhom impatt fuq il-valutazzjoni tar-riskji u l-possibbiltà tal-kondiviżjoni talValutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika tista’ tkun iddubitata.

3.3.5. Kondiviżjoni tad-data: rotta individwali
(nonparteċipazzjoni)
Reġistranti għandhom jikkonformaw mal-obbligi REACH tagħhom billi jipproċedu
skont l-Artikolu 30 tar-Regolament REACH (jiġifieri kondiviżjoni tad-data).
Reġistranti li jagħżlu non-parteċipazzjoni għandhom xorta jipparteċipaw filpreżentazzjoni konġunta.

NB: Reġistranti jitħallew jibqgħu barra għal ċerti end-points jew għall-end-points
kollha iżda għandhom jibqgħu membri tal-preżentazzjoni konġunta.

Għaldaqstant, l-istadji deskritti hawn taħt japplikaw biss għall-end-points li għalihom
ir-reġistranti jistgħu jiġġustifikaw applikazzjoni ta’ wieħed mit-tliet kriterji taħt lArtikolu 11(3) li jippermettu l-preżentazzjoni separata tal-informazzjoni.
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Stadju 1 Il-ġbir individwali u l-inventarju ta’ informazzjoni disponibbli



Stadju 2 Konsiderazzjoni individwali ta’ rekwiżiti tal-informazzjoni



Stadju 3 Kondiviżjoni ta’ data disponibbli, jekk meħtieġa



Stadju 4 Preżentazzjoni konġunta tad-data – Nonparteċipazzjoni

L-istadji 1 sa 3 huma l-istess bħal dawk deskritti fuq fir-“rotta kollettiva” ħlief li
jkunu mmexxija individwalment. Huma biss miġbura fil-qosor hawn taħt.
3.3.5.1.
Stadju 1 - Il-ġbir individwali u l-inventarju ta’
informazzjoni disponibbli
Stadju 1 jeħtieġ li r-reġistrant potenzjali jiġbor u jiddokumenta l-informazzjoni
interna kollha dwar is-sustanza li hu għandu disponibbli dwar: (1) karatteristiċi
intrinsiċi (irrispettivament mit-tunnellaġġ); (2) użi, espożizzjoni u (3) miżuri talimmaniġġar tar-riskji, u t-twettiq ta’ tfittxija tal-letteratura tas-sustanza.
3.3.5.2.
Stadju 2 - Konsiderazzjoni individwali ta’ rekwiżiti
tal-informazzjoni
Stadju 2 jeħtieġ li kull reġistrant potenzjali jidentifika b'mod preċiż liema huma rrekwiżiti tal-informazzjoni għas-sustanza li hu għandu l-ħsieb li jirreġistra, bilkonsiderazzjoni b’mod partikolari tal-limitu ta’ tunnellaġġ li hu rilevanti għalih. Filkonsiderazzjoni tar-rekwiżiti tal-informazzjoni tagħhom, reġistranti potenzjali jistgħu
jikkunsidraw l-applikazzjoni possibbli ta’ rinunzji għad-data (pereżempju fuq il-bażi ta’
użi/mudell tal-espożizzjoni), mudelli QSAR, read-across, u metodi mhux ta’ ttestjar.
3.3.5.3.

Stadju 3 – Kondiviżjoni ta’ data disponibbli

Ir-reġistrant potenzjali xorta għandu obbligi ta’ kondiviżjoni tad-data fuq l-istudji
tiegħu.
Qabel ma l-istudju jkun magħmul disponibbli għall-parteċipant(i) li jitolbuh, għandu
jintlaħaq ftehim dwar l-ispiża tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni mitluba skont ilproċedura li ġejja:


Is-sid tal-istudju huwa obbligat jipprovdi prova tal-ispiża tiegħu lillparteċipant(i) li jitolbuha fi żmien xahar mit-talba.



L-ispiża tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni għandha tkun determinata b’mod
ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju (ara t-taqsima 5).



F’każ li ma jintlaħaq ebda ftehim, l-ispiża tinqasam b’mod ugwali.

Wara ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-ispejjeż¸ sakemm ma jsirx ftehim mod ieħor, issid għandu jagħti permess li ssir referenza għar-rapport sħiħ tal-istudju fi żmien
ġimagħtejn mill-irċevuta tal-ħlas.
Jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima 3.3.3.8 għal gwida dwar l-istatus ta’ data li
għandha tkun kondiviża, inkluż il-pussess leġittimu.
3.3.5.4.

Stadju 4 – Preżentazzjoni konġunta tad-data

Il-preżentazzjoni konġunta tad-data hija deskritta fit-taqsima 6 hawn taħt. Li tkun
parti minn preżentazzjoni konġunta huwa obbligatorju. Ir-”rotta individwali” tista’
tintuża biss f’każijiet fejn kumpaniji jkunu ġġustifikaw raġunijiet għal non-
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parteċipazzjoni mid-data kollha jew parti minnha inkluża fil-preżentazzjoni konġunta
tad-data (għal informazzjoni dettaljata ara t-taqsima 6.3). Anki jekk l-ebda data firrealtà mhi se tiġi kondiviża bejn il-koreġistranti (jiġifieri preżentazzjoni separata ta’
kull end-point), għandu wkoll ikun hemm qbil fuq il-kondiviżjoni tal-ispiża talpreżentazzjoni konġunta (mhux relatata mad-data nnifisha iżda ma’ spejjeż
amministrattivi) b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju.
Kif meħtieġ mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/9 (Artikolu 3(3)) irreġistrant potenzjali li mhuwiex mitlub jikkondividi testijiet fuq annimali vertebrati,
għandu jinforma lil kwalunkwe reġistrant preċedenti (eż. permezz tal-posta
elettronika) u l-ECHA (permezz tal-preżentazzjoni tal-fajl IUCLID) dwar id-deċiżjoni
tiegħu li jippreżenta informazzjoni b’mod separat.

3.3.6. Kondiviżjoni tad-data ma’ detenturi tad-data
Detenturi tad-data għandhom jirċievu kumpens finanzjarju għad-data li jikkondividu
ma’ reġistranti potenzjali. Minħabba li detenturi tad-data ma għandhom ebda obbligu
li jirreġistraw is-sustanza, m’għandhomx “sehem” fir-reġistrazzjoni tas-sustanza u
għaldaqstant mhumiex involuti fil-preparazzjoni tad-dossier ta’ reġistrazzjoni
konġunta. Bl-istess mod, mhumiex meħtieġa jħallsu għal kwlaunkwe spiża marbuta
mal-preparazzjoni tad-dossier jew relatata mal-organizzazzjoni tal-kondiviżjoni taddata fost membri SIEF.

NB: Madankollu, biex ikun iffaċilitat il-proċess detenturi tad-data li jkunu lesti
jikkondividu informazzjoni rilevanti għandhom jgħarrfu dan malajr kemm jista’ jkun.
Ladarba jkunu involuti f’diskussjonijiet ta’ kondiviżjoni tad-data huma għandhom
jirrispondu f’ħin opportun, u ħafna qabel l-iskadenzi tar-reġistrazzjoni, għal talbiet
għal data.

3.3.7. Reġistrant(i) addizzjonali li jingħaqdu ma’
preżentazzjoni(iet) (konġunta/i) eżistenti
Jekk ikun diġà jeżisti dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta jistgħu jitħallew barra xi
wħud mill-istadji deskritti fuq (eż. stadji 3.3.3.6 u 3.3.3.7). Ir-reġistrant potenzjali
għandu mbagħad jikkuntattja lir-reġistrant(i) eżistenti u jinnegozja fuq ilkundizzjonijiet għall-għaqid ta' dossier ta’ sottomissjoni konġunta li diġà jkun ġie
ppreżentat mir-reġistrant prinċipali f’isem ir-reġistranti l-oħra li jkunu taw il-kunsens
tagħhom. Ir-reġistrant(i) potenzjali u preċedenti (jew ir-rappreżentant(i) tagħhom)
għandhom jagħmlu kull sforz biex jaqblu dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u talispejjeż tagħha b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju. Reġistranti
potenzjali ġodda għandhom jiġu pprovduti b’informazzjoni trasparenti u ċara dwar lidentifikazzjoni ta' sustanza, għażliet u spejjeż ta’ aċċess għal data u dwar l-aċċess
għall-preżentazzjoni konġunta (permess).
Fejn ftehim ta’ kondiviżjoni tad-data jkun diġà fis-seħħ u partijiet għal dak il-ftehim
ikunu qablu li jirrinunzjaw l-obbligu li jinkludu l-partizzjoni tal-ispejjeż u/jew ilmekkaniżmi ta’ rimborż (ara t-taqsima 3.2.6.2), reġistranti potenzjali m’għandhomx
ikunu marbuta minn din(dawn) ir-rinunzja(i). Skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolament
ta’ Implimentazzjoni, fuq talba tar-reġistranti potenzjali, ir-reġistranti eżistenti
għandhom l-obbligu li:
-

Jipprovdu l-partizzjoni tal-ispejjeż imġarrba wara d-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-
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Regolament (26 ta’ Jannar 2016));
-

Jipprovdu prova tal-ispiża ta’ kwalunkwe studju li għandu jiġi kondiviż li tlesta
qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament li jintalab skont l-Artikolu 30(1)
tar-Regolament REACH;

-

Jagħmlu kull sforz biex jipprovdu partizzjoni tal-ispejjeż imġarrba l-oħra
kollha (qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament) inklużi spejjeż
amministrattivi.

Ir-reġistrant potenzjali jista’ wkoll jiddeċiedi li jippreżenta b’mod separat uħud millend-points jew l-end-points kollha (ara t-taqsima 6), iżda xorta jeħtieġ li jkun parti
mill-preżentazzjoni konġunta. Għandu jkun innutat li reġistranti li jiddeċiedu li
jippreżentaw b’mod separat l-informazzjoni kollha jew parti minnha, xorta huma
meħtieġa li jikkontribwixxu għas-sehem tagħhom tal-ispejjeż relatati malpreżentazzjoni konġunta u, jekk rilevanti, spejjeż amministrattivi oħra relatati.
Għal aktar dettallji dwar il-kundizzjonijiet għal dawk li jibqgħu barra, jekk jogħġbok
ikkonsulta t-taqsima 6.3 ta’ din il-gwida.

3.4.

Tilwim dwar kondiviżjoni tad-data fi ħdan SIEF

L-Artikolu 30 tar-Regolament REACH jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal tilwim dwar
kondiviżjoni tad-data fi ħdan SIEF u jkopri tilwim li jirriżulta min-nuqqas ta’ qbil dwar
min għandu jwettaq test ġdid u tilwim li jirriżulta min-nuqqas ta’ qbil dwar il-prinċipju
u/jew il-kundizzjonijiet ta’ kondiviżjoni ta’ studji eżistenti fuq animali vertebrati. Barra
minn hekk, l-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni jeħtieġ li l-ECHA, meta
ssolvi tilwim miġjub taħt l-Artikolu 30(3), tqis il-konformità tal-partijiet maddispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament rigward ir-rekwiżit għall-kondiviżjoni ġusta,
trasparenti u mhux diskriminatorja tad-data u tal-ispejjeż. L-ECHA wkoll ngħatat
mandat minn dak ir-Regolament biex tiżgura, fil-kuntest tat-tilwim miġjub skont lArtikolu 30(3), li l-partijiet jikkonformaw mal-prinċipju “sustanza waħda, reġistrazzjoni
waħda” wara tilwim fuq id-data. Għalhekk, anki meta ma jkunx hemm tilwim dirett fuq
id-data nnifisha (preżentazzjoni separata tax-xenarju kollu tad-data), iżda biss fuq
kundizzjonijiet ta’ preżentazzjoni konġunta, jista’ jiġi invokat il-mekkaniżmu ta’ tilwim
(ara t-taqsima 6).
Japplikaw ukoll dispożizzjonijiet dwar il-kondiviżjoni tad-data u dwar tilwim dwar ilkondiviżjoni tad-data, bħala riżultat tal-proċessi ta’ valutazzjoni (Artikolu 53 ta’
REACH) meta jkun jeħtieġ li jsiru studji ġodda.
L-użu ta’ tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data għandu jsir bħala l-aħħar soluzzjoni
meta n-negozjati tal-kondiviżjoni tad-data jkunu fallew minkejja kull sforz biex
jintlaħaq ftehim.
Kumpaniji jistgħu jibbenefikaw u jiksbu informazzjoni utli billi jikkonsultaw iddeċiżjonijiet tal-ECHA dwar tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data diġà maħruġa
f’http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/echa-decisions-on-data-sharing-disputes-under-reach.

3.4.1. Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data skont lArtikolu 30(2)
F’każ li studju (kemm jekk jinvolvi annimali vertebrati kif ukoll jekk le) ikun meħtieġ
għal reġistrazzjoni (jiġifieri huwa wieħed elenkat fl-Annessi VII u VII) u mhuwiex
disponibbli fi ħdan is-SIEF, ikollu jsir test ġdid biex id-dossier jitlesta. B’konsegwenza,
il-membri SIEF jeħtieġ li jaqblu dwar min ikun ser iwettaq l-istudju nieqes.
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Madankollu, minkejja l-isforzi kollha tagħhom, xorta jistgħu ma jilħqux ftehim
(minħabba n-nuqqas ta’ voluntiera jew minħabba aktar minn voluntier wieħed).
Skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament REACH fejn parteċipanti SIEF ma jkunux
jistgħu jaqblu, l-ECHA għandha tispeċifika liema reġistrant għandu jwettaq it-test.
Il-parteċipanti kollha li jeħtieġu l-istudju għandhom jikkontribwixxu għall-ispejjeż
għall-elaborazzjoni tal-istudju b’sehem li jikkorrispondi għall-għadd ta’ reġistranti
potenzjali parteċipanti. Fi żmien ġimagħtejn mill-ħlas, kull parteċipant SIEF ikollu ddritt li jirċievi kopja tar-rapport sħiħ tal-istudju.
Fejn ma jkun jista’ jintlaħaq ebda ftehim dwar min se jwettaq it-test il-ġdid fost
membri SIEF, wieħed mir-reġistranti potenzjali jista’ jinforma lill-ECHA billi juża
formola web disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/article302.aspx, u billi jipprovdi linformazzjoni elenkata hawn taħt (il-mudell huwa pprovdut mal-formola web):


L-ismijiet (tal-kumpanija) tar-reġistranti potenzjali li ppruvaw jaslu għal ftehim;



L-ismijiet (tal-kumpanija) tar-reġistranti potenzjali li jsostnu t-talba li hu
meħtieġ test;



L-ismijiet (tal-kumpanija) tar-reġistranti potenzjali li jivvolontarjaw li jwettqu ttest.

Skont l-informazzjoni pprovduta, l-ECHA se tagħżel ir-reġistrant li se jwettaq listudju fuq il-bażi tal-kriterji tal-objettivi (madankollu, għall-iskadenza tarreġistrazzjoni tal-2018, l-għażla fil-maġġor parti tal-każijiet ser issir b’mod każwali
meta jitqies in-nuqqas ta’ differenzi sinifikanti bejn ir-reġistranti potenzjali).
Hekk kif ikun wettaq l-istudju, ir-reġistrant għandu jipprovdi r-rapport sħiħ talistudju lil dawk ir-reġistranti potenzjali li jeħtieġu t-test u jkunu ħallsu sehem li
jikkorrispondi għall-għadd ta’ reġistranti parteċipanti, fi żmien ġimagħtejn mill-ħlas.

NB: Din il-proċedura tapplika biss fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil dwar min għandu jwettaq
l-ittestjar neċessarju u mhux fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil dwar il-ħtieġa li jitwettaq
studju partikolari. Għaldaqstant il-preżentazzjoni tal-formola web ma tistax tirriżulta
fl-impożizzjoni ta’ test speċifiku ġdid fuq reġistranti potenzjali oħra li ma jaqblux
dwar il-kontenut tad-dossier ta’ preżentazzjoni konġunta. l-ECHA mhix ser tivvaluta
jekk l-ittestjar huwiex meħtieġ jew jekk huwiex iġġustifikat.
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Ipproċessar minn qabel

Art.30(2) formola
elettronika mimlija
minn reġistrant
potenzjali

Informazzjoni
Kompleta?

Talbiet għal aktar
informazzjoni

Le

Iva

Talba ta’ informazzjoni
minn membri oħra tasSIEF

Ftehim sa 10
ijiem?

Kompleta?

Le

Proċedura talECHA ntemmet

Hemm xi voluntiera
biex iwettqu t-test?

Le

Proċess ta' teħid ta’ deċiżjonijiet

Iva

Iva

Le

Rikorrent fost ilvoluntiera u ebda
oġġezzjoni?

Hemm xi kumpanija li
tappoġġja l-bżonn għallistudju?

Iva
Le

Le

Iva
Iva
Għażla aleatorja
fost il-kumpaniji

Proċedura talECHA ntemmet

Iva

iktar minn
kumpanija waħda

Le

Ħatra ta’
kumpanija waħda
biss

Deċiżjoni tal-ECHA dwar ilħatra tal-kumpanija li sejra
twettaq it-test

Appell - Art. 30(5)

Figura 6: Proċedura tal-Artikolu 30(2)
Barra minn dan, l-ECHA tħeġġeġ lill-partijiet ikomplu jagħmlu kull sforz biex jilħqu
ftehim dwar min se jwettaq l-istudju qabel ma tagħżel parteċipant SIEF, speċjalment
jekk qabel l-iskadenza tal-2018 ikun hemm ftit kriterji li oġġettivament jiddistingwu
reġistranti potenzjali minn xulxin u għażla każwali probabbilment tintuża mill-ECHA.
Fil-każ li jintlaħaq qbil qabel dik id-deċiżjoni, ir-reġistrant potenzjali li jkun għamel ittalba fuq il-formola web għandu jinforma lill-ECHA malajr kemm jista’ jkun.
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NB: Ir-reġistrant(i) potenzjali għandu(hom) jikseb(jiksbu) deċiżjoni mill-ECHA li
tagħżel reġistrant potenzjali QABEL ma jippreżenta(w) ir-reġistrazzjoni.

3.4.2. Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data skont lArtikolu 30(3)
Il-parteċipanti SIEF għandhom obbligu li “jagħmlu kull sforz biex jintlaħaq ftehim
b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju”. Barra minn hekk, għandhom
jirrispettaw id-dispożizzjonijiet rilevanti stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni
dwar il-preżentazzjoni konġunta u l-kondiviżjoni tad-data. Parteċipant SIEF li jeħtieġ
l-informazzjoni inkluża f’dossier ta' reġistrazzjoni diġà ppreżentat lill-ECHA minn
reġistranti eżistenti jew informazzjoni disponibbli fi ħdan is-SIEF qabel ma tkun ġiet
ippreżentata lill-ECHA, jista’ jikkuntattja lill-ECHA, jekk jaħseb li jkun għamel kull
sforz biex jikkondividi d-data u l-ispejjeż tagħha, waqt li l-parteċipant(i) SIEF lieħor(l-oħra) naqas(naqsu) milli jagħmlu dan. Formola web speċifika hi disponibbli
fuq is-sit web tal-ECHA għal dan l-għan (ara isfel). L-ECHA tista’ tiddeċiedi li tagħti
permess li jirreferu għal data mwettqa fuq animali vertebrati lil partijiet li ssodisfaw
l-obbligu primarju tagħhom li jagħmlu kull sforz biex jintlaħaq ftehim. Filwaqt li lECHA tista’ tagħti biss il-permess għal data kkontestata li tinvolvi testijiet fuq
annimali vertebrati (jiġifieri l-istudji l-oħra kollha huma barra mill-kamp ta’
applikazzjoni tal-Artikolu 30(3)), in-nuqqas li jsir sforz biex jintlaħaq ftehim dwar
data ta’ annimali mhux vertebrati għandu jkun ippenalizzat mill-Awtorità nazzjonali
tal-Infurzar (NEA) rispettiva skont il-liġi nazzjonali applikabbli.

3.4.2.1.
Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data skont l-Artikolu
30(3) wara l-preżentazzjoni tar-reġistrazzjoni
konġunta
Skont l-objettivi ta’ REACH, l-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data japplikaw fil-każ ta’
studji li jinvolvu annimali vertebrati li jinsabu f’dossier ta' reġistrazzjoni diġà
ppreżentat kif ukoll fil-każ ta’ studji dwar annimali mhux vertebrati jekk il-kondiviżjoni
tagħhom tintalab mir-reġistrant potenzjali. Fi ħdan is-SIEF, jista’ għalhekk jirriżulta
tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data dwar il-kondiviżjoni tad-data bejn reġistanti
eżistenti u reġistranti potenzjali sussegwenti. Pereżempju, reġistranti potenzjali
b’tunnellaġġ aktar baxx u għaldaqstant skadenzi ta’ preżentazzjoni aktar tard jistgħu
ifittxu li jikkondividu l-kontenut ta’ reġistrazzjoni li tkun diġà ġiet ippreżentata minn
reġistranti soġġetti għal skadenzi aktar kmieni. Jista’ jirriżulta tilwim fil-każ meta rreġistranti preċedenti (jew ir-rappreżentant tagħhom) ma jkunux wieġbu għal diversi
talbiet għall-kondiviżjoni tad-data li tinsab fil-preżentazzjoni konġunta eżistenti. Tilwim
jista’ jirriżulta wkoll fuq il-kondiviżjoni tal-ispejjeż, eż. każ meta r-reġistranti eżistenti
(jew ir-rappreżentant tagħhom) ikunu talbu li jsir il-ħlas ta’ tariffa ġenerika għad-data
kontenuta fid-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta, mingħajr ma tkun ipprovduta
informazzjoni dettaljata dwar l-ispejjeż. Jista’ jirriżulta wkoll tilwim f’każ li r-reġistrant
potenzjali ma jaqbilx mal-għażla tad-data u jkollu l-għan li jibqa’ barra mill-end-points
kollha jew minn uħud minnhom ta’ preżentazzjoni konġunta li diġà teżisti. Waqt li rreġistrant li jibqa’ barra m’għandux obbligu li jikkondividi l-ispejjeż tad-data li
minnhom jagħżel li jibqa’ barra, il-partijiet madankollu jistgħu jiltaqgħu ma’
diffikultajiet biex jaqblu fuq il-kondiviżjoni ta’ spejjeż mhux tal-istudju assoċjati malpreżentazzjoni konġunta. F’każ ta’ dan in-nuqqas ta’ qbil, reġistranti potenzjali, li
jkunu aċċertaw li jkunu għamlu kull sforz biex jilħqu ftehim mar-reġistranti eżistenti
dwar il-kondiviżjoni ta’ dawn l-ispejjeż, għandhom il-possibbiltà li jressqu tilwim lillECHA skont l-Artikolu 30(3) ta’ REACH flimkien mal-Artikolu 3 tar-Regolament ta’
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Implimentazzjoni.
Hija r-responsabbiltà tal-partijiet kollha (ir-reġistrant potenzjali u r-reġistrant(i)
preċedenti jew ir-rappreżentant tagħhom) li jagħmlu kull sforz biex jintlaħaq ftehim
dwar il-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż tagħha taħt kondizzjonijiet ġusti,
trasparenti u mhux diskriminatorji. Tilwim jista’ jirrelata għal aktar minn studju
individwali wieħed li jinvolvi annimali vertebrati u jista’ jikkonċerna lis-sett totali ta’
data kontenut fil-preżentazzjoni konġunta.
Madankollu, fil-każ ta’ tilwim relatat ma’ studji li ma jinvolvux annimali vertebrati,
japplika l-Artikolu 30(4) tar-Regolament REACH li jeħtieġ lir-reġistrant(i) potenzjali
jipproċedi(u) bir-reġistrazzjoni daqslikieku ebda studju rilevanti ma kien disponibbli
fis-SIEF. B’konsegwenza, ir-reġistrant(i) potenzjali jkollu(hom) jwettaq(iwettqu) dawn
l-istudji individwalment, qabel ma jippreżenta(w) id-dossier ta’ reġistrazzjoni. Lobbligu tal-preżentazzjoni konġunta jibqa’ applikabbli anki jekk ma jintlaħaq ebda
ftehim dwar studji mhux dwar annimali vertebrati u dawk ikunu ġew riġenerati.
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Ipproċessar minn qabel

Art.30(3) formola elettronika
mimlija minn reġistrant
potenzjali

Ammissibbiltà u
kontroll talkompletezza

Ammissibbli u
kompleta?

Le

Talba għal aktar
informazzjoni

Iva

Kompleta?

Iva

Talba għal
informazzjoni
mill-parti l-oħra

Le

Jiġi infurmat irreġistranti
potenzjali

Segwitu

Proċess ta' teħid ta’ deċiżjonijiet

Valutazzjoni talinformazzjoni mogħtija

Valutazzjoni
favur ir-reġistranti
potenzjali?

Le

Talba biex
jitkomplew innegozjati

Iva

Ħruġ ta’ permess biex titkompla rreġistrazzjoni u l-ECHA tagħti
permess għal referenza għal
(+ kopja tal-RSS) u token

L-ECHA tinforma
lin-NEA dwar sid
id-data

Tmiem

Figura 7: Proċedura tal-Artikolu 30(3).
Ir-reġistrant potenzjali li jkun aċċerta li jkun għamel kull sforz biex jikkondividi d-data
li tikkonċerna studji li jinvolvu annimali vertebrati kontenuti fid-dossier ta’
reġistrazzjoni (preżentazzjoni konġunta) jista jikkuntattja lill-ECHA, billi juża l-formola
web disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA f’:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
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Ir-reġistrant potenzjali jkollu jispeċifika l-istudji dwar annimali vertebrati li kien talab
mir-reġistrant(i) eżistenti (jew mir-rappreżentant tagħhom), jew jispeċifika jekk ittilwim ikunx relatat mal-kundizzjonijiet ta' adeżjoni mas-sottomissjoni konġunta.
Barra minn hekk, ir-reġistrant potenzjali jeħtieġ li jipprovdi lill-ECHA bl-evidenza
dokumentarja kollha li turi l-isforzi li l-partijiet kollha għamlu biex jilħqu ftehim
taħt kondizzjonijiet ġusti, trasparenti u mhux diskriminatorji.
L-ECHA se tieħu d-deċiżjoni tagħha, wara li tivvaluta jekk il-partijiet kollha jkunux
issodisfaw l-obbligi tagħhom li jagħmlu kull sforz biex jilħqu ftehim dwar il-kondiviżjoni
tad-data. L-ECHA se tiżgura wkoll li dawn it-talbiet jiġu indirizzati b’mod bilanċjat, li
jirrispettaw l-interessi tal-partijiet kollha (is-sidien tad-data, ir-reġistrant(i) eżistenti u
r-reġistrant(i) potenzjali). Għaldaqstant, ir-reġistrant eżistenti hu wkoll mistieden millECHA biex jipprovdi evidenza tal-isforzi tal-partijiet biex jaslu għal ftehim.
Jekk ir-reġistrant(i) eżistenti ma jipprovdix(ux) l-informazzjoni mitluba sal-iskadenza
stabblita (normalment 10 jiem ta’ xogħol30), l-ECHA se twettaq il-valutazzjoni tagħha
biss fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli li ġiet ipprovduta mir-reġistrant potenzjali.
Il-valutazzjoni mwettqa mill-ECHA fil-kuntest ta’ tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data
bejn reġistrant potenzjali u reġistrant(i) eżistenti, tista’ tirriżulta fid-determinazzjoni
li r-reġistrant(i) preċedenti kiser(kisru) l-obbligu tiegħu (tagħhom) li
jagħmel(jagħmlu) kull sforz biex jintlaħaq ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data.
Meta r-reġistrant(i) eżistenti (jew ir-rappreżentant(i) tagħhom) ma jkun(u)x għamlu
kull sforz biex jintlaħaq ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż tagħha
b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju, waqt li min-naħa tiegħu, ir-reġistrant
potenzjali kkonforma mal-obbligu tiegħu li jagħmel kull sforz, l-ECHA se tipprovdi lirreġistrant potenzjali bil-permess biex jirreferi għas-sett ta’ studji dwar annimali
vertebrati u tiżgura li din ir-reġistrazzjoni ta’ wara t-tilwim tkun parti millpreżentazzjoni konġunta eżistenti għal dik is-sustanza. L-ECHA għalhekk se tipprovdi
lir-reġistrant potenzjali b’aċċess għall-preżentazzjoni konġunta. Fejn rilevanti, l-ECHA
se tipprovdi wkoll kopja tas-sommarji (robusti) tal-istudju rilevanti. L-istudji
kkonċernati huma dawk li jinsabu fid-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta u koperti minnegozjati bejn ir-reġistrant potenzjali u r-reġistrant(i) eżistenti (jew ir-rappreżentant
tagħhom).
Ir-reġistrant(i) eżistenti li jrid jagħti data se jkollu pretensjoni fuq ir-reġistrant(i)
potenzjali għal sehem ugwali tal-ispiża, sakemm ikun jista’ (jkunu jistgħu)
jagħmel(jagħmlu) ir-rapport sħiħ tal-istudju disponibbli għar-reġistrant(i) potenzjali.
It-talba se tkun infurzabbli fil-qrati nazzjonali.
Skont il-kamp ta’ applikazzjoni tat-tilwim u d-deċiżjoni relatata tal-ECHA, irreġistrant potenzjali se jkollu:

30



jippreżenta dossier ta’ membru b’non-parteċipazzjoni parzjali31, f’każ li lECHA tagħti permess biex jirreferi għal data dwar annimali vertebrati, waqt li
data mhux dwar annimali vertebrati jeħtieġ li tiġi pprovduta mir-reġistrant
potenzjali;



jippreżenta dossier ta’ membru bi preżentazzjoni separata tal-informazzjoni
kollha22, f’każ li t-tilwim kien jikkonċerna nuqqas ta’ qbil dwar l-għażla sħiħa

Ta’ min jinnota li l-iskadenza mhijiex speċifikata fit-test legali u hi stabbilita mill-ECHA.

B’mod ġenerali, f’każ ta’ non-parteċipazzjoni japplika ħlas żejjed għal reġistrazzjoni anki wara tilwim
dwar il-kondiviżjoni tad-data. Ir-reġistrant potenzjali jista’ jkollu l-possibbiltà li jitlob kumpens mirreġistranti preċedenti quddiem qorti nazzjonali rilevanti għall-ispiża żejda tar-reġistrazzjoni mġarrba.
31
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tad-data u l-kundizzjonijiet għall-aċċess tal-preżentazzjoni konġunta.
NB: Il-partijiet xorta jistgħu jaqblu li jilħqu ftehim volontarju minkejja d-deċiżjoni
tal-ECHA. F’każ bħal dan, il-permess għall-preżentazzjoni konġunta jeħtieġ li jiġi
pprovdut mir-reġistranti eżistenti.
F’każ li d-deċiżjoni tal-ECHA ma tkunx favur ir-reġistrant potenzjali, dan ifisser li rreġistrant potenzjali jkun naqas milli juri li jkun għamel kull sforz biex jintlaħaq
ftehim. Fid-deċiżjoni tagħha, l-ECHA tagħti l-parir li l-partijiet ikomplu bin-negozjati
skont l-obbligu dwar il-kondiviżjoni tad-data tagħhom u tipprovdihom b’parir dwar kif
imexxu dawk in-negozjati. Jekk in-negozjati sussegwenti jfallu għal darb’oħra, irreġistrant potenzjali dejjem għandu l-possibbiltà li jippreżenta mill-ġdid il-każ lillECHA.
Membri oħra ta' SIEF involuti f’tilwim fl-istess SIEF jistgħu ikunu jixtiequ jagħmlu
talba simili. Ikollhom juru li individwalment jew kollettivament għamlu kull sforz biex
jilħqu ftehim mar-reġistrant(i) preċedenti (jew mar-rappreżentant tagħhom).
Għandu jkun innutat li l-istess prinċipji japplikaw f’każ ta’ tilwim li jirriżulta filkuntest tal-aġġornament tad-dossier.
3.4.2.2.
Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data skont l-Artikolu
30(3) qabel il-preżentazzjoni tar-reġistrazzjoni
konġunta
F’każ li membru SIEF ikun talab li studju fuq annimali vertebrati jiġi kondiviż skont lArtikolu 30(1), matul il-preparazzjoni tad-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta, u, fi
żmien xahar minn meta jirċievi t-talba, is-sid tal-istudju jirrifjuta li jipprovdi l-prova
tal-ispejjeż ta’ dak l-istudju jew l-istudju nnifsu, jista’ jirriżulta tilwim dwar ilkondiviżjoni tad-data skont l-Artikolu 30(3). Jista’ jirriżulta wkoll tilwim fuq ilkundizzjonijiet tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-istudju, meta jitqiesu wkoll iddispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.
Ir-reġistrant(i) potenzjali li jkun qed ifittex li jinforma lill-ECHA dwar każ relatat ma’
data dwar annimali vertebrati, jista’ jikkuntattja lill-ECHA billi juża l-formola web
disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA f’:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
Fil-prinċipju, it-tilwim jista’ jaffettwa diversi parteċipanti SIEF f’daqqa. Is-SIEF
ikkonċernat jista’ possibbilment ikun rappreżentat minn wieħed minnhom, sakemm
dawn ikunu jistgħu juru kollha li għamlu, individwalment jew kollettivament, kull
sforz biex jikkondividu d-data mitluba.
Din il-proċedura tapplika biss għal tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data rigward studji
li jinvolvu annimali vertebrati. Fil-każ li t-tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data
jikkonċerna wkoll studji li ma jinvolvux annimali vertebrati, l-Artikolu 30(4) jeħtieġ li
r-reġistrant(i) potenzjali jipproċedi(u) bir-reġistrazzjoni daqs li kieku ebda studju
rilevanti ma kien disponibbli fis-SIEF. B’konsegwenza, ir-reġistrant(i) potenzjali jkollu
jwettaq dawn l-istudji, qabel ma jippreżenta dossier tar-reġistrazzjoni komplet.
Ir-reġistrant(i) potenzjali se jkollu jispeċifika fuq il-formola tal-web l-istudji dwar
annimali vertebrati li jkunu talbu mis-sid tad-data u jeħtieġ li jipprovdu lill-ECHA blevidenza dokumentarja kollha li turi l-isforzi li l-partijiet kollha jkunu għamlu
sabiex jintlaħaq ftehim taħt kundizzjonijiet ġusti, trasparenti u mhux diskriminatorji.
Dan ma jinkudix biss l-argumenti tar-reġistrant(i) potenzjali li jagħmel(jagħmlu) ittalba, iżda wkoll l-argumenti tas-sid tad-data. L-evidenza dokumentarja tikkonsisti f’:
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korrispondenza li titlob il-kundizzjonijiet għall-kondiviżjoni tad-data;



korrispondenza mis-sid li tiddeskrivi l-kundizzjonijiet għall-kondiviżjoni tad-data;



korrispondenza li tisfida l-kundizzjonijiet imposti mis-sid tad-data;



kull ġustifikazzjoni ulterjuri, jew modifikazzjoni, tal-kundizzjonijiet ipprovduti
mis-sid tad-data;



korrispondenza li tisfida dawn il-ġustifikazzjonijiet li l-parteċipanti l-oħra
jikkunsidraw inġusti, mhux trasparenti jew diskriminatorji.

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data
Verżjoni 3.1 - Jannar 2017

91

Art.30(3) formola elettronika
mimlija minn reġistrant
potenzjali

Ipproċessar minn qabel

Ammissibbiltà u
kontroll talkompletezza

Ammissibbli u
kompleta?

Le

Talba għal aktar
informazzjoni

Iva

Kompleta?

Iva
Talba għal
informazzjoni millparti l-oħra

Le

Jiġi infurmat irreġistranti
potenzjali

Proċess ta' teħid ta’ deċiżjonijiet

Valutazzjoni talinformazzjoni mogħtija

Valutazzjoni
favur ir-reġistranti
potenzjali?

Iva

Oħroġ deċiżjoni li
tipprojbixxi lis-sid tad-data
milli jkompli birreġistrazzjoni

Agħmel talba biex
jitkomplew innegozjati

Le

Oħroġ permess għarreġistrant potenzjal biex
ikompli bir-reġistrazzjoni
mingħajr id-data

Appell - Art.
30(5)

12m

Segwitu

Is-sid jippreżenta
l-istu dju, reġi strant(i) oħra
jistg ħu jirreferu
għa liha?

L-istudju hu
disponibbli f’dossier ta'
reġistrazzjoni ieħor?

Iva

Le

Oħroġ deċiżjoni li
tħalli lis-sid tad-data
jkompli birreġistrazzjoni

L-ECHA tinforma linNEA dwar sid iddata

Le

Id-deċiżjoni
tal-ECHA dwa r
jekk jiġ ix ripetut it-test
jew le

Le
Iva

Iva

Is-sid mhu wie x
intitolat li jirreġ istra

Oħreġ permess
għal referenza
(+ kopja tal-RSS)

Appell - Art.
30(5)

Figura 8: Proċedura tal-Artikolu 30(3).
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Biex l-ECHA tkun tista’ tagħmel valutazzjoni infurmata u bbilanċjata tal-isforzi talparteċipanti SIEF din teħtieġ li r-reġistrant potenzjali jipprovdi lill-ECHA b’kopji ta’
ittri u dokumenti oħra mibgħuta lil, jew irċevuti mis-sid tad-data. L-ECHA dejjem
tiżgura li dawn it-talbiet jiġu ttrattati b’mod bilanċjat, waqt li jitqiesu l-interessi
kemm tas-sid tad-data kif ukoll tal-membru(i) SIEF l-ieħor(l-oħra). Għalhekk, is-sid
tad-data jew ir-rappreżentant tiegħu wkoll huma mistiedna jipprovdu evidenza talisforzi tal-partijiet biex jilħqu ftehim.
Id-deċiżjoni biex jingħata permess li wieħed jipproċedi mingħajr ma jiġu ssodisfati rrekwiżiti tal-informazzjoni rilevanti se tittieħed wara li tkun waslet l-informazzjoni
kollha. Jekk is-sid tad-data ma jipprovdix l-informazzjoni mitluba fi żmien liskadenza stabbilita, l-ECHA se twettaq il-valutazzjoni tagħha u se tieħu deċiżjoni
biss fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli li kienet ipprovduta mir-reġistrant(i)
potenzjali l-ieħor(l-oħra).
Meta l-parti li titlob l-istudju tkun ikkonformat mal-obbligi tagħha li tagħmel kull
sforz filwaqt li s-sid tad-data ma jkunx għamel kull sforz biex jintlaħaq ftehim, lECHA se tipprovdi lill-parti li titlob l-istudju permess biex tkompli bir-reġistrazzjoni
mingħajr ma tissodisfa r-rekwiżit ta' informazzjoni rilevanti.
Skont l-Artikolu 30(3) tar-Regolament REACH, is-sid tal-istudju dwar annimali
vertebrati mhux se jkun jista’ jipproċedi bir-reġistrazzjoni tiegħu sakemm ma
jipprovdix l-informazzjoni lill-parteċipant(i) SIEF l-ieħor(l-oħra). B’konsegwenza ta'
dan, is-sid tad-data kkonċernata jista’ ma jkunx intitolat jimmanifattura jew jimporta
s-sustanza wara l-iskadenza tar-reġistrazzjoni applikabbli għalih.

NB: Għaldaqstant, jekk ma jkun hemm ebda reġistrazzjoni ppreżentata sa dak ilmument għall-istess sustanza, ir-reġistrant(i) potenzjali għandu(hom) jakkwista(w)
deċiżjoni mill-ECHA li tagħtih(om) permess li jipproċedi(u) QABEL ma jippreżenta(w)
r-reġistrazzjoni mingħajr studju li xort’oħra kien ikun meħtieġ.

Il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 30(3) tar-Regolament REACH hija l-uniku
mekkaniżmu awtomatiku f’każ ta’ nuqqas ta’ ftehim dwar il-kondiviżjoni ta’ studju li
jinvolvi ttestjar fuq annimali vertebrati. Għaldaqstant għandha tingħata bidu biss
bħala l-aħħar soluzzjoni, wara li l-argumenti kollha possibbli jkunu ġew eżawriti u nnegozjati eventwalment ma jkunux rnexxew.
Ir-Regolament REACH jipprovdi għall-ECHA biex tieħu deċiżjoni jekk l-istudju hux se
jiġi ripetut, f’każ li s-sid ma jkunx għamel l-istudju tiegħu disponibbli għar-reġistranti
sa 12-il xahar wara d-data tar-reġistrazzjoni tagħhom. Għalhekk, anke jekk irreġistrant(i) jitħalla(ew) jippreżenta(w) d-dossier mingħajr l-istudju li dwaru kien
hemm tilwim, il-partijiet għandhom ikomplu l-isforzi tagħhom biex jilħqu ftehim dwar
il-kondiviżjoni anke wara li d-dossier ta’ reġistrazzjoni jkun ġie ppreżentat.
Il-valutazzjoni tal-fatti fil-kuntest ta’ tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data tista’
tirriżulta fid-determinazzjoni li s-sid ta’ studju kiser l-obbligu tiegħu li jagħmel kull
sforz biex jintlaħaq ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-istudju. Skont l-artikolu 30(6) tarRegolament REACH, is-sid ta’ studju li jkun qiegħed jikser dan l-obbligu jista’ wkoll
ikun soġġett għal sanzjonament li għandu jkun impost mill-awtoritajiet tal-infurzar
tal-Istat Membru fejn hu stabbilit.
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3.4.3. Kif għandhom jitmexxew negozjati biex jiġi
pprevenut tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data
L-Artikolu 30 jimponi fuq parteċipanti SIEF l-obbligu li jsir kull sforz biex jintlaħaq
ftehim dwar il-kondiviżjoni ta’ data b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju.
Biex ikun ipprevenut tilwim dwar il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni, reġistranti potenzjali
u parteċipanti SIEF li jitolbu informazzjoni għandhom jispeċifikaw in-natura eżatta talinformazzjoni mitluba mis-sid tad-data.
Biex isir kull sforz biex jintlaħaq ftehim, jeħtieġ li l-partijiet kollha jsibu soluzzjonijiet
alternattivi meta n-negozjati jkunu mblukkati u li jkunu trasparenti u proattivi filkomunikazzjonijiet mal-parti l-oħra. F’każ li parti tirċievi tweġiba mhux soddisfaċenti, li
hi tikkunsidra mhux ċara, invalida jew inkompleta, hija r-responsabbiltà tar-riċevitur li
jisfida dik it-tweġiba, billi jindirizza mistoqsijiet jew argumenti kostruttivi, ċari u preċiżi
lil min ikun bagħatha.
Kull parti għandha tagħti lill-parti l-oħra żmien raġjonevoli biex din tipprovdi tweġibiet
xierqa għall-mistoqsijiet tagħha.
L-argumenti kollha għandhom isiru bejn il-partijiet involuti. L-argumentazzjoni li tisfida
l-pożizzjoni ta’ kull parti għandha tkun ikkomunikata bejn dawk iż-żewġ partijiet
direttament u mhux mal-ECHA.
Kwalunkwe spiża soġġetta għall-kondiviżjoni tad-data jeħtieġ li tiġi elenkata u
ġġustifikata. Kwalunkwe mekkaniżmu ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż għandu wkoll jiġi
ġġustifikat, inkluż mekkaniżmu ta’ rimborż u m’għandux ikun diskriminatorju bejn
reġistranti eżistenti u reġistranti li jingħaqdu mal-preżentazzjoni konġunta fi żminijiet
differenti. Xi eżempji huma pprovduti fit-taqsima 5 tad-dokument ta’ gwida preżenti.
Reġistranti preċedenti jridu jiżguraw li reġistranti potenzjali (ġodda) huma meħtieġa
biss jikkondividu fl-ispejjeż ta’ informazzjoni li huma meħtieġa jippreżentaw biex
jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni tagħhom. Dan japplika wkoll għal spejjeż
amministrattivi.


Jekk mitlub(a), ir-reġistant(i) preċedenti jrid(u) jipprovdi(u) ġustifikazzjonijiet
xjentifiċi tal-approċċ segwit fl-għażla tad-data li hu neċessarju biex juri l-użu
sigur tas-sustanza. Jista’ jkun utli li tiġi kkonsultata l-ħarsa ġenerali prattika ta’
livell għoli tar-rekwiżiti ta’ REACH għal reġistranti ta’ sustanzi manifatturati jew
importati f’tunnellaġġi ta’ 1-100 tpa disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA f’
https://www.echa.europa.eu/practical-guides.

Il-ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data jrid ikun ċar u komprensibbli għall-partijiet
kollha fir-rigward tal-kontenut tad-dossier u t-tip ta’ aċċess li hu rċevut bil-ħlas tassehem miftiehem tal-ispejjeż.
L-Artikolu 30(3) jirreferi biss għal talbiet li jirrigwardaw data dwar annimali vertebrati.
Jekk ir-reġistranti potenzjali jeħtieġ li jlestu d-dossier tagħhom bi studji li ma jinvolvux
annimali vertebrati u ma rnexxielhomx jilħqu ftehim mas-sid tad-data (jew irrappreżentant(i) tiegħu) dwar il-kondiviżjoni ta’ din id-data, japplika l-Artikolu 30(4)
tar-Regolament REACH. Dan jipprovdi li r-reġistrant potenzjali “għandu jipproċedi birreġistrazzjoni daqslikieku ebda studju rilevanti ma kien disponibbli fis-SIEF”. Dan
jeħtieġ li, biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni tagħhom li jirrelataw għallimitu ta’ tunnellaġġ tar-reġistrazzjoni, dawn l-istudji jitwettqu individwalment jew
flimkien ma’ reġistranti potenzjali oħra li jkunu qegħdin jffaċċjaw diffikultajiet simili.
Madankollu, l-Artikolu 30(6) tar-Regolament REACH jeħtieġ ukoll li l-awtoritajiet
nazzjonali kompetenti jippenalizzaw lis-sid tal-istudji li jkun irrifjuta li jipprovdihom.
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L-ECHA tipprovdi sit web dedikat b’parir prattiku għal negozjati tal-kondiviżjoni taddata f’: http://echa.europa.eu/support/registration/working-together/practicaladvice-for-data-sharing-negotiations.

3.4.4. Ir-rimedji legali disponibbli kontra deċiżjonijiet
tal-ECHA
Jistgħu jsiru appelli kontra ċerti deċiżjonijiet tal-ECHA, elenkati fl-Aritkolu 91 tarRegolament REACH, quddiem il-Bord tal-Appell tal-ECHA.
Skont l-Artikolu 30(5) tar-Regolament REACH, ir-reġistrant potenzjali jew ir-reġistranti
preċedenti jistgħu jappellaw mal-Bord ta’ Appell tal-ECHA kontra deċiżjoni li tkun
ittieħdet mill-ECHA skont l-Artikolu 30(3) jew 30(2). Skont l-Artikolu 92(2) tarRegolament REACH appell jista’ jiġi ppreżentat ukoll minn parti li jkollha tħassib dirett
u individwali fid-deċiżjoni. Fiż-żewġ każijiet, l-appell jeħtieġ li jkun ippreżentat fi żmien
tliet xhur min-notifika tad-deċiżjoni lill-persuna kkonċernata jew mill-jum li fih iddeċiżjoni saret magħrufa mill-appellant. Barra minn hekk għandu jitħallas ħlas għallappell skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament tal-Ħlas32.

3.5.

Eżempji ta’ kondiviżjoni tad-data

Eżempju 1: “Każ Bażiku"
1. Partijiet involuti: Il-kumpaniji A, B, C u D jimmanifatturaw sustanza X fl-UE,
kull waħda f’aktar minn 100 tunnnellata kull sena. Is-sustanza X hija
sustanza monokostitwenti elenkata fl-EINECS. Il-kumpaniji A, B, C u D
kollha pprereġistraw is-sustanza X f’Lulju u f’Awwissu 2008. Il-kumpanija B
indikat li kienet lesta sservi bħala faċilitatur.
2. Il-kumpanija F (utent downstream) imbagħad indikat lill-ECHA li għandha
data fil-pussess tagħha dwar is-sustanza X.
3. Pre-SIEF: Il-kumpanija B issejjaħ laqgħa tal-Kumpaniji A, B, C u D u
tipproponi li jivverifikaw jekk is-sustanza X, kif immanifatturata minn kull
kumpanija, hijiex l-istess taħt il-kriterji tal-Gwida għall-identifikazzjoni u lgħoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP billi jiskambjaw informazzjoni
dwar l-identifikazzjoni tas-sustanza taħt ftehim ta’ kunfidenzjalità propost.
Kollha jaqblu.
4. Il-formazzjoni ta’ SIEF: Wara li tkun ġiet ikkonfermata l-ekwivalenza talerba’ sustanzi X, is-SIEF jiġi ffurmat u l-erba’ prereġistranti jidħlu fi ftehim
ta’ kondiviżjoni tad-data biex jaqblu dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar
ta’ sustanza X, jikkondividu data dwar is-sustanza, jużaw espert bħala
“fiduċjarju" u jirreġistraw is-sustanza X b’mod konġunt (iżda b’CSR u
gwida dwar użu sigur separati). Il-kondiviżjoni tal-ispejjeż għandha tkun
fuq bażi ugwali u tuża spejjeż ta’ sostituzzjoni medji, kif mitlub millaboratorji L, M u N.

Reg. tal-Kummissjoni (KE) Nru 340/2008 tas-16 ta’ April 2008 dwar il-ħlasijiet u l-ispejjeż dovuti lillAġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi kif emendata sussegwentement, ĠU L 107, 17.4.2008, p. 6.
32
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5. Il-kondiviżjoni tad-data: L-espert jiġbor id-data kollha disponibbli fost
reġistranti potenzjali, iqabbilha mal-ħtiġijiet tad-data ’l fuq mil-limitu ta’ ta’
100 tunnellaġġ, jipproponi studji prinċipali u jidentifika vojt fid-data. Ilparteċipanti għall-ftehim jitolbu lill-espert iwettaq tfittxija tal-letteratura,
jitlob data mill-Kumpanija F u jipprepara s-sommarji robusti tal-istudju
neċessarji u sommarji tal-istudju oħra. Il-kumpanija F għandha data dwar
end-point li hi nieqsa għar-reġistranti potenzjali u jaqblu li jħallsu lillKumpanija F 80% tal-ispejjeż ta’ dik id-data, fejn kull kumpanija tħallas
20%. Wara t-tfittxija fir-reċensjoni, xi data meħtieġa skont l-Anness IX
għadha nieqsa u r-reġistranti potenzjali jaqblu li l-Kumpanija B twettaq littestjar neċessarju (ladarba approvat) u se tikkondividi l-istudju fuq bażi
ta’ kondiviżjoni ugwali. Ir-reġistranti potenzjali jaqblu wkoll li l-Kumpanija
B se tkun ir-"reġistrant prinċipali".
6. Il-preżentazzjoni konġunta tad-data: Il-Kumpanija B tirreġistra s-sustanza
X billi tippreżenta dossier prinċipali bi proposta ta’ ttestjar għad-data
nieqsa skont l-Anness IX, fil-15 ta’ Ottubru 2012. Il-kumpaniji A, C u D
jirreġistraw is-sustanza X f’Novembru 2012 billi jippreżentaw dossiers talmembri b’referenza għad-data ppreżentata u l-proposta tat-test magħmula
f’isimhom mill-Kumpanija B.
7. Reġistrazzjoni: Il-kumpaniji A, B, C u D kollha jirċievu numru tarreġistrazzjoni.
Eżempju 2: Limiti ta’ tunnellaġġ differenti
1. Partijiet Involuti: Il-kumpaniji A, B, C u D jimmanifatturaw u/jew
jimportaw jew għandhom l-intenzjoni li jimportaw sustanza X fl-UE. Ilkumpaniji A, B u C jimmanifatturaw sustanza X f’bejn 10 u 100 tunnellata
kull sena u l-Kumpanija D għandha l-intenzjoni li timporta sustanza X fl-UE
f’aktar minn tunnellata 1 fis-snin li ġejjin.
2. Pre-Reġistrazzjoni: Il-kumpaniji A, B, C u D kollha pprereġistraw sustanza
X. Il-kumpaniji A, B u C indikaw li se jirreġistraw qabel l-1 ta’ Ġunju 2013
u l-kumpanija D qabel l-1 ta’ Ġunju 2018. Il-kumpanija A indikat li hi lesta
li sservi bħala faċlitatur.
3. Pre-SIEF: Il-kumpanija A ssejjaħ laqgħa ta’ esperti mill-kumpaniji A, B, C u
D biex jirċievu u jirrevedu taħt ftehim ta’ kunfidenzjalità l-informazzjoni
mill-kumpaniji l-oħrajn, neċessarja biex tikkonferma li s-sustanza kif
manifatturata/importata minn kull kumpanija kif ukoll l-informazzjoni ta’
klassifikazzjoni u ttikkettar huma l-istess.
4. Il-formazzjoni ta’ SIEF: L-esperti tal-kumpanija jikkonfermaw li s-sustanzi
huma kollha l-istess skont il-kriterji stabbilti fil-Gwida għall-identifikazzjoni u
l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP, iżda impuritajiet differenti
jistgħu jiġġustifikaw id-differenzi fil-klassifikazzjoni u l-ittikkettar. Ilkumpaniji A u B jipproponu li jidħlu fi ftehim ta’ konsorzju fuq bażi ta’
kondiviżjoni ugwali bl-użu ta’ spejjeż ta’ sostituzzjoni; il-kumpanija C
tipproponi proporzjonalità skont il-volum fuq il-bażi ta’ spejjeż storiċi. Ilkumpanija D tiddikjara li ma hija sejra tipparteċipa f’ebda konsorzju f’dan listadju. Il-kumpaniji A, B u C jiddeċiedu li jaħtru Parti Terza biex taġixxi
bħala fiduċjarja u biex tipproponi ftehim ta’ konsorzju b’mekkaniżmu “ġust”
għall-kondiviżjoni tad-data; jikkomunikaw l-informazzjoni tal-volum ta’
produzzjoni lill-fiduċjarju. Jaqblu wkoll li l-ġbir tad-data u r-reviżjoni ser isiru
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minn tliet esperti tal-kumpanija u li l-Kumpanija B ser tkun ir-reġistrant
prinċipali.
5. Il-kondiviżjoni tad-data: Il-fiduċjarju jipproponi li l-ispejjeż jiġu kondiviżi blużu ta’ proporzjon li parzjalment iqis il-limiti ta’ tunnellaġġ attwali. L-esperti
jiġbru d-data kollha disponibbli fost prereġistranti u jqabblu data disponibbli
mal-ħtiġijiet tad-data f’limiti ta’ tunnellaġġi differenti; jipproponu studji
prinċipali u jidentifikaw vojt fid-data. Wara l-eżerċizzju tal-ġbir u tfittxija firreċensjoni, l-esperti jikkonkludu li d-data kollha meħtieġa sa 10 tunnellati
hija disponibbli iżda li hemm nieqes data fil-medda ta’ tunnellaġġ 10-100. Ilkumpaniji A u B jaqblu dwar proposta ta’ test biex il-Kumpanija B twettaq
testijiet għad-data nieqsa u tikkondividi l-ispejjeż fuq bażi ugwali.
6. Il-preżentazzjoni konġunta tad-data: Il-kumpanija B tirreġistra s-sustanza X
fl-1 ta’ Mejju 2013. Bħala r-reġistrant prinċipali, hu jippreżenta
preżentazzjoni konġunta f’isem il-kumpaniji A, C u D. Il-kumpaniji A u C
jirreġistraw fit-2 ta’ Mejju. Fl-2015, il-Kumpanija D tilħaq il-limitu ta’
tunnellata 1 u tixtieq tirreġistra malajr kemm jista’ jkun. Il-kumpanija D
teħtieġ biss li tippreżenta data u informazzjoni ta’ karatteristiċi fiżikokimiċi
biss (minħabba li t-tunnellaġġ tagħha ma jissodisfax il-kriterji tal-Anness
III), iżda xorta jeħtieġ li taqbel mal-partijiet l-oħra biex ikollha l-permess
tirreferi għall-preżentazzjoni tar-reġistrant prinċipali għal dik id-data u lklassifikazzjoni u l-ittikkettar. Il-kumpanija D tirċievi Ittra ta’ Aċċess wara li
jkun aċċettat il-mudell ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż li jkunu qablu dwaru filftehim tas-SIEF.
7. Reġistrazzjoni: Il-kumpaniji A, B, C u D kollha jirċievu numru tarreġistrazzjoni.
Eżempju 3: Kif tingħaqad ma’ preżentazzjoni konġunta eżistenti
1. Partijiet involuti: fil-Kumpanija A, manifattur ta’ sustanza elenkata fil-lista
EINECS, esperjenza tkabbir rapidu fil-volumi manifatturati kull sena filperjodu 2008-2011, biex il-medja tal-kwantitajiet tagħha fuq tliet snin
tasal għal aktar minn tunnellata 1 fl-2012.
2. Pre-reġistrazzjoni: Il-kumpanija A tagħmel prereġistrazzjoni tardiva tassustanza f’Ġunju 2012.
3. Parteċipazzjoni fis-SIEF: Il-kumpanija A tingħata aċċess għad-dettalji ta’
kuntatt tal-Kumpaniji B, C u D, li kienu ppreżentaw ukoll prereġistrazzjoni
għal dik is-sustanza elenkata fl-EINECS. Il-Kumpaniji B, C u D diġà ffurmaw
SIEF. Il-Kumpanija B diġà rreġistrat is-sustanza bħala r-reġistrant prinċipali
u ppreżentat preżentazzjoni konġunta f’isem il-Kumpaniji C & D, filwaqt li lKumpaniji C u D huma mistennija jirreġistraw fix-xhur li ġejjin. Fuq il-bażi
ta’ kuntatti preliminari, il-Kumpaniji A, B, C u D qablu li s-sustanza hija "listess" għal skopijiet ta’ kondiviżjoni tad-data u reġistrazzjoni u bdew
jikkooperaw fi ħdan is-SIEF.
4. Il-kondiviżjoni tad-data: Il-kumpanija A tiddeċiedi li taċċetta d-data kollha
diġà ppreżentata fil-qafas tal-preżentazzjoni konġunta u tingħaqad malftehim tal-kondiviżjoni tad-data eżistenti fost il-Kumpaniji B, C u D u
tikkontribwixxi għall-ispejjeż skont l-arranġamenti tal-kondiviżjoni ta’ data u
tal-ispejjeż fis-seħħ fost il-Kumpaniji B, C u D. Il-kontribuzzjoni tagħha
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għall-ispiża hi ristretta għall-informazzjoni meħtieġa għall-medda ta’
tunnellaġġ 1-10.
5. Il-preżentazzjoni konġunta tad-data: ir-reġistrant prinċipali jagħti l-isem talpreżentazzjoni konġunta u permess validu33 lill-kumpanija A, li tingħaqad
mal-preżentazzjoni konġunta u tidentifika l-persuna ta’ kuntatt tagħha. Jekk
l-amalgamazzjoni tal-kumpanija A jkollha impatt fuq id-dossier prinċipali,
(eż. għarfien ġdid dwar ir-riskju) ir-reġistrant prinċipali hemmhekk jeħtieġ li
jaġġorna d-dossier ta’ reġistrazzjoni prinċipali biex jirrappreżenta lpreżentazzjoni konġunta sħiħa.
6. Reġistrazzjoni: Il-kumpanija A tirreġistra s-sustanza qabel il-31 ta’ Mejju
2018 u tirċievi numru tar-reġistrazzjoni.
Eżempju 4: Detentur tad-data u read across għal sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali
1. Partijiet involuti: Il-kumpaniji A u B jimmanifatturaw sustanza X ta’
introduzzjoni gradwali u għandhom l-intenzjoni li jkomplu jagħmlu dan fi
kwantitajiet ta’ aktar minn tunnellata 1 kull sena. Il-Parti Terza C għandha
data dwar sustanza Y, li għaliha l-kundizzjonijiet għal read-across massustanza X huma ssodisfati.
2. Il-prereġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni tal-lista: Il-kumpaniji A u B
ipprereġistraw is-sustanza, li kienet inkluża fil-lista ta’ sustanzi prereġistrati.
3. Il-preżentazzjoni ta’ informazzjoni minn detenturi tad-data: Il-Parti Terza C
tippreżenta informazzjoni dwar is-sustanza Y u tindika li l-informazzjoni dwar
din is-sustanza hi rilevanti għal read-across mas-sustanza X. Din linformazzjoni u l-identità tal-Parti Terza C isiru viżibbli għar-reġistranti
potenzjali A u B permezz ta’ REACH-IT.
4. Il-formazzjoni ta’ SIEF: Il-Kumpaniji A u B jistabbilixxu li s-sustanza hija listess u li l-kondiviżjoni tad-data hija possibbli għall-end-points kollha.
5. Kondiviżjoni tad-data: tfittxija fir-riċensjoni turi li teżisti ftit data u hija
disponibbli dwar is-sustanza X. Il-kumpaniji A u B jikkondividu d-data filpussess tagħhom u jikkuntattjaw lil detentur tad-data C biex ikollhom aċċess
għall-informazzjoni dwar is-sustanza Y biex jimlew il-vojt fid-data. Din linformazzjoni qiegħda tintuża wkoll minn reġistranti potenzjali f’SIEF għassustanza Y, li għaliha sehem mill-ispiża għall-ġenerazzjoni tagħha diġà
tħallas. Wara li ġie vverifikat li din l-informazzjoni tista’ tintuża wkoll biex
timla l-lakuni fid-data għas-sustanza X, il-Kumpaniji A u B jaqblu li jħallsu lperċentwal miftiehem (li jqis li l-kumpaniji li qegħdin jirreġistraw is-sustanza
Y qegħdin jipparteċipaw ukoll għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż) tal-ispejjeż
akkumulati għall-ġenerazzjoni ta’ dik id-data lid-detentur tad-data C.
6. Il-preżentazzjoni konġunta tad-data: Il-kumpanija B tirreġistra sustanza X
bħala reġistrant prinċipali u l-kumpanija A tirreġistra wara bħala membru
tal-preżentazzjoni konġunta.
7. Reġistrazzjoni: Il-kumpaniji A u B jirċievu numru tar-reġistrazzjoni.

Għal aktar informazzjoni u dettalji prattiċi, jekk jogħġbok irreferi għat-test t’għajnuna integrat f’REACHIT innifsu.
33
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IL-"PROĊESS TA’ DOMANDA": REGOLI TALKONDIVIŻJONI TAD-DATA GĦAL SUSTANZI
MHUX TA’ INTRODUZZJONI GRADWALI U
SUSTANZI TA’ INTRODUZZJONI GRADWALI
MHUX PREREĠISTRATI

Ir-Regolament REACH jipprovdi għal dispożizzjonijiet separati tal-kondiviżjoni taddata għal
1. sustanzi ta' introduzzjoni gradwali li kienu prereġistrati (tard) (ara t-taqsima
3 ta’ din il-Gwida) u
2. sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali u/jew sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali li ma kinux prereġistrati (tard).
L-Artikoli 26 u 27 ta’ REACH jirregolaw il-proċess biex jingħata bidu għall-proċess
tal-kondiviżjoni tad-data relatat ma’ din it-tieni kategorija ta’ sustanzi (taqsima 2.3
ta’ din il-Gwida). Dan il-proċess jissejjaħ “il-proċess ta’ domanda” u hu spjegat f’din
it-taqsima.

4.1.

L-iskop tal-proċess ta’ domanda

Id-domanda hi stadju obbligatorju qabel ma r-reġistrant potenzjali (li jaqa’ taħt ittieni kategorija deskritta fuq) ikun jista’ jkompli bir-reġistrazzjoni. L-iskop talproċess ta’ domanda huwa doppju:
1. li jkun determinat jekk l-istess sustanza diġà ġietx irreġistrata qabel/diġà
saritx domanda dwarha;
2. li jiġi ffaċilitat kuntatt bejn:
a. ir-reġistrant(i) preċedenti, jekk hemm;
b. ir-reġistrant potenzjali li jagħmel domanda;
c. reġistranti potenzjali oħra li għamlu domanda iżda li għadhom ma
rreġistrawx, jekk hemm;
d. reġistranti potenzjali oħra li huma membri pre-SIEF, jekk hemm, li
pprereġistraw (tard) iżda li għadhom ma rreġistrawx is-sustanza li
r-reġistrant potenzjali għamel domanda dwarha.
Fil-prattika, il-kuntatt huwa ffaċilitat mill-ECHA permezz ta’ Paġna tal-Ko-Reġistranti,
pjattaforma f’REACH-IT fejn il-partijiet imsemmija fuq huma elenkati bid-dettalji ta’
kuntatt u bl-istatus regolatorju tagħhom (reġistrant preċedenti, reġistrant potenzjali).
Il-kondiviżjoni tad-data hija organizzata bejn reġistrant(i) preċedenti u/jew reġistranti
potenzjali (irrispettivament jekk ikunux parteċipanti SIEF jew dawk li jagħmlu
domanda) biex jikkonformaw mal-obbligu ta’ preżentazzjoni konġunta tagħhom u
biex jippreżentaw dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta (ara l-Figura 9).
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4.2.

Huwa obbligatorju li jkun segwit il-proċess ta’
domanda?

Iva. Qabel ir-reġistrazzjoni, reġistrant potenzjali ta’ sustanza mhux ta’ introduzzjoni
gradwali u/jew reġistrant ta’ sustanza ta’ introduzzjoni gradwali li ma pprereġistrax
dik is-sustanza għandu jagħmel domanda lill-ECHA jekk diġà ġietx ippreżentata
reġistrazzjoni għal dik is-sustanza.
Reġistranti potenzjali għandhom jagħmlu biss domanda dwar sustanzi li jkollhom lintenzjoni li jirreġistraw. Sustanzi li m’għadhomx jiġu mmanifatturati jew importati
m’hemmx għalfejn issir domanda dwarhom.

NB: Studji ġodda li jinvolvu annimali vertebrati m’għandhomx isiru qabel ma jkun
magħruf ir-riżultat tal-proċess ta’ domanda. Ma hemm ebda skadenza biex tiġi
ppreżentata domanda lill-ECHA.
NB: Ir-riżultat tad-domanda (li jirrigwarda l-identifikazzjoni tas-sustanza u/jew iddisponibbiltà tad-data) mibgħut mill-ECHA jeħtieġ li jkun rifless fid-dossier ta’
reġistrazzjoni. Barra minn hekk l-ECHA titlob lir-reġistrant idaħħal in-numru ta’
domanda tiegħu fid-dossier ta’ reġistrazzjoni.

Għal aktar dettalji dwar il-proċess ta’ domanda ara l-Figura 9 hawn taħt.
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Reġistranti
potenzjali

Dmir li jistaqsu

Aġenzija:
- twettaq valutazzjoni tas-SiD
- tassenja identifikatur numeriku
- tipprovdi informazzjoni dwar l-istatus
tar-reġistrazzjoni

DOMANDA

Meta ġiet
ippreżentata ddata?

Iva

Is-sustanza ġiet
irreġistrata qabel?

Le

Is-sustanza
mistoqsija dwarha
hi prereġistrata?
Data ppreżentata
< 12-il sena qabel

Data ppreżentata
> 12-il sena qabel

Iva

L-Aġenzija tagħti aċċess lillPaġna tal-Ko-Reġistranti u
tinforma dwar:

reġistranti preċedenti u
potenzjali

data rilevanti u disponibbli
diġà ppreżentata minnhom.

L-Aġenzija tagħti aċċess lill-Paġna
tal-Ko-Reġistranti u:

Tinforma dwar reġistranti
preċedenti u potenzjali

Tagħti kopja tad-data rilevanti
u disponibbli diġà ppreżentata
minnhom.

L-Aġenzija tagħti
aċċess lill-Paġna talKo-Reġistranti:

domandi
preċedenti

Membri pre-SIEF
(jekk hemm)

L-Aġenzija toħloq
Paġna tal-KoReġistranti ġdida

Riżultat taddomanda

Kondiviżjoni taddata
u Kondiviżjoni talispejjeż*

*Jekk jogħġbok innota li lkumpens mhuwiex dovut għal
studji ppreżentati iktar minn 12-il
sena qabel

Preżentazzjoni
konġunta
Reġistrazzjoni

Figura 9: Ħarsa ġenerali lejn il-proċess ta’ domanda
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4.3.

Min għandu jagħmel id-domanda?

Kwalunkwe entità legali eżistenti li jeħtieġ li tirreġistra sustanza mhux ta’ introduzzjoni
gradwali jew sustanza ta’ introduzzjoni gradwali li ma kinitx prereġistrata u li ma
għandha ebda possibbiltà tipprereġistra tard is-sustanza skont l-Artikolu 28(6)
għandha tagħmel domanda. Dawn l-entitajiet legali jistgħu jinkludu:


manifatturi u importaturi ta’ sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali jew
sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali li ma kinux prereġistrati weħidhom jew fi
preparati fi kwantitajiet ta’ tunnellata 1 jew aktar kull sena, inklużi sustanzi
intermedji;



produtturi u importaturi ta’ oġġetti li fihom sustanzi (sustanzi mhux ta’
introduzzjoni gradwali jew sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali li ma kinux
prereġistrati) maħsuba biex ikunu rilaxxati taħt kundizzjonijiet ta’ użu normali
jew raġjonevolment prevedibbli u preżenti f’dawk l-oġġetti fi kwantitajiet ta’
tunnellata 1 jew aktar kull sena;



rappreżentanti uniċi ta’ manifatturi mhux tal-UE li jimportaw sustanza(i)
(sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali jew sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali
li ma kinux prereġistrati) fi kwantitajiet ta’ tunnellata 1 jew aktar kull sena.

Skont l-Artikolu 12(2), reġistranti eżistenti huma wkoll obbligati jagħmlu domanda
f’każ ta’ żieda fil-faxxa ta’ tunnellaġġ fejn jeħtieġu informazzjonali addizzjonali biex
jissodisfaw ir-rekwiżit ta' informazzjoni tagħhom.
Għal aktar dettalji dwar il-prereġistrazzjoni tardiva ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni
gradwali, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima 3.1 tal-gwida preżenti u l-Gwida dwar
ir-Reġistrazzjoni disponibbli f’http://www.echa.eu/web/guest/guidancedocuments/guidance-mainly-for-industry-use.

NB: Manifatturi mhux tal-UE ma jistgħux jagħmlu domanda huma stess dwar u
sussegwentement jirreġistraw is-sustanzi li huma esportati lejn l-UE. Manifatturi
mhux tal-UE jistgħu jiddeċiedu jew li r-reġistrazzjoni tagħhom issir minn importaturi
jew, inkella, li jistgħu jkunu rrappreżentati minn persuna fiżika jew ġuridika li tkun
tinsab fit-territorju tal-UE, ir-rappreżentant uniku tagħhom.

Bl-istess mod, rappreżentant uniku (OR) jista’ jirrappreżenta diversi manifatturi ta’
sustanza mhux tal-UE. F’dak il-każ, OR jeħtieġ li jippreżenta domanda waħda għal
kull sustanza għal kull manifattur mhux tal-UE. Għal aktar informazzjoni dwar ir-rwol
u d-dmirijiet tar-rappreżentant uniku jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar irReġistrazzjoni.

4.4.

Sustanzi soġġetti għall-proċess ta’ domanda

Skont l-Artikolu 26 tar-Regolament REACH, il-proċess ta’ domanda japplika għal
sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali u sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali li ma
kinux prereġistrati (ara t-taqsima 2.3 ta’ dan id-dokument ta’ Gwida).
Sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali huma sustanzi li ma jissodisfawx iddefinizzjoni ta’ sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali kif prevista fl-Artikolu 3(20) tarRegolament REACH. Għalhekk jew ma ġewx immanifatturati jew importati fis-suq
tal-UE qabel l-1 ta’ Ġunju 2007 jew kienu elenkati fl-ELINCS ( u kkunsidrati bħala
rreġistrati skont l-Artikolu 24).
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Sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali soġġetti għall-proċess ta’ domanda huma dawk li
ma kinux prereġistrati minn entità legali partikolari. Reġistranti potenzjali ta’ dawn
is-sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali għandhom iwaqqfu l-manifattura jew limportazzjoni u jistaqsu mal-ECHA jekk kinitx diġà ppreżentata reġistrazzjoni għal
dik is-sustanza. Sussegwentement jeħtieġ li jirreġistraw qabel ma jerġgħu
jimmanifatturaw jew jimportaw.

4.5.

Informazzjoni li għandha tkun ippreżentata fiddomanda

Bħala parti mid-domanda tagħhom, ir-reġistrant potenzjali għandu jippreżenta linformazzjoni li ġejja (Artikolu 26(1)):


l-identità tal-entità legali, kif speċifikat fit-Taqsima 1 tal-Anness VI ma’ REACH,
ħlief għas-siti tal-użu;



l-identità tas-sustanza, kif speċifikat fit-Taqsima 2 tal-Anness VI ma’ REACH;



ir-rekwiżiti tal-informazzjoni tiegħu li jkunu jeħtieġu li hu jwettaq studji ġodda li
jinvolvu jew ma jinvolvux annimali vertebrati.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna(i) web dedikata(i)34 fuq is-sit
web tal-ECHA.

4.6.

Riżultati tal-proċess ta’ domanda

Bħala parti mill-proċess ta’ domanda l-identifikazzjoni tas-sustanza, kif ipprovdut
mir-reġistrant potenzjali/minn min jagħmel id-domanda, hija verifikata mill-ECHA.
Jekk domanda tiġi aċċettata, min jagħmel id-domanda se jirċievi numru taddomanda u l-informazzjoni li ġejja:
- dwar oħrajn li jagħmlu domanda (reġistranti potenzjali);
- dwar reġistranti preċedenti tal-istess sutanza;
- dwar reġistranti potenzjali oħra li huma membri pre-SIEF, jekk hemm, li
jipprereġistraw (tard) iżda li għadhom ma rreġistrawx is-sustanza. NB: Dawk li
jagħmlu domanda għal sustanza ta' introduzzjoni gradwali li għadha ma ġietx
prereġistrata jsiru membri tas-SIEF għal dik is-sustanza.
- dettalji tas-sommarji (robusti) tal-istudju, skont id-data tal-preżentazzjoni
tagħhom kif spjegat isfel.
Aktar dettalji li jirrigwardaw il-proċess tad-domanda huma disponibbli fil-“Mistoqsijiet
u Tweġibiet dwar Domanda” fuq il-paġna web35 dedikata fuq is-sit web tal-ECHA.

4.6.1. Ir-”regola ta’ 12-il sena"
Il-perjodu ta’ kumpens ta’ data taħt REACH huwa ta’ 12-il sena. Dan japplika għal
sommarji (robusti) tal-istudju ppreżentati fil-qafas ta’ reġistrazzjoni (skont l-Artikolu
25(3)).
L-Artikolu 24(1) jipprovdi li notifika skont id-Direttiva 67/548/KEE hija meqjusa

34

http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/inquiry.

35

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/inquiry.
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bħala reġistrazzjoni li l-ECHA kienet meħtieġa li tagħtiha numru ta’ reġistrazzjoni sal1 ta’ Diċembru 2008. Għalhekk, ir-regola ta’ 12-il sena tapplika wkoll għal data
ppreżentata fil-qafas ta’ notifika magħmul skont id-Direttiva 67/548/KEE.
Taħt il-qafas legali tad-Direttiva 67/548/KEE, id-data ppreżentata bħala parti minn
notifika tista’ tintuża aktar għall-iskopijiet ta’ notifika sussegwenti wara 10 snin middata tal-preżentazzjoni tad-data. Skont l-Artikolu 25(3) tar-Regolament REACH, dan
il-perjodu kien estiż b’sentejn għal perjodu ta' 12-il sena mid-data oriġinali ta’
preżentazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti (eż. data ppreżentata fil-qafas ta’ notfika
fl-1 ta’ Ġunju 2001 kompliet tkun protetta taħt REACH sal-1 ta’ Ġunju 2013).

NB: Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn id-data ta’ preżentazzjoni u d-data li fiha
twettaq l-istudju, li sar qabel il-preżentazzjoni nnifisha. Ir-regola ta’ 12-il sena
tapplika mill-mument tal-preżentazzjoni tal-istudju partikolari, irrispettivament minn
meta twettaq. Barra minn hekk, id-data ta’ preżentazzjoni ta’ riżultat speċifiku ta’
test lill-awtorità kompetenti mhijiex neċessarjament l-istess bħad-data ta’ notifika
oriġinali. Fil-fatt, it-test jista’ jkun ġie ppreżentat wara (eż. wara żieda fil-limitu ta’
tunnellaġġ sal-livell ta’ ttestjar li jmiss) u għalhekk il-perjodu ta’ 12-il sena jista’ jkun
għadu ma skadiex.
Eżempju:
Sena tar-realizzazzjoni
tat-test

Sena tal-preżentazzjoni
tat-test taħt DSD
(67/548/KEE) jew
REACH

Tmiem tal-perjodu ta’
kumpens (għal skopjiet
ta’ REACH)

1985

-

12-il sena wara lpreżentazzjoni tat-test
għal skopijiet ta’
reġistrazzjoni

1985

2000

2012

1985

2010

2022

1985

1985

1997

B’konsegwenza, skont l-Artikolu 25(3) (u l-kriterji deskritti), data li kienet
ippreżentata għall-ewwel darba fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni preċedenti aktar minn 12il sena qabel, mhix se tkun soġġetta għal kumpens. Madankollu, jista' jkun hemm
bżonn li spejjeż amministrattivi oħrajn relatati ma’ din id-data jinqasmu.
Id-data mitluba minn min jagħmel id-domanda fid-dossier ta’ domanda tiegħu
għaldaqstant se taqa' f'waħda mit-tliet kategoriji deskritti fis-sottotaqsimiet li ġejjin.

4.6.2. Is-sustanza diġà ġiet irreġistrata u linformazzjoni rilevanti ġiet ippreżentata anqas
minn 12-il sena qabel
L-ECHA se tistieden lil min jagħmel id-domanda biex jagħmel kull sforz biex jilħaq
ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u jipprovdiha mingħajr dewmien b’:
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l-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tar-reġistrant(i) preċedenti u ta’ reġistranti
potenzjali oħra (jiġifieri dawk li jagħmlu d-domanda u membri pre-SIEF);



il-lista ta’ data rilevanti u disponibbli li diġà ppreżentaw, fejn l-użu tagħha għal
skopijiet ta’ reġistrazzjoni jitlob kondiviżjoni tal-ispejjeż ma’ reġistranti
preċedenti.

Fl-istess ħin, l-ECHA se tinforma lir-reġistrant(i) eżistenti u lil dawk kollha li għamlu
d-domanda qabel bl-isem u bl-indirizz ta' min jagħmel id-domanda. F'dak l-istadju,
ebda azzjoni proattiva ma hija mistennija mir-reġistrant(i) preċedenti. Min jagħmel
id-domanda se jkun meħtieġ li jikkuntattjahom biex jitlob data rilevanti u biex
jingħaqdu mal-preżentazzjoni konġunta.

4.6.3. Is-sustanza diġà ġiet irreġistrata u linformazzjoni rilevanti kienet ippreżentata
aktar minn 12-il sena qabel
L-ECHA se tipprovdi lil min jagħmel id-domanda mingħajr dewmien b’:


l-isem(ismijiet) u l-indirizz(i) tar-reġistrant(i) preċedenti u ta’ reġistranti
potenzjali oħra (jiġifieri dawk li jagħmlu d-domanda u membri pre-SIEF);



kopji tad-data rilevanti u disponibbli li huma diġà ppreżentaw li tista’ tintuża bla
ħlas għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni.

B’mod parallel l-ECHA se tinforma wkoll lir-reġistrant(i) eżistenti u lil dawk kollha li
għamlu d-domanda qabel bid-dettalji ta' kuntatt ta' min jagħmel id-domanda/irreġistrant potenzjali. F'dak l-istadju, ebda azzjoni proattiva ma hija mistennija mirreġistrant(i) preċedenti. Min jagħmel id-domanda se jkun meħtieġ li jikkuntattjahom
biex jingħaqad mal-preżentazzjoni konġunta.

NB: Hija dejjem ir-responsabbiltà ta’ min jagħmel id-domanda li jivvaluta l-kwalità u
r-rilevanza tal-informazzjoni riċevuta mill-ECHA36 biex, bħala reġistrant, jissodisfa lobbligi ta’ reġistrazzjoni tiegħu. Meta jintużaw sommarji tal-istudju ppreżentati aktar
minn 12-il sena qabel (eż. f’notifika NONS), jista’ jkun li dawn is-sommarji tal-istudju
ma jkunux ta’ kwalità suffiċjenti biex jissodisfaw l-obbligi ta’ reġistrazzjoni taħt irRegolament REACH u r-reġistrant potenzjali jista’ jikkunsidra alternattivi biex jiżgura
konformità mad-dossier ta’ reġistrazzjoni. Barra minn hekk, ir-reġistrant potenzjali
jingħata wkoll il-parir li jikkuntattja lir-reġistrant/ notifikatur preċedenti biex jiżgura
li s-sommarju sħiħ tal-istudju huwa disponibbli.

NB: End-point partikolari jista’ jkun kopert b’informazzjoni ppreżentata kemm aktar
kif ukoll anqas minn 12-il sena qabel (indikata fil-komunikazzjoni tad-domanda).
Għalhekk, għażliet tar-riżultat tad-domanda deskritti fil-punti 4.6.2 u 4.6.3 jistgħu
jingħaqdu, u f’dak il-każ id-data tkun parzjalment protetta u parzjalment disponibbli
bla ħlas għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni. Hija r-responsabbiltà tar-reġistrant
potenzjali li jikkunsidra liema informazzjoni hija rilevanti biex tissodisfa r-rekwiżiti
Għandek tkun taf li data ppreżentata f’IUCLID 4 jew f'format SNIF ma jkunx fiha l-informazzjoni kollha
meħtieġa u r-reġistrant jeħtieġ li jikkontrolla u jlesti b’attenzjoni l-fajl IUCLID 6. Aktar dettalji huma
pprovduti fil-Manwal dwar “Kif tlesti dossier ta’ reġistrazzjonijiet u PPORD” disponibbli f’:
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
36
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tal-informazzjoni fid-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħu.

4.6.4. Is-sustanza ma ġietx irreġistrata qabel jew
kienet irreġistrata iżda l-informazzjoni mitluba
mhijiex disponibbli
L-ECHA f’kull każ se tinforma lil min jagħmel id-domanda jekk l-isem(ismijiet) u lindirizz(i) tar-reġistrant(i) preċedenti/ persuni oħra li jagħmlu d-domanda u membri
pre-SIEF humiex disponibbli. B’mod parallel, meta applikabbli, l-ECHA se tinforma
wkoll lir-reġistrant(i) preċedenti/ lil min jagħmel id-domanda qabel (iżda mhux lillmembri pre-SIEF) bl-isem u l-indirizz tad-dettallji ta’ kuntatt ta’ min jagħmel iddomanda. F'dak l-istadju, ebda azzjoni proattiva ma hija mistennija mir-reġistrant(i)
preċedenti. Min jagħmel id-domanda se jkun meħtieġ li jikkuntattjahom biex
jingħaqad mal-preżentazzjoni konġunta.
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Sustanzi mhux ta’
introduzzjoni gradwali / mhux
prereġistrati ta’ introduzzjoni
gradwali (Art. 26)

Reġistrant
potenzjali:

> 1 t / sena

Le

M’hemmx bżonn
ta’ reġistrazzjoni?

Iva
Dak li qed jistaqsi jippreżenta informazzjoni
lill-ECHA:

Identità LE

identità tas-sustanza

rekwiżiti ta' informazzjoni li jkunu
jeħtieġu studji ġodda (li jinvolvu jew ma
jinvolvux annimali vertebrati)

L-istess
sustanza irreġistrata
qabel?

Reġistranti potenzjali
oħra (dawk li jistaqsu,
membri pre-SIEF)?

Le

Dmir li jistaqsi
(Art. 26)

Le

L-Aġenzija tinforma
lir-reġistrant
potenzjali

Reġistrant
potenzjali:għandu
jiwettaq test, fejn
meħtieġ

Iva
Iva
Data
ppreżentata
< 12-il sena

Le

L-ECHA tinforma lil dak li qed jistaqsi dwar:

reġistranti preċedenti u potenzjali

kopja tad-data rilevanti u disponibbli diġà
ppreżentata minnhom
l-ECHA tinforma lir-reġistrant(i) preċedenti
(potenzjali):

isem tar-reġistrant potenzjali

studji mitluba minn dak li qed jistaqsi

Iva

L-ECHA tinforma lil dak li qed jistaqsi dwar:

reġistranti preċedenti u potenzjali

data rilevanti u disponibbli diġà ppreżentata
minnhom.
L-ECHA tinforma lir-reġistrant(i) preċedenti u
potenzjali:

isem tar-reġistrant potenzjali

studji mitluba minn dak li qed jistaqsi

*Jekk jogħġbok innota
li l-kumpens mhuwiex
dovut għal studji
ppreżentati iktar minn
12-il sena qabel

Kondiviżjoni taddata
u Kondiviżjoni talispejjeż*

Preżentazzjoni
konġunta

Reġistrazzjoni

Figura 10: Proċess dettaljat tad-domanda segwit minn preżentazzjoni
konġunta
NB: Fil-prattika, l-ECHA tinforma dwar l-operaturi kollha msemmija fuq permezz ta’
Paġna tal-Ko-Reġistranti ddedikata f’REACH-IT. Għas-sorveljanza tal-bidliet, hu
rrakkomandat iċċekkjar sistematiku ta’ messaġġi li jkunu deħlin.
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4.7.

Kondiviżjoni tad-data bejn reġistranti wara domanda

Il-kondiviżjoni tad-data hija waħda mill-prinċipji prinċipali fir-Regolament REACH.
Billi jikkondividu informazzjoni dwar sustanzi u jippreżentaw id-dossiers b’mod
konġunt, il-kumpaniji jżidu l-effiċjenza tas-sistema ta’ reġistrazzjoni, inaqqsu lispejjeż u jevitaw ittestjar mhux neċessarju fuq annimali vertebrati.
Skont l-Artikoli 11 jew 19, reġistranti multipli tal-istess sustanza (irrispettivament
mill-istatus ta’ introduzzjoni gradwali jew mhux ta’ introduzzjoni gradwali)
għandhom l-obbligu li jippreżentaw b’mod konġunt l-informazzjoni meħtieġa għassustanza tagħhom taħt l-Artikolu 10(a) u (b). Permezz tal-paġna tal-koreġistranti,
dawk li jagħmlu domanda jistgħu jidentifikaw reġistranti eżistenti u reġistranti
potenzjali, inklużi membri pre-SIEF, tal-istess sustanza u għalhekk jinnegozjaw dwar
l-aċċess għall-preżentazzjoni konġunta eżistenti jew, jekk ma tkunx għadha ġiet
ippreżentata, jiddiskutu l-kundizzjonijiet tagħha. Jekk is-sustanza ma tkunx għadha
ġeit irreġistrata, skont l-Artikolu 11(1), reġistrant prinċipali li jaġixxi f’isem irreġistranti l-oħra assenti (li wkoll ser joħolqu l-ISO f’REACH-IT) irid jiġi identifikat.
Reġistranti potenzjali għandhom obbligu li jitolbu minn reġistrant(i)/ detentur(i) taddata/ sid(ien) tad-data preċedenti, studji li jinvolvu annimali vertebrati, filwaqt li
għandhom il-possibbiltà li jitolbu l-kondiviżjoni ta’ data li ma tinvolvix ittestjar fuq
annimali vertebrati. Fi kwalunkwe każ, jekk ikun mitlub studju, is-sid tad-data huwa
obbligat jikkondividih, kemm jekk l-istudju jinvolvi ttestjar fuq annimali vertebrati kif
ukoll jekk le. F’każ li r-reġistrant(i) potenzjali jkunu jeħtieġu li jwettqu testijiet
meħtieġa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni tagħhom, jeħtieġ li jagħmlu
użu mid-data kollha disponibbli (eż. read across jew mudelli (Q)SAR validati) biex
ikun evitat ittestjar fuq annimali vertebrati.
Biex ikun ippreparat dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta r-reġistranti jistgħu jsegwu listadji indikattivi deskritti hawn taħt.


Stadju 1 Il-ġbir individwali u l-inventarju ta’ informazzjoni disponibbli



Stadju 2 Il-konsiderazzjoni tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni



Stadju 3 Il-ftehim dwar il-forma ta’ kooperazzjoni u identifikazzjoni ta’
reġistrant prinċipali



Stadju 4 L-identifikazzjoni ta’ vojt fid-data u l-ġbir ta’ informazzjoni oħra
disponibbli



Stadju 5 In-negozjati dwar il-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż u riżultati
possibbli



Stadju 6 Il-ġenerazzjoni ta’ informazzjoni/proposta ta’ ttestjar ġdida



Stadju 7 Il-preżentazzjoni (konġunta) tad-data

NB: Meta diġà jkun hemm reġistrazzjoni eżistenti għas-sustanza, l-istadji 3, 4 u 6
aktarx diġà jkunu twettqu. Reġistranti potenzjali li għamlu domanda dwar issustanza tagħhom li jużaw l-istess identifikatur jeħtieġ li jaqblu mar-reġistranti
eżistenti li d-data li diġà ġiet ippreżentata hi rilevanti wkoll għas-sustanza li
speċifikament immanifatturaw jew importaw. Dan il-ftehim jista’ jirriżulta fladattament tal-profil tal-identità tas-sustanza (SIP) rappurtat fid-dossier. Aktar
dettalji dwar il-kunċett SIP huma disponibbli fil-Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti
ta' ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP:

107

108

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data
Verżjoni 3.1 - Jannar 2017

4.7.1. Stadju 1 - Il-ġbir individwali u l-inventarju ta’
informazzjoni disponibbli
Reġistranti potenzjali għandhom l-ewwel jiġbru l-informazzjoni disponibbli kollha
eżistenti dwar is-sustanza li jkollhom il-ħsieb li jirreġistraw. Dan għandu jinkludi
kemm data disponibbli “internament”, kif ukoll dik minn sorsi oħra, bħal data
disponibbli pubblikament li tista’ tiġi identifikata permezz ta’ tfittxija tal-letteratura.

NB: Il-ġbir tad-data għandu jkun dettaljat, affidabbli u dokumentat tajjeb, minħabba
li nuqqas li tinġabar l-informazzjoni kollha disponibbli dwar sustanza jista’ jwassal
għal ittestjar mhux neċessarju b’implikazzjonijiet ta’ riżorsi relatati.

L-informazzjoni li għandha tinġabar minn kull reġistrant potenzjali għandha tkun
tinkludi l-informazzjoni kollha rilevanti għall-iskopijiet tar-Reġistrazzjoni, jiġifieri:


Informazzjoni li tagħti dettalji dwar l-identità tas-sustanza (rapporti analitiċi,
tekniki analitiċi applikabbli, metodi standardizzati, eċċ.);



Informazzjoni dwar il-karatteristiċi instrinsiċi tas-sustanza (karatteristiċi
fiżikokimiċi, tossiċità mammifera, tossiċità ambjentali, destin ambjentali, inkluża
degradazzjoni kimika u bijotika). Din l-informazzjoni tista’ tiġi minn riżultati tattest in vivo jew in vitro, data mhux ta’ ttestjar bħal estimi QSAR, data eżistenti
dwar effetti fuq il-bniedem, read across minn sustanzi oħra, data
epidemjoloġika;



Informazzjoni dwar il-manifattura u l-użi: preżenti u previsti;



Informazzjoni dwar l-espożizzjoni: preżenti u antiċipata;



Informazzjoni dwar Miżuri tal-Immaniġġjar tar-Riskji (RMM): diġà implimentati
jew proposti.

L-informazzjoni li għandha tinġabar f’dan l-istadju għandha tinkludi wkoll dik dwar ilkompożizzjonijiet ta’ limitu li għandhom il-ħsieb li jkopru bir-reġistrazzjoni tagħhom
(ara l-kunċett SIP imsemmi fit-taqsima 3 u dettaljat fil-Gwida għall-identifikazzjoni u
l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP).
Dan l-eżerċizzju tal-ġbir tad-data għandu jsir irrispettivament mill-volum. Fil-fatt, jekk
ir-rekwiżiti tad-data mar-reġistrazzjoni jiddependu fuq il-volum manifatturat jew
importat minn kull reġistrant, ir-reġistranti għandhom jirreġistraw id-data kollha
rilevanti u disponibbli għal end-point speċifiku. Madankollu, għandhom jikkondividu
fuq talba data li għandhom disponibbli li tikkorrispondi għal limitu ta’ tunnellaġġ ogħla.

NB: L-istadju 1 jeħtieġ li kull reġistrant potenzjali jiġbor u jiddokumenta linformazzjoni kollha li għandu disponibbli internament dwar is-sustanza, inkluża
informazzjoni dwar (1) il-karatteristiċi intrinsiċi (irrispettivament mit-tunnellaġġ), (2)
użi, espożizzjoni u miżuri tal-immaniġġjar tar-riskji tas-sustanza. Ikun jeħtieġ ukoll li
r-reġistrant iwettaq tfittxija tal-letteratura.

Għandu dejjem ikun ikkunsidrat li, ħlief fil-każijiet enumerati fl-Artikolu 10(a) l-aħħar
paragrafu, ir-reġistrant għandu jkun fil-pussess leġittimu jew ikollu permess li
jirreferi għar-rapport tal-istudju sħiħ miġbur fil-qosor f’sommarju (robust) tal-istudju
li għandu jkun ippreżentat għall-iskop ta’ reġistrazzjoni. Għal aktar dettalji dwar in-
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natura tad-data u d-dritt li wieħed jirreferi għad-data, jekk jogħġbok ikkonsulta ttaqsima 3.3.3.8 ta’ dan id-dokument ta’ Gwida.

4.7.2. Stadju 2 - Il-konsiderazzjoni tar-rekwiżiti ta’
informazzjoni
L-istadju 2 huwa għal reġistranti potenzjali biex jidentifikaw b'mod preċiż liema
rekwiżiti tal-informazzjoni huma għall-profili kompożizzjonali tas-sustanza li
għandhom il-ħsieb li jirreġistraw, wara li b’mod partikolari jikkunsidraw il-limitu ta’
tunnellaġġ li hu rilevanti għalihom, il-parametri fiżiċi tas-sustanza (rilevanti għarrinunzja teknika tat-testijiet) u l-użi/il-mudelli tal-espożizzjoni (rilevanti għal rinunzja
fuq il-bażi tal-espożizzjoni).
Kif deskritt f’aktar dettall fil-Gwida dwar ir-reġistrazzjoni, l-Artikolu 12 jeħtieġ li
reġistranti:


jinkludu fid-dossier l-informazzjoni fiżikokimika, tossikoloġika u ekotossikoloġika
kollha rilevanti u disponibbli għalihom, irrispettivament mil-limitu ta’ tunnellaġġ
tagħhom stess (dan jinkludi data minn tfittxija tal-letteratura individwali jew
kollettiva);



għallinqas, jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-informazzjoni standard kif stabbilit filKolonna 1 tal-Annessi VII sa X ta’ REACH għal sustanzi prodotti jew importati
f’ċertu limitu ta’ tunnellaġġ37, soġġett għal possibbiltajiet ta’ rinunzja, kif
deskritt hawn taħt.

F’dawn il-każijiet kollha, ir-reġistrant għandu jindika b’mod ċar u jiġġustifika kull
adattament fid-dossier tar-reġistrazzjoni. Fil-fatt, għal kull wieħed mill-Annessi VII sa
X REACH, il-Kolonna 2 telenka kriterji speċifiċi (eż. karatteristiċi tal-espożizzjoni jew
tal-periklu), fejn skont dawn jistgħu jkunu adattati r-rekwiżiti tal-informazzjoni
standard għal end-points individwali (jiġifieri jkunu modifikati ż-żewġ possibbiltajiet ta’
speċifikazzjoni għal rinunzja, jew ikun speċifikat meta tkun meħtieġa informazzjoni
addizzjonali).
Barra minn hekk, ir-reġistranti jistgħu jadattaw l-informazzjoni standard meħtieġa
stabbilita skont ir-regoli ġenerali li jinsabu fl-Anness XI tar-Regolament REACH li
tirreferi għal sitwazzjonijiet fejn:


l-ittestjar ma jidhirx xjentifikament neċessarju;



l-ittestjar mhuwiex teknikament possibbli;



l-ittestjar jista’ jitħalla barra fuq il-bażi ta’ xenarji tal-espożizzjoni żviluppati firrapport dwar is-sigurtà kimika (CSR).



NB: L-istadju 2 jeħtieġ li kull reġistrant potenzjali jidentifika b'mod preċiż liema
huma r-rekwiżiti tal-informazzjoni tiegħu, waqt li jikkunsidra b’mod partikolari llimitu ta’ tunnellaġġ li huwa rilevanti għalih. Meta jikkunsidra l-ħtiġijiet talinformazzjoni tiegħu, reġistrant potenzjali jista’ jikkunsidra l-applikazzjoni
possibbli ta’ rinunzji tad-data, pereżempju fuq il-bażi ta’ użi/tal-mudell talespożizzjoni.

Għandu dejjem jitfakkar li l-ittestjar fuq l-annimali għandu jiġi evitat u mwettaq biss bħala l-aħħar
soluzzjoni (Artikolu 25 ta’ REACH).
37
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4.7.3. Stadju 3 - Il-ftehim dwar il-forma ta’
kooperazzjoni u identifikazzjoni ta’ reġistrant
prinċipali
Qabel ma r-reġistranti potenzjali jibdew jiskambjaw informazzjoni dwar id-data li
għandhom disponibbli, huwa rrakkomandat li l-ewwel jaqblu dwar il-forma ta’
kooperazzjoni li toqgħod l-aħjar għalihom u r-regoli prinċipali applikabbli għal dik ilkooperazzjoni, f’termini ta’ kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż. Prerekwiżit għallkondiviżjoni tad-data hu l-ftehim dwar il-kamp ta’ applikazzjoni tas-sustanza (jiġifieri
l-profil tal-identità tas-sustanza) li l-koreġistranti jaqblu li se tiġi rreġistrata b’mod
konġunt. Il-profil tal-identità tas-sustanza jiddefinixxi l-profil kompożizzjonali
miftiehem mis-SIEF biex jirreferi għal sustanza waħda.
Skont ir-Regolament REACH, ir-reġistrant prinċipali huwa rwol obbligatorju stabbilit
fl-Artikolu 11(1), definit bħala “reġistrant wieħed li jaġixxi bil-kunsens tarreġistrant(i) l-ieħor(l-oħra) li jaqblu” u hu jkun l-ewwel li jippreżenta ċerta
informazzjoni deskritta fl-Artikolu 10.
REACH ma jispeċifikax regoli dwar kif għandu jintgħażel ir-reġistrant prinċipali. Irreġistrant prinċipali għandu jaġixxi bil-kunsens tar-reġistranti l-oħra li jaqblu u
jippreżenta d-dossier ta’ preżentazzjoni konġunta, li fih informazzjoni dwar ilkaratteristiċi instrinsiċi tas-sustanza. Reġistranti prinċipali huma mħeġġin
jippreżentaw ir-reġistrazzjonijiet tagħhom l-ewwel, jiġifieri qabel il-membri tal-JSO.
Aktar dettalji dwar ir-rwol tar-Reġistrant prinċipali huma pprovduti fit-taqsima 3.2.
Għandu jiġi enfasizzat li l-prereġistranti għandhom jiġu kkunsidrati bħala reġistranti
potenzjali. Filwaqt li s-sustanza jista’ jkun li għadha ma ġietx irreġistrata, is-SIEF
jista’ jkun diġà għamel il-passi biex jagħżel ir-reġistrant prinċipali, beda lpreparazzjoni tad-dossier, eċċ. Dawk li jagħmlu d-domanda jistgħu jkunu f’pożizzjoni
biex jaqblu mal-prereġistranti dwar dan li ġej:
- jieħdu r-rwol tar-reġistrant prinċipali u jħaffu l-attività tal-preparazzjoni taddossier, jekk iż-żmien ikun ta’ importanza kruċjali għal dak li jagħmel domanda (li
ma jistax igawdi mill-iskadenzi estiżi ta’ reġistrazzjoni) u għar-reġistranti potenzjali
l-oħra li jista’ jkollhom ix-xewqa li jissottomettu qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni
tagħhom;
- fejn ebda reġistrant potenzjali: ieħor ma jkollu l-ħsieb li jirreġistra qabel liskadenza tar-reġistrazzjoni tiegħu, dak li jagħmel domanda jista’ jipproċedi biddossier ta' reġistrazzjoni tiegħu u jaġġornah aktar tard għal preżentazzjoni konġunta
malli reġistrant ġdid ikollu l-ħsieb li jirreġistra;
- jikkollaboraw mal-membri SIEF fl-attivitajiet tal-preparazzjoni tad-dossier
tagħhom, waqt li jaċċettaw li ż-żmien se jiddependi fuq il-progress fis-SIEF (dak li
jagħmel domanda ma jistax jimmanifattura jew jimporta qabel ma jirreġistra firrealtà s-sustanza).

NB: L-istadju 3 jeħtieġ li reġistranti potenzjali (oħrajn li jagħmlu domanda,
prereġistranti u potenzjalment detenturi tad-data) jiltaqgħu (virtwalment), jiddiskutu
u jaqblu dwar l-elementi prinċipali tal-ġbir tal-informazzjoni, il-kamp ta’ applikazzjoni
tas-sustanza li għandha tiġi reġistrata, l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet talinformazzjoni, il-ġenerazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa, u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż
relatati mal-attivitajiet kollha ta’ reġistrazzjoni.
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4.7.4. Stadju 4 - L-identifikazzjoni ta’ vojt fid-data u
l-ġbir ta’ informazzjoni oħra disponibbli
L-istadju 4 jeħtieġ li r-reġistrant(i) potenzjali jqabbel(jqabblu) l-informazzjoni
disponibbli mill-istadju 1 u d-data meħtieġa fid-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta kif
identifikata fl-istadju 2. Se jkollhom jidentifikaw b'mod preċiż il-lakuni fid-data li
għandu jimtela qabel ma d-dossiers ta’ reġistrazzjoni jkunu jistgħu jiġu ppreżentati.

NB: Ir-reġistrant(i) potenzjali għandu(hom) jikkoordina(w) mas-sidien tad-data biex
jikkonferma(w) li s-sustanza hija l-istess, jiġifieri jekk l-istudji eżistenti humiex
xierqa għas-sustanza tagħhom.

4.7.5. Stadju 5 - In-negozjati dwar il-kondiviżjoni
tad-data u tal-ispejjeż, u riżultati possibbli
Hekk kif issir talba biex ikunu kondiviżi studji ppreżentati anqas minn 12-il sena
qabel, REACH jeħtieġ li kemm ir-reġistrant potenzjali kif ukoll dak preċedenti
jagħmlu kull sforz biex:


- jiżguraw ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni mitluba mir-reġistrant
potenzjali;



- jiżguraw li l-ispejjeż tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni jkunu ddeterminati
b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju (ara t-taqsima 4.9; ara wkoll ittaqsima 3.3.2 għal eżempji meta l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tista’ titqies bħala
mhux ġusta, mhux trasparenti u diskriminatorja).

Ir-reġistranti eżistenti (jew ir-rappreżentant tagħhom) li jaġixxu f’isem ir-reġistranti
potenzjali kollha jeħtieġ li jipprovdu ġustifikazzjonijiet ċari dwar l-għażla ta’ studji li
għandhom jintużaw għal kull end-point. Meta jintlaħaq ftehim (skont l-Artikolu
27(4)), ir-reġistrant / is-sid tad-data preċedenti se jagħmel disponibbli lir-reġistrant
potenzjali l-informazzjoni miftiehma. Is-sid tad-data se jagħti wkoll lir-reġistrant
potenzjali permess li jirreferi għar-rapport sħiħ tal-istudju.
Spejjeż li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati fi kwalunkwe ftehim tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż
jistgħu jkunu ta’ natura differenti, jiġifieri relatati ma’ testijiet (spejjeż tal-istudju) u
relatati ma’ xogħol amministrattiv (jew relatat ma’ rekwiżit ta' informazzjoni
partikolari jew ma’ spejjeż amministrattivi ġenerali).
Kif enfasizzat fit-taqsima relatata ma’ attivitajiet SIEF, il-kumpaniji għandhom ikunu
konxji tal-kontenut tal-informazzjoni meta jakkwistaw id-dritt li jirreferu għaliha (ara
t-taqsima 3.2.6.2).
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Figura 11: Kondiviżjoni tad-data għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni
gradwali u sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali mhux prereġistrati
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4.7.6. Stadju 6 - Il-ġenerazzjoni ta’
informazzjoni/proposta ta’ ttestjar ġdida
F’każ li jkun identifikat vojt fid-data fl-istadju 1, informazzjoni dwar il-karatteristiċi
intrinsiċi ta’ sustanzi tista’ tiġi ġġenerata billi jintużaw sorsi alternattivi għal
informazzjoni ta’ xorta oħra minn ittestjar in vivo, sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti
fl-Anness XI ikunu ssodisfati. Ir-reġistrant(i) jista’(jistgħu) juża(w) varjetà ta’ metodi
bħal (Q)SARs (Relazzjonijiet Struttura Attività (Kwantitattivi)), testijiet in vitro,
approċċi tal-piż tal-evidenza, u approċċi ta’ raggruppament (inkluż read-across).
Meta jkun hemm vojt fl-informazzjoni li ma jkunx jista’ jimtela minn kwalunkwe millmetodi mhux ta’ ttestjar, reġistranti potenzjali għandhom jieħdu azzjoni skont iddata li tkun nieqsa:


F’każ li jkun meħtieġ studju għal reġistrazzjoni kif elenkat fl-Annessi VII u VIII
(kemm jekk jinvolvi annimali vertebrati u kemm jekk le), u dan ma jkunx
disponibbli fi ħdan SIEF, ikun meħtieġ li jsir test ġdid biex id-dossier jitlesta.
B’konsegwenza r-reġistranti interessati għandhom jiġġeneraw informazzjoni
ġdida u jridu jaqblu dwar min ikun ser iwettaq l-istudju nieqes qabel ma
jippreżentaw id-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta tagħhom. Għal aktar dettalji,
jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar ir-Rekwiżiti tal-Informazzjoni u lValutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika disponibbli
f’http://www.echa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment;



F’każ li jkun meħtieġ studju għal reġistrazzjoni kif elenkat fl-Annessi IX u X
(kemm jekk jinvolvi annimali vertebrati u kemm jekk le), u dan ma jkunx
disponibbli fi ħdan is-SIEF, ir-reġistranti potenzjali għandhom jaqblu dwar u
jippreparaw proposta ta’ ttestjar li għandha tkun ippreżentata bħala parti
mid-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta għall-konsiderazzjoni tal-ECHA. Barra
minn hekk, reġistranti potenzjali għandhom jimplimentaw u/jew
jirrakkomandaw lil utenti downstream miżuri interim tal-immaniġġjar tar-riskji
filwaqt li jkunu qegħdin jistennew ir-riżultat tad-deċiżjoni tal-ECHA (skont lArtikolu 40) fir-rigward tal-proposta ta’ ttestjar.

NB: L-obbligu li tiġi ppreparata proposta ta’ ttestjar japplika wkoll meta lkoreġistranti, bħala riżultat tal-applikazzjoni tar-regoli fil-kolonna 2 tal-Annessi,
jipproponu testijiet (ta’ livell ogħla) tal-Annessi IX jew X bħala alternattiva għarrekwiżiti standard tal-Annessi VII u VIII.
L-istadju 6 jeħtieġ li reġistranti potenzjali jiġġeneraw data ġdida (meta japplikaw lAnnessi VII jew VIII) jew jippreparaw proposta ta’ ttestjar (meta japplikaw l-Annessi
IX u X). L-ittestjar fuq l-annimali għandu dejjem ikun l-aħħar soluzzjoni. Trid tiġi
pprovduta ġustifikazzjoni f’IUCLID għal kull proposta ta' ttestjar li tinvolvi annimali
vertebrati biex tiċċara għaliex metodi alternattivi mhumiex adegwati.

4.7.7. Stadju 7 – Il-preżentazzjoni (konġunta) taddata
L-informazzjoni kollha eżistenti rilevanti u disponibbli miġbura meta jkun qiegħed jiġi
ppreparat id-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta għandha tkun dokumentata millkoreġistranti kemm fid-dossier tekniku kif ukoll, għal sustanzi manifatturati jew
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importati fi kwantitajiet ta’ 10 tunnellati (jew aktar) kull sena għal kull reġistrant, firrapport dwar is-sigurtà kimika (CSR).
Hekk kif il-koreġistranti jkunu lestew l-istadji t’hawn fuq, jistgħu jorganizzaw ilkondiviżjoni attwali tad-data disponibbli u jikkomunikaw l-ispejjeż involuti. Dan
probabbilment se jsir fi stadji, meta reġistrant potenzjali ġdid jikkuntattja lir-reġistrant
prinċipali, iżda wkoll meta ssir disponibbli data żviluppata ġdida.
Madankollu l-ECHA tirrakkomanda li kull persuna li tkun qiegħda tipprepara d-dossier
konġunt, tikkomunika f’intervalli regolari biex tinforma lir-reġistranti eżistenti/
potenzjali bil-progress/ bl-aġġornament tad-dossier ta’ reġistrazzjoni. Il-koreġistranti
jistgħu jsibu ħafna mid-dettalji ta’ kuntatt aġġornati fuq il-Paġna tal-Ko-Reġistranti
f’REACH-IT.
Kif deskritt fl-Artikoli 3(3) u 4(3) tar-Regolament tal-Ħlas REACH (KE) Nru 340/2008,
l-ECHA titlob ħlas speċifiku mraħħas għal reġistrazzjoni, għall-preżentazzjoni
konġunta tad-dossier ta’ reġistrazzjoni.
Reġistrant(i) potenzjali/ persuna(i) li tagħmel(jagħmlu) d-domanda li jkun(u) parti
mill-ISO, jista’(jistgħu) xorta jagħżel(lu) non-parteċipazzjoni (skont il-kriterji talArtikolu11(3)) għal xi end-points fejn ikun(u) sid(ien) ta’ data. Għal aktar dettalji
dwar il-kriterji għal non-parteċipazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima 6.3 ta’
dan id-dokument ta’ Gwida.

4.7.8. Reġistrant(i) addizzjonali li
jingħaqad(jingħaqdu) ma’ preżentazzjoni
(konġunta) eżistenti
Jekk ikun diġà jeżisti dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta jistgħu jitħallew barra xi stadji
(eż. l-istadji 3, 4, 6 t’hawn fuq). Ir-reġistrant potenzjali għandu jikkuntattja lirreġistrant(i) eżistenti (identifikat(i) fuq il-Paġna tal-Ko-Reġistranti li jingħata aċċess
għaliha wara domanda ta’ suċċess) u jinnegozja dwar il-kundizzjonijiet biex
jingħaqad(jingħaqdu) mad-dossier ta’ preżentazzjoni konġunta li diġà kien ippreżentat
mir-reġistrant prinċipali f’isem ir-reġistranti l-oħrajn li jaqblu. Ir-reġistranti potenzjali
u dawk preċedenti (jew ir-rappreżentant(i) tagħhom) għandhom jagħmlu kull sforz
biex jaqblu dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u tal-ispejjeż tagħha b’mod ġust,
trasparenti u mhux diskriminatorju. Madankollu, jekk ir-reġistrant potenzjali ma
jaqbilx dwar l-għażla ta’ informazzjoni għal ċerti end-points (eż. jista’ jkollu xi studji),
jista’ jiddeċiedi li jibqa’ barra għal dawn l-end-points partikolari, iżda xorta għandu
jkun parti mill-preżentazzjoni konġunta. Għal aktar dettalji dwar il-kundizzjonijiet tannon-parteċipazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima 6.3 ta’ din il-gwida.
Irid jiġi enfasizzat li (kif deskritt fit-taqsima 3 dwar sustanzi ta' introduzzjoni
gradwali) reġistranti potenzjali għandhom jiġu pprovduti b’informazzjoni trasparenti
u ċara dwar għażliet għall-aċċess tad-data u l-ispejjeż tagħhom kif ukoll dwar ilkundizzjonijiet biex jingħaqdu mal-preżentazzjoni konġunta. Dan japplika wkoll f’każ
li l-partijiet ta’ ftehim eżistenti qablu li jirrinunzjaw l-obbligu li jinkludu l-partizzjoni
u/jew mekkaniżmu ta’ rimborż (ara t-taqsima 3.3.7 għal aktar dettalji).
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NB: F'każ li ma jkunx hemm reġistranti potenzjali oħra u l-persuna li tagħmel
domanda tipproċedi biex tirreġistra individwalment, jeħtieġ li hi taġġorna d-dossier
ta' reġistrazzjoni tagħha meta reġistrant potenzjali ieħor jiddeċiedi li jirreġistra listess sustanza: l-ewwel jeħtieġ li jidentifikaw reġistrant prinċipali li se joħloq il-JSO,
u mbagħad jaqblu dwar il-kontenut tad-dossier ta’ preżentazzjoni konġunta.
B’konsegwenza, ir-reġistrant eżistenti jrid jaġġorna d-dossier tiegħu bħala parti mirreġistrazzjoni tal-preżentazzjoni konġunta (bħala reġistrant prinċipali u/jew
membru).

Skont l-Artikolu 24(2), jekk tkun teżisti notifika taħt id-Direttiva 67/548/KEE, innotifikatur ikun jeħtieġ li jippreżenta dossier konformi ma’ REACH (skont l-Artikoli 10
u 12) jekk il-kwantità tas-sustanza notifikata tilħaq il-limitu ta’ tunnellaġġ li jmiss.
Jekk ikun jeżisti SIEF għas-sustanza li l-persuna tkun għamlet id-domanda dwarha,
dik il-persuna se titqiegħed f’kuntatt mal-membri SIEF, iżda ma tkunx uffiċjalment
parti mis-SIEF (li hu r-riżultat ta’ prereġistrazzjoni “attiva”). Madankollu, dan xorta
jeħtieġ li r-reġistranti kollha tal-istess sustanza jikkondividu d-data u jippreżentaw
b’mod konġunt ir-reġistrazzjoni tagħhom.

4.8.

Perjodu ta’ stennija tar-reġistrazzjoni skont lArtikolu 27(8)

L-Artikolu 21 jipprovdi li “reġistrant jista’ jibda jew ikompli l-manifattura jew limportazzjoni ta’ sustanza jew il-produzzjoni jew l-importazzjoni ta’ oġġett, jekk ma
jkun hemm ebda indikazzjoni għall-kuntrarju mill-Aġenzija skont l-Artikolu 20(2) fi
żmien tliet ġimgħat wara d-data ta’ preżentazzjoni, mingħajr preġudizzju għallArtikolu 27(8)”. F’dan il-kuntest il-manifattura jew l-importazzjoni ta’ sustanza jistgħu
jibdew biss wara t-tmiem tal-perjodu ta’ tliet ġimgħat wara li tkun ippreżentata
reġistrazzjoni (ħlief meta jkun mitlub perjodu itwal skont l-Artikolu 27(8)).
Skont l-Artikolu 27(8), reġistrant preċedenti jista’ jitlob li l-perjodu ta’ stennija ta’
reġistrazzjoni (skont l-Artikolu 21(1)) jiġi estiż b’erba’ xhur għar-reġistrant il-ġdid. Ittalba tista’ tkun ippreżentata lill-ECHA38, meta reġistrant preċedenti u reġistrant
potenzjali jkunu qablu dwar il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni ppreżentata inqas minn
12-il sena qabel jew, wara tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data, meta l-ECHA tagħti lirreġistrant potenzjali permess biex jirreferi għad-data (ara t-taqsima 4.9 hawn taħt).
Ir-reġistrant potenzjali se jiġi infurmat kif meħtieġ mill-ECHA u, meta tiġi riċevuta lkonferma tar-reġistrazzjoni b’suċċess tiegħu, se jkollu jistenna għal perjodu ta’ 4 xhur
oħra qabel ma jkun intitolat jimmanifattura jew jimporta legalment is-sustanza fis-suq
Ewropew. F’każ ta’ żieda fil-limitu ta’ tunnellaġġ, il-manifattur jew l-importatur jeħtieġ
li jippreżenta domanda u jinforma lill-ECHA bl-informazzjoni addizzjonali li jkun jeħtieġ
biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-informazzjoni tiegħu. Madankollu, f’dan il-każ (jiġifieri
wara l-preżentazzjoni ta’ aġġornament tad-dossier ta’ reġistrazzjoni) il-manifattura
jew l-importazzjoni ma jeħtiġux li jiġu sospiżi.
Meta tkun meħtieġa interruzzjoni tal-attivitajiet biex jistennew it-tmiem ta’ domanda,
għandu jiġi rispettat il-perjodu ta’ stennija wara r-reġistrazzjoni qabel ma jistgħu

Il-proċedura hi deskritta fil-M&T nru 426 disponibbli fis-sit web tal-ECHA
f’http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas.
38
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jkomplu l-manifattura jew l-importazzjoni.
L-ECHA mhijiex se tivvaluta l-validità tat-talba tar-reġistrant preċedenti u mhijiex se
tikkontrolla jekk tkunx seħħet kondiviżjoni tad-data, u fir-rigward ta’ liema data, jew
jekk il-kondiviżjoni tad-data kinitx ta’ suċċess. Hija għaldaqstant ir-responsabbiltà tarreġistrant potenzjali li jivvaluta jekk it-talba tar-reġistrant preċedenti tistax tkun
ikkunsidrata valida u applikabbli. B’konsegwenza, ir-reġistrant potenzjali hu mistenni
jiddokumenta l-valutazzjoni tiegħu b’mod xieraq.

4.9.

Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data wara domanda
4.9.1. Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data skont lartikolu 27(5)

Wara l-proċess ta’ domanda u wara li r-reġistrant potenzjali jkun talab data skont lArtikolu 27(1), kemm ir-reġistrant potenzjali kif ukoll dak preċedenti għandhom
jagħmlu kull sforz biex jaslu għal ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u/jew
tal-ispejjeż (skont l-Artikolu 27(2) u (3)).
Madankollu, meta jonqsu li jilħqu ftehim, skont l-Artikolu 27(5) ir-reġistrant
potenzjali jista’ jinforma lill-ECHA bin-nuqqas li jilħaq għal ftehim mar-reġistrant(i)
preċedenti dwar il-kondiviżjoni tad-data jew tal-ispejjeż tagħha, mhux anqas minn
xahar wara l-irċevuta oriġinali mill-ECHA tad-dettalji ta’ kuntatt tar-reġistrant(i)
preċedenti. Ir-reġistrant potenzjali għandu jinnotifika wkoll lir-reġistrant preċedenti li
jkun għarraf lill-ECHA.
Ir-reġistrant potenzjali jista’ jippreżenta l-informazzjoni dwar it-tilwim lill-ECHA billi
juża l-formola web disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA f’:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/data-sharing-disputes-in-practice.
Ir-reġistrant potenzjali se jirċievi mill-ECHA l-permess li jirreferi għad-data u għallpreżentazzjoni konġunta, jekk ir-reġistrant preċedenti ma jkunx issodisfa l-obbligu
tiegħu li jagħmel kull sforz biex jikkondividi d-data u l-ispejjeż tagħha b’mod ġust,
trasparenti u mhux diskriminatorju, għalkemm ir-reġistrant potenzjali jkun għamel
dawn l-isforzi.
L-evidenza dokumentarja pprovduta lill-ECHA jeħtieġ li ma tkunx tinkludi biss largumenti tar-reġistrant potenzjali li jkun qiegħed jagħmel it-talba iżda wkoll largumenti tar-reġistrant preċedenti. L-evidenza dokumentarja meħtieġa tikkonsisti f’ :


korrispondenza li titlob il-kundizzjonijiet għall-kondiviżjoni tad-data;



korrispondenza mir-reġistrant preċedenti li tiddeskrivi l-kundizzjonijiet għallkondiviżjoni tad-data;



korrispondenza li tisfida l-kundizzjonijiet imposti mir-reġistrant preċedenti;



kwalunkwe ġustifikazzjoni ulterjuri ta’, jew modifika tal-kundizzjonijiet
ipprovduti mir-reġistrant preċedenti.



Minbarra dan, l-evidenza dokumentarja jeħtieġ li turi li:



ir-reġistrant potenzjali għamel kull sforz biex jikkondividi l-informazzjoni u biex
jaqbel dwar il-kondiviżjoni tal-ispejjeż b’mod ġust, trasparenti u mhux
diskriminatorju;



ir-reġistrant potenzjali nnotifika lir-reġistrant(i) preċedenti li l-ECHA se tkun
infurmata bin-nuqqas li jintlaħaq ftehim.
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Figura 12: Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data skont l-Artikolu 27(5)
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L-ECHA dejjem titlob lir-reġistrant(i) preċedenti jipprovdi(u) evidenza tal-argumenti u
l-ġustifikazzjonijiet li uża(użaw) matul in-negozjati mar-reġistrant potenzjali, jekk ikun
hemm. Imbagħad l-ECHA tagħmel valutazzjoni ta' jekk xi parti kisritx l-obbligi tagħha
biex tagħmel kull sforz abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta miż-żewġ partijiet.
Bħala riżultat tal-proċedura implimentata mill-ECHA, ir-reġistrant potenzjali jista’
jirċievi mill-ECHA permess li jirreferi għad-data, jekk ir-reġistrant preċedenti ma
jkunx issodisfa l-obbligu tiegħu li jagħmel kull sforz li jikkondividi d-data u lispejjeż tagħha b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju, għalkemm irreġistrant potenzjali jkun għamel dawn l-isforzi. Meta l-ECHA tagħti permess lirreġistrant potenzjali li jirreferi għall-informazzjoni, din l-ewwel tistaqsi lirreġistrant potenzjali jipprovdi prova tal-ħlas ta’ sehem tal-ispejjeż imġarrba mirreġistrant preċedenti għall-ġenerazzjoni tad-data. L-ECHA ma teħtieġx li l-prova
tal-ħlas tiġi ppreżentata fiż-żmien tal-preżentazzjoni ta’ tilwim. Meta l-ECHA
tikkonkludi li r-reġistrant potenzjali jkun għamel kull sforz biex jilħaq ftehim, lAġenzija tinnotifika l-partijiet (bl-abbozz ta’) deċiżjoni tagħha biex tagħti
permess lir-reġsitrant potenzjali biex jirreferi għad-data mitluba soġġetta li
tirċievi prova mir-reġistrant potenzjali li dan tal-aħħar ħallas sehem mill-ispejjeż
akkumulati lir-reġistrant preċedenti. Id-deċiżjoni tal-ECHA ssir finali biss ladarba
l-kundizzjoni tal-prova tal-ħlas tiġi ssodisfata. Dan ifisser li r-reġistrant potenzjali
jrid jipprovdi lill-Aġenzija bi prova li jkun ħallas sehem mill-ispejjeż akkumulati
lir-reġistrant preċedenti. Il-prova tal-ħlas tista’ tieħu kwalunkwe forma xierqa,
inkluża dikjarazzjoni bankarja jew irċevuta ta’ mandat postali.
Kwalunkwe ħlas li jsir ma jistax jiġi rrifjutat mir-reġistrant preċedenti. Madankollu,
filwaqt li l-ammont li għandu jitħallas jeħtieġ biss li jkun “sehem mill-ispejjeż
akkumulati”, huwa ssuġġerit li l-kalkolu magħmul mir-reġistrant potenzjali jkun
objettivament ġustifikabbli, għaliex il-kwistjoni tista’ tiġi ppreżentata lil qorti
nazzjonali. L-ECHA f'dawn is-sitwazzjonijiet tirrakkomanda li r-reġistrant potenzjali
jħallas lir-reġistrant preċedenti għall-oġġetti li qablu dwarhom matul in-negozjati.
Dan ifisser li l-ħlas għall-inqas jirrifletti dak li r-reġistrant potenzjali kien offra li
jħallas.
Malli tirċievi din il-prova tal-ħlas, l-ECHA se tipprovdi kopja tas-sommarji (robusti) talistudju dwar l-end-point(s) rilevanti u tagħti lir-reġistrant potenzjali permess li jirreferi
għalihom.
Skont il-kamp ta’ applikazzjoni tat-tilwim u d-deċiżjoni relatata tal-ECHA, ir-reġistrant
potenzjali se jkollu:


jippreżenta dossier ta’ membru, f’każ li t-tilwim kien jikkonċerna linformazzjoni kollha li tinsab fir-reġistrazzjoni eżistenti u jkun ingħata d-dritt
li ssir referenza għall-informazzjoni kollha.
jew



jippreżenta dossier ta’ membru b’non-parteċipazzjoni parzjali, f’każ li t-tilwim
kien jikkonċerna biss parti mill-informazzjoni li tinsab fir-reġistrazzjoni
eżistenti, waqt li partijiet oħra mhux ikkontestati jiġu pprovduti mir-reġistrant
potenzjali;
jew



jippreżenta dossier ta’ membru bi preżentazzjoni separata tal-informazzjoni
kollha, f’każ li t-tilwim kien jikkonċerna nuqqas ta’ qbil sħiħ dwar l-għażla taddata u l-kundizzjonijiet għall-aċċess tal-preżentazzjoni konġunta.

NB: Il-partijiet xorta jistgħu jaqblu li jilħqu ftehim volontarju minkejja d-deċiżjoni
tal-ECHA. F’każ bħal dan il-permess għall-preżentazzjoni konġunta jeħtieġ li jiġi
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pprovdut mir-reġistranti eżistenti.
Jekk jintlaħaq ftehim volontarju wara li l-ECHA tinnotifika lill-partijiet bl-intenzjoni
tagħha li tagħti d-dritt li s-suġġett jiġi riferut biex jirċievi l-prova tal-ħlas mirreġistrant potenzjali, il-proċess se jitwaqqaf u l-ECHA mhix se tkompli toħroġ iddeċiżjoni finali.
F’każ li d-deċiżjoni tal-ECHA ma tkunx favorevoli għar-reġistrant potenzjali, jiġifieri lECHA tikkonkludi li dak ifisser li r-reġistrant potenzjali għadu m’għamilx kull sforz biex
jintlaħaq ftehim, il-partijiet huma meħtieġa jkomplu n-negozjati f’konformità malobbligu tal-kondiviżjoni tad-data tagħhom. Fid-deċiżjoni tagħha, l-ECHA tinkludi
rakkomandazzjonijiet lill-partijiet dwar kif imexxu dawn in-negozjati sussegwenti.
F’każ li dawn in-negozjati jerġgħu jfallu, ir-reġistrant potenzjali jżomm id-dritt li
jippreżenta tilwim ġdid lill-ECHA.
Kumpaniji jistgħu jibbenefikaw u jiksbu informazzjoni utli billi jikkonsultaw iddeċiżjonijiet tal-ECHA dwar tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data diġà maħruġa
f’http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/data-sharing/data-sharingdisputes/echa-decisions-on-data-sharing-disputes-under-reach.
Talba għal kumpens għal data ppreżentata inqas minn 12-il sena qabel
Ir-reġistrant preċedenti għandu d-dritt li jkun ikkumpensat għall-użu tal-informazzjoni
tiegħu mir-reġistrant potenzjali. Speċifikament, ir-reġistrant preċedenti għandu d-dritt
li jirċievi “sehem proporzjonali” tal-ispejjeż akkumulati fl-iżvilupp tal-istudji użati mirreġistrant potenzjali, jew sehem “ugwali” jekk ikun għamel ir-rapport sħiħ tal-istudju
disponibbli għar-reġistrant potenzjali. Għalkemm l-ECHA titlob lir-reġistrant potenzjali
jipprovdi evidenza li jkun ħallas lir-reġistrant preċedenti, mhuwiex f’idejn l-ECHA li
tiddeċiedi jekk dan il-ħlas huwiex adegwat. F’dan ir-rigward, jekk ir-reġistrant
preċedenti jikkunsidra li l-ammont imħallas mir-reġistrant potenzjali huwa
insuffiċjenti, jista’ jippreżenta t-talba tiegħu quddiem qorti nazzjonali kompetenti jew,
jekk jaqblu l-partijiet, juża mekkaniżmu alternattiv biex isolvi t-tilwim.

4.9.2. Kif għandhom jitmexxew negozjati biex jiġi
evitat tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data?
L-Artikolu 27 jeħtieġ li reġistranti kemm preċedenti kif ukoll potenzjali jagħmlu kull
sforz biex jilħqu ftehim dwar il-kondiviżjoni ta’ data b’mod ġust, trasparenti u mhux
diskriminatorju.
Linji gwida u rakkomandazzjonijiet ipprovduti fit-taqsima 3.4.3 dwar kif għandhom
jitmexxew negozjati biex jiġi evitat tilwim huma applikabbli u l-qarrej jingħata l-parir
li jikkonsultahom39.
Għandu jiġi enfasizzat li għal sustanzi mhux ta' introduzzjoni gradwali dejjem jista’
jitressaq ukoll tilwim li jikkonċerna studji li ma jinvolvux annimali vertebrati.

Jekk jogħġbok, innota li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 30 imsemmija fit-taqsima 3.4.3 huma applikabbli
għal parteċipanti SIEF biss.
39
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4.9.3. Rimedji legali disponibbli kontra deċiżjonijiet
tal-ECHA
Ċerti deċiżjonijiet tal-ECHA, elenkati fl-Artikolu 91 tar-Regolament REACH, jista’ jsir
appell kontrihom quddiem il-Bord tal-Appell tal-ECHA.
Skont l-Artikolu 27(7) tar-Regolament REACH, ir-reġistrant potenzjali jew irreġistrant(i) preċedenti jista’ jressaq (jistgħu jressqu) appell kontra deċiżjoni
meħuda mill-ECHA, skont l-Artikolu 27(6) lill-Bord tal-Appell tal-ECHA.
Skont l-Artikolu 92(2) l-appell għandu jitressaq fi żmien tliet xhur min-notifika taddeċiżjoni lill-persuna kkonċernata. Jista’ jitressaq ukoll appell minn persuna li jkollha
tħassib dirett u individwali dwar id-deċiżjoni. F’dak il-każ, l-appell għandu jitressaq fi
żmien tliet xhur mill-jum li fih id-deċiżjoni tkun saret magħrufa lill-appellant. Barra
minn hekk għandha titħallas tariffa ta’ appell skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament
tal-Ħlas40.

4.10. Eżempju ta’ kondiviżjoni tad-data
Sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali/Proċess ta’ domanda
1. Partijiet involuti: Il-kumpanija A ippjanat li tibda timmanifattura sustanza
mhux ta’ introduzzjoni gradwali elenkata fl-ELINCS fl-2011, b’volumi
mistennija li jaqbżu tunnellata 1 matul l-istess sena kalendarja. L-istess
sustanza kienet diġà notifikata skont id-Direttiva 67/548/KEE mill-Kumpanija
B fl-1995. Il-Kumpanija B ippreżentat ukoll aktar informazzjoni bħala parti
minn aġġornament fl-2000 minħabba żieda fit-tunnellaġġ prodott.
2. Proċess ta’ domanda: Il-kumpanija A tippreżenta domanda lill-ECHA skont lArtikolu 26 qabel ma twettaq l-ittestjar neċessarju biex tissodisfa r-rekwiżiti
tal-informazzjoni u qabel ma tippreżenta reġistrazzjoni. L-ECHA tagħti
aċċess lill-kumpanija A għall-Paġna tal-Ko-Reġistranti fejn jista’ jinstab listess isem u indirizz tal-kumpanija B, li issa għandha l-istatus ta’ reġistrant
skont REACH, u tinforma dwar is-sommarji tal-istudju rilevanti diġà
ppreżentati minn din il-kumpanija. Fuq il-Paġna tal-Ko-Reġistranti, ilkumpanija B tara wkoll l-isem u l-indirizz tal-kumpanija A wara d-domanda.
Fl-istess ħin, l-ECHA tipprovdi lill-kumpanija A bis-sommarji tal-istudju
nnotifikati aktar minn 12-il sena qabel li jistgħu jintużaw liberament minnha,
jiġifieri mingħajr il-ħtieġa li tikseb permess ta’ referenza mill-Kumpanija B.
3. Il-kondiviżjoni tad-data: Il-Kumpanija A u l-Kumpanija B jidħlu f’diskussjoni
dwar kif jikkondividu l-informazzjoni “protetta” ppreżentata mill-Kumpanija
B. Wara li d-dettalji ta’ kuntatt tal-Kumpanija B jkunu ġew irċevuti u wara
xahar ta’ negozjati ibsin, ma jkunx għadu ntlaħaq ftehim dwar il-kondiviżjoni
tal-informazzjoni u l-Kumpanija A tinforma l-ECHA u l-kumpanija B dwar
“nuqqas milli jintlaħaq ftehim”. L-ECHA tibda l-proċedura ta’ tilwim dwar ilkondiviżjoni tad-data u titlob ukoll li l-Kumpanija B tippreżenta l-evidenza
tal-argumenti u l-ġustifikazzjonijiet li użat waqt in-negozjati mal-Kumpanija
A. L-ECHA mbagħad twettaq valutazzjoni tal-evidenza pprovduta biex
tistabbilixxi liema parti tkun għamlet kull sforz biex jintlaħaq ftehim dwar il-

Reg. tal-Kummissjoni (KE) Nru 340/2008 tas-16 ta’ April 2008 dwar il-ħlasijiet u l-ispejjeż dovuti lillAġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi kif emendata sussegwentement, ĠU L 107, 17.4.2008, p. 6.
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kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż b’mod ġust, trasparenti u mhux
diskriminatorju.
4. (i) L-ECHA tista’ tikkonkludi li l-Kumpanija A tkun għamlet kull sforz biex
jintlaħaq ftehim waqt li l-Kumpanija B naqset milli tagħmel dan u tagħti
permess lill-Kumpanija A biex tagħmel referenza għas-sommarju (robust)
tal-istudju sottomess mill-Kumpanija B. L-ECHA se titlob ukoll prova tal-ħlas
ta’ sehem mill-ispejjeż mill-Kumpanija A. F'dan il-każ, il-Kumpanija A se
jkollha tiddeċiedi b’mod unilaterali dwar kemm tħallas. Meta l-ECHA tirċievi
l-prova ta’ ħlas din tibgħat id-deċiżjoni finali lill-Kumpanija A flimkien ma’
kopja tas-sommarji (robusti) tal-istudju. Il-kumpanija B tista’ tiddeċiedi li
tirkupra l-ispejjeż tagħha u tikklejmja sehem proporzjonali tal-ispiża
mġarbba minnha f’qorti nazzjonali, jekk tikkunsidra li s-sehem imħallas millKumpanija A ma kienx xieraq.
5. (ii) L-ECHA tista’ tikkonkludi li l-Kumpanija A ma tkunx għadha għamlet lisforzi kollha neċessarji u għalhekk ma tagħtix permess lill-Kumpanija A biex
tirreferi għas-sommarju (robust) tal-istudju ppreżentat mill-Kumpanija B. Iżżewġ kumpaniji mbagħad se jkunu mitluba jkomplu jagħmlu kull sforz b’mod
ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju biex jilħqu ftehim u jissodisfaw lobbligi tal-kondiviżjoni tad-data tagħhom, waqt li jqisu l-osservazzjonijiet u
l-pariri provduti mill-ECHA fid-deċiżjoni tagħha.
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KONDIVIŻJONI TAL-ISPEJJEŻ
5.1.

Prinċipji bażiċi

Il-kondiviżjoni tal-ispejjeż għandha l-għan li tikkondividi l-ispejjeż attwali relatati
mar-reġistrazzjoni skont REACH b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju.
Mhijiex imfassla biex tiġġenera profitti għal kwalunkwe parti 41.

NB: Peress li data ppreżentata għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni ta’ REACH (inkluż data
ppreżentata f’notifika f’konformità mad-Direttiva 67/548/KEE li titqies bħala
reġistrazzjoni skont l-Artikolu 24 ta’ REACH) hi protetta għal 12-il sena wara lpreżentazzjoni tagħha (ara l-Artikolu 25(3) ta’ REACH), reġistranti potenzjali firreġistrazzjoni tagħhom jistgħu b’mod leġittimu jirreferu għal data ppreżentata aktar
minn 12-il sena qabel mingħajr ma jkollhom għalfejn jikkondividu l-ispejjeż assoċjati
ma’ dik id-data. Għalhekk, il-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż ma tapplikax għal
data ppreżentata għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni (inklużi taħt id-Direttiva
67/548/KEE) aktar minn 12-il sena qabel42.

Kif mitlub skont ir-Regolament REACH u affermat mill-ġdid mir-Regolament ta’
Implimentazzjoni dwar il-preżentazzjoni konġunta tad-data u tal-kondiviżjoni tad-data,
ir-reġistranti jeħtieġ biss li jħallsu għal data li jeħtieġu biex jissodisfaw ir-rekwiżiti talinformazzjoni tagħhom (ara l-Artikoli 27(3) u 30(1) ta’ REACH u l-Artikolu 4(1) tarRegolament ta’ Implimentazzjoni). Dan ifisser li r-reġistranti jeħtieġ li jikkondividu lispejjeż ta’ data li tirrelata mar-rekwiżit ta' informazzjoni tagħhom, meta jqisu l-limitu
ta’ tunnellaġġ li għandhom l-għan li jirreġistraw u t-tip ta’ reġistrazzjoni (standard jew
intermedja). Dan japplika kemm għal spejjeż tal-istudji kif ukoll għal dawk
amministrattivi (l-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni).
NB: F’każ li kumpaniji b’affiljati differenti li huma entitajiet legali separati, kull waħda
minnhom għandha tissodisfa l-obbligi ta’ reġistrazzjoni tagħha b’mod separat.
Għaldaqstant, kull entità legali separata hi obbligata tissodisfa l-obbligi tagħha talkondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż.
Taħt kundizzjonijiet speċifiċi r-reġistranti huma permessi jagħżlu li jibqgħu barra
mill-informazzjoni kollha jew parti minnha ppreżentata b’mod konġunt mirreġistranti l-oħra tal-istess sustanza. Ir-reġistrant li jagħżel li jibqa’ barra għalhekk
mhux obbligat jikkondividi mal-koreġistranti l-oħra l-ispejjeż tal-informazzjoni li
għażel li jibqa’ barra minnha. L-għażliet ta’ non-parteċipazzjoni u obbligi relatati
huma indirizzati fid-dettall fit-taqsima 6.
Il-prinċipju bażiku tal-kondiviżjoni tad-data hu li l-koreġistranti għandhom jagħmlu
“kull sforz biex jiżguraw li l-ispejjeż tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni jiġu determinati
b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju” (l-Artikoli 27(3) u 30(1) ta’ REACH
u l-Artikolu 2(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni). Ir-Regolament ta’
Implimentazzjoni dwar il-preżentazzjoni konġunta tad-data u l-kondiviżjoni tad-data
jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ dan il-prinċipju bażiku u jiċċara aktar iddispożizzjonijiet ta’ REACH dwar il-kondiviżjoni tad-data u tal-ispejjeż (kif ukoll dak
Parteċipanti SIEF (ara t-taqsima 3.2.3), persuni li jkunu għamlu domanda (ara t-taqsima 4.3) u
reġistranti eżistenti huma soġġetti għal dispożizzjonijiet ta’ REACH dwar il-kondiviżjoni tad-data.
41

Aktar informazzjoni dwar ir-regola ta’ 12-il sena hi disponibbli fit-taqsima 4.6. Għandu jiġi mfakkar li
spejjeż oħra (eż. l-immaniġġjar ta’ preżentazzjoni konġunta) għad iridu jiġu kondiviżi.
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dwar l-obbligu tal-preżentazzjoni konġunta). Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni japplikaw kemm meta reġistranti ġodda jingħaqdu ma’ ftehim talkondiviżjoni tad-data li diġà ġie konkluż kif ukoll meta koreġistranti jkunu qegħdin
ifasslu ftehim ġdid dwar il-kondiviżjoni tad-data:
- Reġistranti jeħtieġ li jikkondividu biss dak l-istudju u dawk l-ispejjeż amministrattivi li
huma rilevanti għall-informazzjoni li jeħtieġ jippreżentaw biex jissodisfaw ir-rekwiżiti
ta’ reġistrazzjoni tagħhom (l-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni);
- L-ispejjeż kollha jeħtieġ li jiġu elenkati: kull oġġett ta’ spiża individwali jeħtieġ li jiġi
elenkat u li jkun relatat b’mod ċar mar-rekwiżit ta' informazzjoni rispettiv (l-Artikolu
2(1)(a) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni). Dan japplika kemm għal spejjeż talistudji kif ukoll għal dawk amministrattivi (ara l-Artikolu 2(1)(b) tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni):
o Spejjeż relatati ma’ data: kull spiża meħtieġa biex jitwettaq studju, jinkiseb
aċċess (koproprjetà, pussess tad-dritt li ssir referenza) għal data li tkun ta’
partijiet terzi, użu ta' laboratorji, isir monitoraġġ tal-prestazzjonijiet jew jiġi
ssodisfat rekwiżit ta’ informazzjoni b’metodu alternattiv.
o Spejjeż relatati ma’ xogħol amministrattiv: kull spiża għall-ħolqien u limmaniġġjar tas-SIEF u tal-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data kif ukoll għallimmaniġġjar tal-preżentazzjoni konġunta.
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jippermetti li l-obbligu li tiġi elenkata d-data jiġi
rrinunzjat b’kunsens anonimu meta l-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data eżista diġà
qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament.
Dan li ġej hu eżempju ġeneriku ta’ dak li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni jeħtieġ
f’termini ta’ partizzjoni:
Oġġett ta’
spiża

Limitu ta’
tunnellaġġ

Spiża talistudju

Spejjeż
amministrattivi

Ġustifikazzjoni

(partizzjoni talispejjeż kollha)

(limitu ta’
tunnellaġġ li
għalih hu
rilevanti loġġett talispiża)

(jekk
applikabbli)

(relatati jew le ma’
rekwiżit ta'
informazzjoni
speċifiku)

Studju 1

1-10 t/s

€1000

€70

Ġustifikazzjoni 1

Studju 2

1-10 t/s

€2000

€60

Ġustifikazzjoni 2

Studju 3

1-100 t/s

€3000

€130

Ġustifikazzjoni 3

Dispożittiv

n/a

n/a

€150

Ġustifikazzjoni 4

Komunikazzjoni
SIEF

1-10 t/s

n/a

€1000

Ġustifikazzjoni 5

Eċċ.

…

…

…

…

(għal kull oġġett
ta’ spiża)

It-tip u d-dettalji tal-eżerċizzju tal-partizzjoni (b’mod partikolari l-livell tal-partizzjoni)
hu possibbli li jvarja minn każ għal każ. Jistgħu jiddependu, inter alia, fuq il-forma ta’
kooperazzjoni magħżula u l-istruttura tagħha (eż. jekk evolvietx minn forma eżistenti
ta’ kooperazzjoni jew jekk tfasslitx speċifikament għall-iskopijiet ta’ REACH) u jekk ilkompiti ġewx allokati għal sustanza waħda jew għal grupp ta’ sustanzi (għalhekk id-
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derivazzjoni ta’ partizzjoni tal-ispejjeż kompletament speċifika għal kull sustanza
tista’ tkun diffiċli).
Id-distinzjoni bejn spejjeż tal-istudju u spejjeż amministrattivi, u r-rilevanza
possibbli ta’ dan tal-aħħar għal rekwiżit ta' informazzjoni speċifiku, jista’ jvarja minn
preżentazzjoni konġunta għal oħra. Li hu importanti hu li l-ispejjeż jiġu rreġistrati
b’mod trasparenti u s-sorsi tagħhom ikunu ċari għall-koreġistranti.
Lista mhux eżawrjenti tal-oġġetti possibbli ta’ spiża li jistgħu jiġu kkunsidrati fuq
bażi ta’ każ b’każ hi pprovduta fl-Anness 3.
- Attivitajiet ta’ reġistrazzjoni ta’ kwalunkwe natura li jiġġeneraw spejjeż jeħtieġ li jiġu
ddokumentati kull sena, għandhom jinżammu għal minimu ta’ 12-il sena wara l-aħħar
preżentazzjoni ta’ studju u għandhom ikunu aċċessibbli mingħajr dewmien u bla ħlas
kemm għal reġistranti eżistenti kif ukoll għal dawk potenzjali (l-Artikolu 2(3) tarRegolament ta’ Implimentazzjoni). Għalhekk, l-ispejjeż jeħtieġ li jiġu ppruvati u
ġustifikati. F’każ ta’ assenza ta’ din id-dokumentazzjoni dettaljata fil-kuntest talftehimiet tal-kondiviżjoni tad-data konklużi qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni, il-partijiet huma meħtieġa jagħmlu kull sforz biex jiġbru prova ta’
dawn l-ispejjeż tal-passat, jew biex jagħmlu l-aqwa approssimazzjoni ta’ dawn lispejjeż;
- Irid ikun hemm qbil fuq mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż (l-Artikolu 2(1)(c) tarRegolament ta’ Implimentazzjoni); jekk ebda ftehim ma jista’ jintlaħaq, kull
parteċipant jeħtieġ iħallas sehem ugwali tal-ispejjeż meħtieġa għall-parteċipazzjoni
tagħhom (l-Artikolu 4(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni). Il-mudell tal-kalkolu
tal-ispejjeż għandu jinkludi (sakemm ma jkunx irrinunzjat minn ftehim unanimu
skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni) mekkaniżmu ta’ rimborż
ibbażat fuq il-prinċipju tad-distribuzzjoni mill-ġdid proporzjonata għal kull
parteċipant fil-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data tas-sehem tagħhom tal-ispejjeż meta
reġistrant potenzjali jingħaqad ma’ dak il-ftehim fil-futur (l-Artikoli 2(1)(c) u 4(4)
tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni). Il-mekkaniżmu ta’ rimborż għandu japplika
b’mod ugwali għar-reġistranti eżistenti u futuri.
Jingħata l-parir li jsir ftehim bil-quddiem dwar il-frekwenza li biha spejjeż u rimborżi
possibbli jiġu kkalkulati mill-ġdid. Fl-aħħar mill-aħħar (u simplistikament) dawn se
jkunu bilianċ bejn żieda fin-numru ta’ koreġistranti u spejjeż ġodda. Skont il-każ,
għażliet possibbli jsitgħu jkunu: frekwenza annwali (filwaqt li jitqies li l-eżerċizzju
nnifsu jista’ jiġġenera spejjeż), wara d-data ta’ skadenza ta’ reġistrazzjoni jew wara
d-data ta’ skadenza ta’ 12-il sena wara l-preżentazzjoni.
- Il-mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż għandu jindirizza spejjeż futuri possibbli,
prinċipalment dawk li jiġu wara deċiżjoni potenzjali dwar il-valutazzjoni tassustanza, iżda jista’ jkopri wkoll kull spiża futura possibbli li tirriżulta minn rekwiżiti
addizzjonali futuri għas-sustanza reġistrata eż. bħala riżultat ta’ deċiżjoni dwar ilkontroll tal-konformità (ara l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni u ttaqsima 5.5.4 ta’ din il-Gwida).
Hu importanti li jinżamm preżenti li mhux il-fatturi kolha tal-ispejjeż jistgħu jkunu
magħrufa fid-dettall fil-mument li jsir ftehim dwar il-mudell tal-kalkolu tal-ispejjeż.
Għalhekk, sabiex dawn il-varjabbli mhux magħrufa jkunu jistgħu jiġu akkomodati, liskema ta’ rimborż kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar spejjeż futuri jistgħu jkunu
limitati għal mekkaniżmu ta-kalkolu tal-ispejjeż, jiġifieri, formula kif ukoll skadenzi,
avvenimenti jew somom li jagħtu bidu għall-applikazzjoni tagħhom; għalhekk mhix
kwistjoni ta’ ftehim dwar id-distribuzzjoni ta’ somom konkreti bil-quddiem qabel lokkorenza tagħhom.
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NB: Huwa rrakkomandat li ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data jintlaħaq qabel liżvelar tal-informazzjoni disponibbli minn membri tal-preżentazzjoni konġunta.

Fir-rigward tal-ispejjeż relatati ma’ xogħol amministrattiv, hu importanti li l-partijiet
involuti jikkunsidraw l-attivitajiet kollha li jistgħu jkunu meħtieġa li jitwettqu filkuntest ġenerali tal-kondiviżjoni/allokazzjoni tad-data u tal-ispejjeż kif ukoll talpreżentazzjoni konġunta tal-informazzjoni għas-sustanza.
Aspetti marbuta mal-ġestjoni tas-SIEF tal-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data kif ukoll
mal-preparazzjoni tad-dossier ta' reġistrazzjoni konġunta, bħal attivitajiet ta’
komunikazzjonijiet, l-użu possibbli ta’ fiduċjarju, xogħol amministrattiv relatat malħolqien konġunt tar-rapport dwar is-sigurtà kimika u attivitajiet amministrattivi oħrajn
possibbli azzjonati minn rekwiżiti addizzjonali futuri li jirriżultaw mill-valutazzjoni taddossier (kontroll tal-konformità/valutazzjoni tas-sustanza) ukoll jistgħu joħolqu
spejjeż. Dawn l-ispejjeż kollha, ġeneralment identifikati bħala spejjeż amministrattivi,
sa fejn ikun l-aktar possibbli għandhom jiġu kondiviżi bejn ir-reġistranti (potenzjali)
b’mod simili għal dawk strettament relatati mad-data. Il-partijiet jeħtieġu jiżguraw li lispejjeż kollha fil-ftehimiet bejn il-partijiet involuti jitqiesu b’konformità mal-obbligu
tal-ġustizzja, trasparenza u nondiskriminazzjoni stabbiliti f’REACH u ċċarati aktar firRegolament ta’ Implimentazzjoni.
Bħal fil-każ ta’ spejjeż relatati mar-rekwiżiti ta' informazzjoni, l-ispejjeż
amministrattivi għandhom jiġu kondiviżi biss meta dawk l-ispejjeż ikunu rilevanti
għall-informazzjoni li reġistrant ikun obbligat jippreżenta fir-reġistrazzjoni tiegħu.
Għalhekk, għandu jiġi nnutat ukoll li dawk l-ispejjeż amministrattivi li ma jistgħu jiġu
marbuta ma’ ebda end-point speċifiku, bħall-ġestjoni tas-SIEF, madankollu għandhom
jiġu kondividiżi b’mod ġust, jiġifieri proporzjonalment għall-informazzjoni li reġistrant
hu mitlub jippreżenta għar-reġistrazzjoni tiegħu. Dan hu partikolarment rilevanti kull
meta spejjeż amministrattivi jiġu assenjati għall-piż tax-xogħol assoċjat eż. malġestjoni tas-SIEF fil-kuntest tal-iskadenzi preċedenti tar-reġistrazzjoni fl-2010 jew fl2013. Bħala eżempju, laqgħat organizzati biex jiġu diskussi proposti għall-ittestjar
rilevanti għal limiti ta’ tunnellaġġ aktar għoljin biss setgħu ġġeneraw spejjeż li
m’għandhomx jiġu mġarrba minn reġistranti fil-limitu ta’ tunnellaġġ aktar baxx.
Il-kompilazzjoni ta’ informazzjoni għall-iskopijiet tal-istabbiliment ta’ sustanzi ugwali
m’għandhiex tkun is-suġġett ta’ xi kondiviżjoni tal-ispejjeż bejn reġistranti preċedenti
u reġistranti potenzjali (l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni). F’din ittaqsima jintwerew l-aspetti l-aktar relatati mal-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-istudji.
F’dan ir-rigward, il-ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-ispejjeż jeħtieġ li l-partijiet jaqblu
fuq:
1. l-affidabbiltà, ir-rilevanza u l-adegwatezza tad-data ("Kwalità tad-Data")
2. il-valur ekonomiku tad-data ("Valutazzjoni tad-Data"), u
3. kif il-valur miftiehem ikun kondiviż bejn il-partijiet ("Allokazzjoni talIspejjeż u Kumpens").
L-elementi diskussi hawn taħt la huma maħsuba biex ikunu preskrittivi u lanqas
mandatarji. Għandhom pjuttost iservu primarjament bħala lista ta’ kontroll biex jiġi
żgurat li l-partijiet interessati kollha jidentifikaw il-fatturi rilevanti meta jorganizzaw
reviżjoni tal-kwalità tad-data u attivitajiet relatati ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż.
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5.2.

Kwalità tad-data
5.2.1. Affidabbiltà – Rilevanza - Adegwatezza

Prerekwiżit għall-valutazzjoni ta’ studji eżistenti hu li tkun stabbilita l-kwalità
xjentifika tagħhom.
F’konformità mal-gwida OECD, il-proċess ta’ determinazzjoni tal-kwalità ta’ data
eżistenti għandu jqis tliet aspetti, jiġifieri l-adegwatezza, l-affidabbiltà u r-rilevanza
tal-informazzjoni disponibbli, biex jiġi deskritt studju partikolari. Dawn it-termini
kienu definiti minn Klimisch et al. (1997):


Affidabbiltà: tirrelata għall-kwalità inerenti ta’ rapport tat-test jew
pubblikazzjoni li tirrelata għal metodoloġija preferibbilment standardizzata u lmod li bih il-proċedura sperimentali u r-riżultati huma deskritti biex jagħtu
evidenza taċ-ċarezza u l-plawsibilità tas-sejbiet;



Rilevanza: hija sa fejn id-data u t-testijiet huma xierqa għal identifikazzjoni
partikolari tal-periklu jew karatterizzazzjoni tar-riskju43;



Adegwatezza: tiddefinixxi l-utilità tad-data għal skopijiet ta’ valutazzjoni talperiklu/tar-riskju.

Meta jkun hemm aktar minn studju wieħed għal end-point wieħed, l-akbar piż
normalment huwa marbut mal-istudju li huwa l-aktar affidabbli u rilevanti. Dan listudju ġeneralment huwa magħruf bħala l-istudju prinċipali. Id-determinazzjoni talaffidabbiltà tirrelata essenzjalment ma' kif twettaq l-istudju. Għandu jkun hemm
konsiderazzjoni attenta tal-kwalità tal-istudju, tal-metodu, tar-rapportar tar-riżultati,
tal-konklużjonijiet li nsiltu u tar-riżultati nfushom biex ikun jista’ jiġi ġġenerat
sommarju robust tal-istudju.
Hemm diversi raġunijiet għaliex id-data tal-istudju eżistenti tista’ tkun ta’ kwalità
varjabbli. Klimisch et al, issuġġerew dan li ġej:


l-użu ta’ linji gwida differenti tat-test (meta mqabbla mal-istandards tal-lum);



in-nuqqas ta’ kapaċità li s-sustanza tat-test tkun ikkaratterizzata kif suppost
(f’termini ta’ purità, karatteristiċi fiżiċi, eċċ.);



l-użu ta’ tekniki/proċeduri li minn dak iż-żmien ġew irfinuti; u



ċerta informazzjoni setgħet ma kinitx irreġistrata (jew possibilment anke
meqjusa) għal end-point partikolari, iżda minn dak iż-żmien ġiet rikonoxxuta
bħala importanti.

Għallinqas jeħtieġ li jkun magħruf ammont minimu ta’ informazzjoni dwar l-affidabbiltà
ta’ studju partikolari qabel ma wieħed jipproċedi biex jiddetermina r-rilevanza u ladegwatezza tiegħu għal skopijiet ta’ valutazzjoni u qabel ma wieħed jipproċedi biex
jiżviluppa sommarju robust tal-istudju. L-affidabbiltà tad-data għaldaqstant hija
konsiderazzjoni inizjali prinċipali li hi meħtieġa biex tiffiltra studji mhux affidabbli, u
biex wieħed jiffoka fuq dawk ikkunsidrati l-aktar affidabbli. L-għarfien ta’ kif twettaq l-

B’mod partikolari, jeħtieġ li tiġi kkunsidrata r-rilevanza tal-kompożizzjoni tal-materjal tat-test użat biex
jiġġenera data f'termini tal-profil(i) kompożizzjonali tas-sustanza li għalih, id-data tal-ittestjar hi
intenzjonata li tirreferi.
43
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istudju huwa essenzjali għall-konsiderazzjonijiet ulterjuri kollha.

5.2.2. Approċċi ta’ validazzjoni tad-data
Ġew proposti żewġ approċċi mill-OECD biex ikun assistit l-iskrinjar inizjali tal-kwalità
tad-data ta’ rapporti tal-istudju biex titwarrab data tal-istudji mhux affidabbli. It-tnejn
huma kompatibbli u meta tiġi kkunsidrata l-kwalità tad-data dawn jistgħu jintużaw
weħidhom jew flimkien.
4. 1. L-ewwel approċċ kien żviluppat minn Klimisch et al. (1997). Juża sistema
ta’ punteġġ għal affidabbiltà, partikolarment għal studji ekotossikoloġiċi u
tas-saħħa. Madankollu, jista’ jiġi estiż għal destin fiżikokimiku u ambjentali u
għal studji ta’ mogħdija.
5. 2. It-tieni approċċ kien żviluppat fl-1998 bħala parti mill-Programm ta’
Sfida HPV EPA tal-Istati Uniti.
6. 3. Jistgħu jiġu kkunsidrati sistemi oħra, speċjalment jekk iż-żewġ approċċi
ma jidhrux xierqa għall-validazzjoni ta’ tekniki ġodda għall-kisba talinformazzjoni.
5.2.2.1.

Is-sistema ta’ punteġġ Klimisch

Taħt dan l-approċċ, Klimisch et al. (1997) żviluppa sistema ta’ punteġġ li tista’
tintuża biex tikkategorizza l-affidabbiltà ta’ studju kif ġej:
1 = affidabbli mingħajr restrizzjonijiet: “studji jew data… iġġenerati skont linji
gwida ta’ ttestjar ġeneralment validi u/jew aċċettati fuq livell internazzjoni
(preferibbilment imwettqa skont GLP) jew li fihom il-parametri tat-test iddokumentati
huma bbażati fuq linja gwida ta’ ttestjar speċifika (nazzjonali) jew li fihom il-parametri
kollha deskritti huma relatati mill-qrib/komparabbli għal metodu ta’ linja gwida.”
2 = affidabbli b’restrizzjonijiet: “studji jew data... (fil-parti l-kbira mhux imwettqa
skont GLP), li fihom il-parametri tat-test dokumentati ma jikkonformawx bis-sħiħ mallinja gwida speċifika ta’ ttestjar, iżda huma suffiċjenti biex jaċċettaw id-data jew li fiha
huma deskritti investigazzjonijiet li ma jistgħux jiġu inklużi taħt linja gwida ta’ ttestjar,
iżda li madankollu huma dokumentati tajjeb u xjentifikament aċċettabbli.”
3 = mhux affidabbli: “studji jew data… li fihom kien hemm interferenzi bejn issistema ta’ kejl u s-sustanza tat-test jew li fihom intużaw organiżmi/sistemi ta’ ttestjar
li mhumiex rilevanti fir-rigward tal-espożizzjoni (eż., mogħdijiet ta’ applikazzjoni mhux
fiżjoloġiċi) jew li twettqu jew kienu ġġenerati skont metodu li mhuwiex aċċettabbli, li
d-dokumentazzjoni tagħhom ma kinitx suffiċjenti għal valutazzjoni u li mhijiex
konvinċenti għal ġudizzju espert.”
4 = mhux attribwibbli: “studji jew data… li ma jagħtux dettalji sperimentali
suffiċjenti u li huma elenkati biss f’astratti qosra jew f’letteratura sekondarja (kotba,
rivisti, eċċ.).

NB: L-użu tal-punteġġi Klimisch jipprovdi għodda utli biex ikunu organizzati studji
għal valutazzjoni ulterjuri. Studji li naqsu li jissodisfaw kriterji essenzjali għal
affidabbiltà normalment fil-bidu jitwarrbu jekk tkun disponibbli informazzjoni ta’
kwalità ogħla. Madankollu dawn l-istudji xorta jistgħu jintużaw, bħala informazzjoni
kollettiva, li hi magħrufa bħala l-“approċċ tal-piż tal-evidenza” (ara taħt).
L-għodda bbażata fuq is-softwer “ToxRTool” (Toxicological data Reliability Assessment
Tool), żviluppata fi ħdan il-kuntest ta’ proġett iffinanzjat miċ-Ċentru Ewropew għall-
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Validazzjoni ta’ Metodi Alternattivi (ECVAM), tipprovdi kriterji komprensivi u gwida
għal valutazzjonijiet tal-kwalità inerenti ta’ data tossikoloġika, li b’hekk tagħmel ilproċess ta’ deċiżjoni tal-assenjazzjoni ta’ kategoriji tal-affidabbiltà aktar trasparenti u
aktar armonizzat. Hi applikabbli għal tipi varji ta’ data sperimentali, end-points u studji
(rapporti ta’ studju, pubblikazzjonijiet evalwati bejn il-pari) u twassal għallassenjazzjoni għal kategoriji Klimisch 1, 2 jew 3. Aktar informazzjoni fuq l-għodda hi
disponibbli f’https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/about-ecvam/archivepublications/toxrtool.
5.2.2.2.

Sistema ta’ punteġġ EPA tal-Istati Uniti

L-approċċ ipprovdut mill-EPA tal-Istati Uniti jipprovdi informazzjoni addizzjonali billi
jiddeskrivi l-kriterji ta’ affidabbiltà prinċipali għal kull grupp ta’ elementi tad-data (ara
t-Tabella 1 hawn taħt). Dawn il-kriterji jindirizzaw l-integrità u l-validità xjentifika
ġenerali tal-informazzjoni fi studju, jiġifieri l-affidabbiltà. Dan l-approċċ hu konsistenti
mal-approċċ Klimisch minħabba li kwalunkwe studju li ma jissodisfax il-kriterji ma
jkunx ukoll assenjabbli taħt is-sistema Klimisch. Dawn l-istudji jistgħu, madankollu,
ikunu kkunsidrati aktar tard bħala informazzjoni supplimentari għall-valutazzjoni
ġenerali ta’ end-point partikolari b’mod partikolari jekk ma jkun hemm ebda studju
prinċipali waħdieni.
Tabella 1: Affidabbiltà tad-data: kriterji ta’ skrinjar inizjali skont it-tip ta’
informazzjoni
Affidabbiltà tad-data: kriterji ta’ skrinjar inizjali skont it-tip ta’ informazzjoni
Meħtieġa għall-Oġġetti ta’
Informazzjoni li ġejjin
Kriterji

P/Kim

Destin
Ambjentali

Ecotox /
Saħħa
talBniedem

Identifikazzjoni tas-Sustanza ta’ Ttestjar
(Deskrizzjoni adegwata tas-sustanza tat-test,
inkluża l-purità kimika u l-identifikazzjoni/ilkwantifikazzjoni ta’ impuritajiet sa fejn disponibbli)

X

X

X

Temperatura

X1

X

X

Referenza Sħiħa/Kwotazzjoni

X

X

X

X

X

Kontrolli2
Statistiċi
B’xi eċċezzjonijiet (eż. l-analiżi Salmonella/Ames)

X

Speċje, razza, numru, ġeneru, età tal-organiżmu

X
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Doża/konċ. Livelli
Rotta/tip ta’ esponiment
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X
3

Durata tal-esponiment

X
X

X

X

Għal pressjoni tal-fwar, koeffiċjent tal-partizzjoni ottanol/ilma u valuri ta’ solubbiltà
tal-ilma.
1

Il-maġġoranza tal-istudji għandu jkollhom kontrolli negattivi u xi studji (eż.
bijodegradazzjoni, analiżi Ames) għandu jkollhom ukoll kontrolli pożittivi. Jekk tintuża
vettura fl-amministrazzjoni tal-aġent ta’ ttestjar, għandhom ikunu stabbiliti u
rrappurtati kontrolli tal-vettura. Jistgħu jitħallew eċċezzjonijiet għal studji ta’ tossiċità
mammifera akuta.
2

Ir-rotta/it-tip ta’ esponiment (eż., inalazzjoni orali, eċċ. għal studji mammiferi) jew
is-sistema tat-test (statika, bi fluss kontinwu, eċċ. għal ekotossiċità) għandha tkun
irrappurtata.
3

L-indirizzar tar-rilevanza u tal-adegwatezza se jkunu ffaċilitati billi jkun hemm stampa
ċara tal-affidabbiltà tal-istudju. Fil-fatt, setgħu kienu identifikati studju prinċipali
wieħed jew aktar għal kull end-point, għalhekk jeħtieġ li jkun deċiż jekk sommarji
robusti tal-istudju sħaħ jistgħux jiġu ppreparati biex ikun possibbli ġudizzju dwar irrilevanza u l-adegwatezza.

NB: L-użu ta’ stadji biex tkun identifikata data affidabbli, rilevanti u adegwata jgħin
biex jiżgura li tkun identifikata data ta’ kwalità għolja u wkoll li studji oħra jintużaw
bħala approċċ tal-piż tal-evidenza: pereżempju f’każijiet fejn diversi studji, li wieħed
jew aktar minnhom jistgħu jkunu inadegwati biex jissodisfaw end-point speċifiku,
jistgħu jintużaw kollettivament biex jindirizzaw end-point wieħed, u b’hekk ikun
evitat ittestjar addizzjonali (fuq l-annimali).

Pereżempju, jekk ikunu disponibbli diversi studji ta’ doża ripetuta dwar sustanza
partikolari jista’ jkun li ebda wieħed ma jkun aċċettabbli waħdu minħabba xi nuqqas
ta’ protokoll (jiġifieri, numru baxx ta’ annimali ta’ ttestjar/grupp ta’ doża, grupp ta’
doża wieħed biss minbarra l-grupp ta’ kontroll, bdil fl-ammont jew fil-frekwenza ta’
doża tul l-istudju, eċċ). Madankollu, kollettivament jekk l-istudji differenti juru effetti
fl-istess organu fil-mira f’bejn wieħed u ieħor l-istess żmien u doża, dan jista’ jkun
iġġudikat li jissodisfa l-element meħtieġ tad-data ta’ tossiċità b’doża ripetuta.
Stadji li għandhom jiġu segwiti
Ir-rapporti kollha għal konsiderazzjoni għandhom jiġu ddokumentati bħala settijiet
tad-data IUCLID 6 b’Sommarju Robust tal-Istudju (jekk disponibbli). Madankollu, jekk
il-fajl IUCLID 6 jeħtieġ li jkun iġġenerat, dan jista’ jiġi differit sakemm tkun saret
(ikunu saru) is-selezzjoni(jiet) tal-istudju għal end-point partikolari. Ġeneralment,
sommarji robusti tal-istudju jkunu ppreparati biss għal studji tal-ogħla kwalità jew
“prinċipali” f’eżerċizzju ta’ valutazzjoni tad-data.
Huwa rrakkomandat li jaqblu minn qabel dwar il-kriterji biex ikunu aċċettati studji
proposti / klassifikazzjonijiet ta’ kwalità. L-istadji jistgħu jkunu pereżempju:
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awtovalutazzjoni minn siden tad-data



reviżjoni fost il-membri tal-preżentazzjoni konġunta



f’każ ta’ problemi, jista’ jkollu jintuża mekkaniżmu ta’ arbitraġġ. Dan jista’
jinvolvi l-kummissjoni ta’ Parti Terza esperta biex tivvaluta l-valutazzjoni inizjali.

Kif imsemmi qabel, jisa’ jkun hemm addizzjonalment mezzi oħra biex tkun ivvalutata
l-affidabbiltà ta’ data eżistenti, li ġiet żviluppata biex tindirizza l-karatteristiċi speċifiċi
ta’ sustanzi li jistgħu ma jkunux koperti (b’mod suffiċjenti) mill-approċċi ġeneriċi
deskritti fuq. Bħala eżempju, għal metalli, komposti u minerali tal-metall, il-proġett
MERAG (Gwida ta’ Valutazzjoni tar-Riskji tal-Metalli) jipproponi kriterji li għandhom
jiġu kkunsidrati meta tiġi skrutinizzata data ta’ ekotossiċità għal klassifikazzjoni talperiklu. Jistgħu ikunu disponibbli wkoll approċċi oħra.

5.3.

Valutazzjoni tal-istudju

Valutazzjoni preċiża u trasparenti ta’ studji hija komponent kritiku fil-proċess talkondiviżjoni tad-data. Bħala punt ta’ tluq, l-istudji eżistenti għandhom ikunu
vvalutati f’termini tal-kwalità xjentifika tagħhom. Fit-tieni stadju, jista’ mbagħad ikun
determinat valur finanzjarju li jqis fatturi ta’ korrezzjoni, li se jwasslu għal żieda jew
tnaqqis tal-valuri assenjati, meta xieraq.
Din it-taqsima prinċipalment tapplika għal studji eżistenti. Wieħed jista’ jassumi li listudji ġġenerati għal skopijiet ta’ REACH bħala riżultat ta’ analiżi ta’ lakuni fid-data
għandhom jiġu kkummissjonati b’mod li l-kwalità ta’ dawk l-istudji tissodisfa rrekwiżiti ta’ REACH. Wieħed jista’ jassumi wkoll li studju wieħed biss tal-kwalità
rilevanti (studju prinċipali) jiġi ġġenerat.

5.3.1. Liema studji għandhom ikunu vvalutati?
Minn perspettiva ta’ kwalità u meta l-punteġġi Klimisch jittieħdu bħala mudell, huwa
rrakkomandat li studji b’punteġġ ta’ affidabbiltà ta’ 1 jew 2 biss u użati weħidhom
jikkwalifikaw għal kumpens finanzjarju. Għalhekk, rapporti ta’ studju b’punteġġi ta’ 3
jew 4 jistgħu jitneħħew mill-proċeduri ta’ valutazzjoni, għax kieku ma jissodisfawx
ir-rekwiżiti legali ta’ REACH. Għalhekk, ftit hemm bażi għall-kumpens tagħhom meta
mqabbla ma’ studji ta’ kwalità ogħla.
Madankollu, l-informazzjoni li tinsab f'dawn ir-rapporti għandha tiġi kkunsidrata meta
r-reġistranti jixtiequ jużawhom bħala parti minn approċċ tal-piż tal-evidenza (skont
l-Anness XI ta’ REACH, taqsima 1.2).
F’dak il-każ, rapporti Klimisch 3 jistgħu jissodisfaw end-point għax kieku jkunu
element ta’ appoġġ wieħed tal-approċċ tal-piż tal-evidenza li kieku jkollu joqgħod fuq
informazzjoni indipendenti oħra. B’konsegwenza, jekk it-totalità tal-informazzjoni
eżistenti tkun suffiċjenti biex tissodisfa l-end-point rilevanti, dawn l-istudji jistgħu
jkunu vvalutati kollettivament għal skopijiet ta’ valutazzjoni bl-istess mod bħal fil-każ
ta’ studju ta’ kwalità ogħla wieħed biss.
B’mod ġenerali, il-ħlas ikun soġġett għall-aċċettazzjoni formali tal-istudji (individwali
jew f’taħlita) vvalutati.
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5.3.2. Spejjeż storiċi kontra dawk ta’ sostituzzjoni
Is-sid ta’ studju għandu jipprovdi prova tal-ispiża tiegħu fuq talba mingħand ilkoreġistrant(i).
Ir-reġistrant(i) potenzjali jista’(jistgħu) jaqbel(jaqblu) dwar metodi ta’ valutazzjoni,
bħal:
- Spejjeż storiċi: l-ispejjeż attwali biex isir it-test ġeneralment ippruvat b’fattura millaboratorju.
- Spejjeż ta’ sostituzzjoni: spejjeż stmati biex isir studju li jista' jintuża, pereżempju,
meta ma jkun hemm ebda fattur għal studju, meta jkun sar studju intern jew meta
l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ studju eżistenti jmur lil hinn mir-rekwiżiti regolatorji.
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jeħtieġ dokumentazzjoni annwali tal-ispejjeż
kollha. F’każ ta’ nuqqas ta’ dokumentazzjoni dettaljata tal-ispejjeż imġarrba qabel iddħul fis-seħħ tal-obbligu, meta ma jkunx possibbli li tinġabar prova ta’ dawn lispejjeż tal-passat, il-koreġistranti għandhom jagħmlu kull sforz biex jegħlbu lapprossimazzjoni ta’ dawn l-ispejjeż u b’hekk jistgħu jaqblu dwar metodi alternattivi
ta’ valutazzjoni, bħall-valur tas-sostituzzjoni.
NB: Hija r-responsabbiltà tal-membri tal-preżentazzjoni konġunta li jaqblu dwar ilmudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż li hu l-aktar xieraq għas-sitwazzjoni speċifika
tagħhom (spejjeż storiċi, spejjeż ta’ sostituzzjoni jew kwalunkwe oħrajn). Dan ilmudell jeħtieġ ikun ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju, u jikkonforma malkriterji stabbiliti kemm f’REACH kif ukoll fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni dwar ilpreżentazzjoni konġunta tad-data u l-kondiviżjoni tad-data.
5.3.2.1.

Fatturi ta’ korrezzjoni

Irrispettivament mill-mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż li ntgħażel, il-partijiet jistgħu
jkunu jridu jagħtu kont għal fatturi ta’ korrezzjoni li jistgħu jew jiġgustifikaw żieda
jew tnaqqis ta’ valur ta’ studju għal skopijiet ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż. Meta
jintużaw l-ispejjeż storiċi, il-partijiet jistgħu jkunu jixtiequ jagħtu kont għallinflazzjoni u elementi rilevanti oħra li wħud minnhom mhumiex meħtieġa jekk
jintużaw spejjeż ta’ sostituzzjoni.
Fatturi li jżidu l-valur tal-istudju jistgħu jinkludu spejjeż ġustifikati relatati malpreparazzjoni tal-kampjun, il-valutazzjoni tat-test u attivitajiet/ miżuri oħra bħal:


analiżi preliminari għad-determinazzjoni ta’ konċentrazzjonijiet tat-test;



ittestjar tas-sustanzi skont il-protokoll standard;



żvilupp ta’ metodi analitiċi xierqa;



analiżi supplimentari (eż. karatterizzazzjoni tas-sustanza; stabbiltà fil-medja
tat-test; konċentrazzjoni fil-medium tat-test);



spejjeż amministrattivi jew tal-ivvjaġġar relatati mal-prestazzjoni ta’ dan listudju;



proċessar u sostenn professjonali mill-parti li tikkummissjona (jista’ jinkludi ddiżinn tal-istudju u/jew il-preparazzjoni tal-materjal tat-test);



preparazzjoni tas-sett tad-data IUCID u s-sommarju(i) robust(i) tal-istudju.

Fatturi li jnaqqsu l-valur tal-istudju jistgħu jinkludu:
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devjazzjonijiet mill-protokoll standard (l-istudju ma jsirx skont l-istandards
GLP);



nuqqasijiet ta’ studju oħra possibbli biex jiġi ddeterminat fuq bażi ta’ każ b’każ
(eż. għal studji preparati f’kutnest mhux ta’ REACH);



restrizzjoni tal-użu għal skopijiet REACH biss;



dritt li ssir referenza għad-data biss u mhux sjieda konġunta;



l-użu bħala parti mill-kategorija ta’ sustanzi fejn l-istudju jintuża għal sustanza
waħda biss;



l-użu f’każ ta’ read across, meta s-sustanza ma tkunx is-sustanza ttestjata;



kumpens diġà rċevut għall-prestazzjoni tal-istudji.

5.3.2.2.

Elementi ta’ valur speċifiċi

L-elementi li ġejjin jista’ jkollhom jitqiesu fuq bażi ta’ każ b’każ:


Spejjeż bażi (jiġifieri spejjeż għal ittestjar preliminari u ttestjar ta’ sustanzi
skont protokoll standard) jistgħu jkunu kkalkulati bħala medja tal-prezzijiet
mitluba minn tnejn jew minn tliet laboratorji maqbula tal-ittestjar skont il-listi
tal-prezzijiet tagħhom. Wieħed għandu jassumi prezzijiet standard.
Kundizzjonijiet speċjali, bħal dawk li jingħataw meta jiġu kkummissjonati
programmi kbar ta’ ttestjar, ma jitqisux.



Jekk ebda prezz tas-suq ma jkunu disponibbli għall-kalkolu tal-ispejjeż għallanaliżi ta’ sustanzi, l-informazzjoni li ġejja mill-parti li tipprovdi r-rapport hija
meħtieġa għal kull proċedura analitika: (i) deskrizzjoni qasira tal-metodoloġija,
inkluż il-limitu ta’ detezzjoni; (ii) spejjeż stmati għall-iżvilupp jew
provvediment44 tal-metodu; (iii) spejjeż għal kull analiżi; (iv) numru ta’ analiżi li
jitwettqu. F’xi każijiet, l-ispejjeż ta’ żvilupp u provvediment ma jistgħux ikunu
ddikjarati b’mod separat iżda jistgħu jiġu inklużi fl-ispejjeż li jsiru għal kull
analiżi.



Spejjeż amministrattivi: minbarra l-ispiża tax-xogħol sperimentali (l-ittestjar u lanaliżi ta’ sustanzi), probabbilment kien hemm xi spejjeż amministrattivi relatati
ma’ informazzjoni partikolari (eż. riċerka tal-letteratura, sostenn ta’ pproċessar
u professjonali mis-sid tad-data, spejjeż tal-ivvjaġġar, l-arkivjar tas-sustanza
tat-test u data mhux ipproċessata, komunikazzjoni ma’ laboratorju).
F’konformità mar-rekwiżit ta’ dokumentazzjoni annwali tal-ispejjeż kollha
mġarrba (l-Artikolu 2(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni) jeħtieġ li dawn lispejjeż amministrattivi jiġu ġġustifikati, jiġifieri, ikunu bbażati fuq fatturi jew
kriterji oġġettivi oħra, eż. il-kalkolu tal-ispejjeż ibbażat fuq il-prezz medju fissuq, jekk disponibbli, għax-xogħol li jsir fir-rigward tas-sigħat li tqattgħu li
għalihom m’hemmx prova rilevanti. F’każ li dan ma jkunx possibbli, dawn lispejjeż amministrattivi minflok jistgħu jkunu relatati mal-valur tal-istudju,
jiġifieri, jista’ jiġi applikat fattur ta’ perċentwali. Hawn taħt huma pprovduti xi
eżempji ta’ spejjeż amministrattivi varjabbli fuq il-bażi tal-valur tal-istudju
bażiku (ara t-taqsima 5.6). Jekk tkun disponibbli informazzjoni fattwali li
tirrelata ma’ spejjeż, din tista’ tegħleb kwalunkwe rakkomandazzjoni oħra. Fil-

Il-provvediment ta’ proċedura jew metodu analitiku tinkludi l-miżuri meħtieġa għall-ittestjar ta’ metodu
magħrufa mil-letteratura għal kompatibbiltà mal-użu maħsub.
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każ ta’ devjazzjoni sinifikanti, jeħtieġ li l-ispejjeż ikunu ssostanzjati bis-sħiħ u
dokumentati individwalment.
NB: Il-valutazzjoni tal-ispejjeż għandha tibbaża fuq spejjeż sostnuti minn
dokumentazzjoni verfikabbli jew, jekk din id-dokumentazzjoni ma tkunx disponibbli,
fuq spejjeż li jistgħu jiġu ġġusitifikati kif meħtieġ. Dawn l-elementi huma kritiċi għal
sidien tad-data biex jikkonformaw mal-obbligu legali tagħhom li jipprovdu spejjeż
“ġusti, trasparenti u mhux diskriminatorji” skont ir-rekwiżiti tar-Regolament REACH u
r-Regolament ta’ Implimentazzjoni.


Sommarju robust tal-istudju: il-preparazzjoni u l-provvediment ta’ sommarji
robusti tal-istudju għal studji prinċipali li jistgħu jiġu kkontribwiti mis-sid talistudju (jew żviluppati minn esperti kkummissjonati għal dan il-kompitu) jistgħu
jkunu kkumpensati minn perċentwal tal-ispejjeż amministrattivi msemmija fuq.
F’każ ta’ ttestjar għal karatteristiċi inerenti ta’ sustanzi, il-limitazzjoni (2)
"affidabbli b’restrizzjoni" tista’ tirriżulta meta l-istudju jkun twettaq f’data qabel
l-introduzzjoni ta’ standards GLP.



Premium ta’ riskju: l-applikazzjoni ta’ premium ta’ riskju ġeneralment mhix
espliċitament mitluba iżda jekk tiġi applikata, jeħtieġ li jkun hemm
ġustifikazzjoni għaliha. Reġistrant potenzjali li jaċċessa studju eżistenti għandu
aċċess għal riżultat magħruf, filwaqt li d-deċiżjoni oriġinali biex jitwettaq studju
setgħet involviet riskju għall-inizjatur, li skontu, il-proġett seta’ ma kisibx wisq
suċċess fil-ġenerazzjoni ta’ informazzjoni mixtieqa (b'ebda possibbiltà għal
rimborż). Għalhekk, jista’ jkun hemm każijiet fejn ikun xieraq li dan ir-riskju
għal studji individwali jiġi rikonoxxut, speċjalment għal sustanzi problematiċi
rikonoxxuti bħal pereżempju UVCBs, jew dawk li diffiċli jiġu ttestjati għal
raġunijiet oħra. Dan ikun fil-parti l-kbira applikabbli għal studji ta’ tossiċità jew
ekotossiċità fejn diffikultajiet ta’ ttestjar jistgħu jkunu antiċipati b’mod
raġjonevoli. F’ħafna xenarji oħra, ftit jew xejn jista’ jkun hemm ġustifikazzjoni
għall-applikazzjoni ta’ dan il-premium ta’ riskju minħabba n-natura tal-ittestjar
u/jew il-karatteristiċi inerenti tas-sustanza involuta. Jekk jiġi applikat primjum
ta’ riskju, ir-rekwiżit għall-kondiviżjoni ġusta u trasparenti tal-ispejjeż teħtieġ li
kemm l-applikazzjoni stess, kif ukoll il-fattur applikat hu ġustifikabbli fuq il-bażi
ta’ kriterji oġġettivi. Reġistrant potenzjali jista’ jitlob din il-ġustifikazzjoni f’każ li
ma tkunx ipprovduta, u jista’ jisfida l-applikazzjoni u r-rata f’każ li ma jaqbilx.
Jekk diġà kienu jeżistu studji u kienu mixtrija mir-reġistranti preċedenti
mingħand sid ieħor tad-data, ovvjament huma ma ġarrbu l-ebda riskju dwar irriżultat u għalhekk ebda premium ta’ riskju m’għandu jiġi applikat. F’każ ta’
studju ġdid li għandu jiġi ġġenerat li għalih kien seħħ falliment, alternattiva
għall-premium ta’ riskju hi li jsir ftehim dwar il-kondiviżjoni tal-ispiża talfalliment attwali b’żieda mal-kondiviżjoni tal-istudju ġġenerat mill-ġdid li
jirnexxi.



Kumpens li diġà ġie rċevut għall-prestazzjoni tal-istudju: peress li l-kondiviżjoni
tad-data jeħtieġ li tiżgura li l-ispiża mġarrba biss għandha tiġi kondiviża u ma
jkunx qed isir profitt, jekk ir-reġistrant ikun diġà rċieva kumpens rilevanti għallprestazzjoni tal-istudju, dan il-kumpens għandu jitqies meta tiġi kkalkulata lispiża finali li għandha tiġi kondiviża mar-reġistranti l-oħra.



Reviżjonijiet internazzjonali: il-karatteristiċi intrinsiċi ta’ sustanzi li kienu parti
minn programmi internazzjonali (eż. il-programm ta’ sustanzi kimiċi ICCA/OECD
HPV), diġà ġew riveduti. Għaldaqstant, l-istudji prinċipali diġà intgħażlu b’mod
simili. Din l-attività tista’ titqies, meta rilevanti, billi jinġabru l-end-points
rilevanti kollha u jiġi applikat fattur ta’ korrezzjoni.
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NB: Għal dawn l-elementi kollha ta’ valur speċifiku, ir-reġistranti eżistenti, jew irrappreżentanti tagħhom, jew il-partijiet li jippreparaw id-dossier, għandhom lobbligu li jwieġbu għal kwalunkwe talba għal kjarifika dwar l-ispejjeż li jistgħu ma
jkunux trasparenti biżżejjed għall-membru(i) tal-preżentazzjoni konġunta u għal
kwalunkwe reġistrant potenzjali li qed jikkunsidra jingħaqad mal-preżentazzjoni
konġunta.

Il-prinċipji li jirrelataw għall-valutazzjoni tal-istudju huma murija fit-taqsima 5.6
permezz ta’ żewġ eżempji (ara l-Eżempji 1 u 2).

5.4.

Allokazzjoni tal-ispejjeż u kumpens

Ir-Regolament REACH jeħtieġ li l-partijiet kollha jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li lispejjeż tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni jiġu ddeterminati b’mod “ġust, trasparenti
u mhux diskriminatorju”. L-allokazzjoni tal-ispejjeż tista’ tkun ibbażata fuq il-kalkolu
tal-istudji li jirrelataw għall-end-points kollha li għalihom hija meħtieġa informazzjoni
skont REACH. Il-valur attwali tar-rapporti kollha tal-istudju jservi bħala l-bażi għallallokazzjoni tal-ispejjeż sussegwenti u għal kumpens.

NB: Attivitajiet tal-allokazzjoni tal-ispejjeż mhumiex xierqa għal data miksuba minn
rapporti li huma rikonoxxuti bħala ħielsa mill-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur (ara
t-taqsima 3.3.3.8 għal aktar gwida dwar dan il-punt) u li l-użu tagħha ma jwassal
għal ebda infiq addizzjonali. Madankollu, jekk l-użu ta’ din id-data jeħtieġ li tiġi
żviluppata ġustifikazzjoni xjentifika (eż. għal ġustifikazzjoni read-across jew għal
ġustifikazzjoni bl-approċċ tal-piż tal-evidenza) jew il-preparazzjoni ta’ sommarji
(robusti) tal-istudji, l-ispiża biex dawk l-istudji jsiru ġustifikabbli għal skopijiet ta’
reġistrazzjoni jew il-preparazzjoni tas-sommarju (robust) tal-istudju tista’ tkun
soġġetta għal allokazzjoni tal-ispejjeż.

Hija r-responsabbiltà tal-koreġistranti tal-istess sustanza li jagħżlu kwalunkwe
mekkaniżmu ta’ allokazzjoni tal-ispejjeż u kumpens (jiġifieri l-mudell tal-kondiviżjoni
tal-ispjjeż) biex dawn ikunu ġusti, trasparenti u mhux diskriminatorji u jirrispettaw
id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni għal dak il-għan. Xi
mekkaniżmi possibbli jistgħu jinkludu (il-lista mhijiex eżawrjenti):


Il-kondiviżjoni tad-data b’mod ugwali, skont in-numru ta’ partijiet involuti fi
ħdan l-istess limitu ta' tunnellaġġ (jiġifieri r-reġistranti li jkollhom l-istess
rekwiżiti ta' informazzjoni); il-kondiviżjoni ugwali tal-ispejjeż imġarrba filprinċipju tista’ twassal lill-partijiet jaqblu dwar sjieda konġunta tad-data
(madankollu, din tkun għadha soġġetta għal libertà kuntrattwali bejn ilpartijiet);



Il-kondiviżjoni tad-data skont in-numru ta’ partijiet involuti fi ħdan l-istess limitu
ta' tunnellaġġ, iżda jiġi kkunsidrat li s-sjieda tkun f’idejn ċerti reġistranti biss;
din il-kondiviżjoni tal-ispejjeż hi tipika għal ittra ta' aċċess (dritt ta’ referenza);



Il-kondiviżjoni tad-data bejn reġistranti skont il-produzzjoni jew il-volum talbejgħ jew mod ieħor (soġġetta għal regoli ta’ kompetizzjoni u CBI, ara wkoll ittaqsimiet 7 u 9); dan il-mudell f’ċerti każijiet jista’ jiġi kkunsidrat iktar ġust
minn oħrajn, pereżempju f’sitwazzjonijiet fejn il-partijiet ikunu qed
jimmaniġġjaw volumi mmanifatturati jew importati differenti ħafna (aktar
informazzjoni taħt is-sottotaqsima 5.5.3);
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Mekkaniżmi alternattivi li jużaw parti mill-mudelli ta’ hawn fuq b’mod differenti.

Ir-reġistranti jistgħu jiddependu fuq approċċ read-across biex jirreġistraw diversi
sustanzi li huma kkunsidrati bħala grupp, jew ‘kategorija’ ta’ sustanzi, minħabba ssimilarità strutturali tagħhom (ara l-Anness XI għal REACH, taqsima 1.5). F’dan ilkaż, reġistrant sussegwenti jista’ jkun meħtieġ jikkondividi l-ispejjeż ta’ data li ġiet
żviluppata għal sustanza(i) ta’ referenza fi ħdan dak il-grupp, jew ‘kategorija’, jekk
ikunu ġġustifikati u jkunu rilevanti għar-reġistrazzjoni tas-sustanza tiegħu stess. Laktar xenarju komuni hu meta lakuni fid-data għal ċerta sustanza jimtlew
b’informazzjoni miksuba minn testijiet fuq sustanza simili oħra.
Tkun aktar kumplessa f’każ fejn reġistrazzjoni ta’ grupp jew ‘kategorija’ ta’ sustanzi
tkopri, pereżempju, 10 sustanzi u reġistrant potenzjali jkun qed jimmanifattura jew
jimporta sustanza 1 biss minn dan il-grupp jew din il-’kategorija’. Jekk ir-reġistrant
potenzjali jiddependi fuq approċċ ta’ read-across biex jimla l-vojt fid-data għassustanza tiegħu, jiġifieri juża testijiet jew studji żviluppati fuq sustanza(i) ta’
referenza fi ħdan il-grupp, jew ‘kategorija’, l-ispejjeż imġarrba fil-ġenerazzjoni ta’ dik
l-informazzjoni għandhom jiġu kondiviżi bejn ir-reġistranti l-oħra kollha tas-sustanzi
differenti fi ħdan il-grupp, jew ‘kategorija’, li wkoll jibbenefikaw mill-istess data.
NB: Meta sid tal-istudju fl-istess waqt ikun koreġistrant għas-sustanza, għandu
jinkludi lilu nnifsu fil-kalkolu tal-kondiviżjoni tal-ispiża li għandha titħallas minn kull
koreġistrant li jeħtieġ dak l-istudju.
Barra minn dan, l-Artikolu 30(1) tar-Regolament REACH u l-Artikolu 4(3) tarRegolament ta’ Implimentazzjoni jirreferu għall-kondiviżjoni ugwali bħala mekkaniżmu
awtomatiku f’każ li ma jintlaħaq ebda ftehim dwar il-mudell tal-kondiviżjoni talispejjeż.

NB: Ir-reġistranti huma meħtieġa biss jikkondivdiu l-ispejjeż ta’ informazzjoni li
huma meħtieġa jippreżentaw biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni tagħhom.
Għaldaqstant, ir-reġistranti ma jistgħux jiġu sfurzati jħallsu għal studji (u l-ispejjeż
amministrattivi relatati tagħhom) li ma jkollhomx bżonn, sakemm ma jkunux
neċessarji studji addizzjonali biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni tagħhom
(eż. f’approċċ tal-piż tal-evidenza, f’approċċ ta’ kategorija, biex jiġġustifikaw ilklassifikazzjoni u t-tikkettar jew potenzjalment bħala riżultat ta’ deċiżjoni dwar l-ilvalutazzjoni tas-sustanzi). Barra minn hekk, kumpaniji ma jistgħux ikunu sfurzati
jħallsu għal studji qabel ma jkunu fil-fatt jeħtiġuhom għar-reġistrazzjoni tagħhom fillimitu ta’ tunnellaġġ rispettiv tagħhom. Madankollu, il-mudell tal-kondiviżjoni talispejjeż jista’ jinkludi dispożizzjonijiet għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż li jirriżultaw minn
rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali (l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni). Barra minn dan, reġistranti li huma biss meħtieġa jirreġistraw
sal-iskadenza tal-2018 ma jistgħux jintalbu jħallsu ħlas addizzjonali għax ma jkunux
irreġistraw flimkien mar-reġistranti tal-2010 jew tal-201345, sakemm ma jkunx
hemm raġunijiet leġittimi u ġustifikabbli għall-ħlas ta’ ammonti addizzjonali minn
dawk li jirreġistraw aktar tard u dawn ikunu ġew ippreżentati waqt in-negozjati talkondiviżjoni tad-data.

Ara d-deċiżjoni tal-ECHA tat-12/07/2013
http://echa.europa.eu/documents/10162/21728418/reach_dsd_decision_12-07-2013_en.pdf u ddeċiżjoni tal-Bord tal-Appell tas-17/12/2014 (A-017-2013)
http://echa.europa.eu/documents/10162/13575/a-017-2013_boa_decision_en.pdf.
45
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Madankollu, kull meta reġistrant (potenzjali) jitlob data ta’ qabel, ikollu jħallas meta
jirċievi d-data.

5.4.1. “Rotta individwali"
Valur ta’ studju għandu jiġi determinat billi jintużaw l-istess prinċipji kif deskritt fuq. Listudju mbagħad jiġi kondiviż mal-partijiet kollha li jeħtieġu l-informazzjoni għal
skopijiet ta’ reġistrazzjoni. Jekk is-sid tad-data huwa parti mill-grupp ta’ reġistranti
potenzjali, l-ispejjeż tad-data għandhom jiġu inkorporati fil-kalkoli tal-allokazzjoni.
Jekk is-sid tad-data ma jkollu ebda intenzjoni ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri jkun detentur
tad-data), l-ispejjeż għandhom jiġu distribwiti biss fost ir-reġistranti potenzjali. Jekk
jirriżultaw xi partijiet interessati addizzjonali matul il-ħajja tal-preżentazzjoni
konġunta, aġġustamenti ta’ kumpens għandhom ikunu sussegwentement effettwati
mis-sid(ien) tad-data.

5.4.2. “Rotta kollettiva"
NB: Għall-iskopijiet tal-allokazzjoni tal-ispejjeż biss, meta jkun indirizzat end-point
partikolari, għandu normalment ikun propost studju wieħed biss għal kull end-point
(għalkemm l-istudji kollha jistgħu jintużaw għal sostenn tekniku).

Reġistranti potenzjali li huma sfurzati jippreżentaw b’mod konġunt is-sett tad-data
biex jikkaratterizzaw il-karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanza tagħhom huma liberi
jiddeċiedu dwar kwalunkwe mekkaniżmu ta’ kumpens tad-data li jaraw addattat,
sakemm il-mekkaniżmu miftiehem ikun ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju.
Xi mudelli li ntużaw fl-imgħoddi huma spjegati hawn taħt u jistgħu jiġu kkunsidrati
għat-tqassim tal-ispejjeż bejn il-parteċipanti. Madankollu, huma mudelli biss. Leżempju(i) pprovdut(i) biex jurihom għandu jiġi rivedut biex kull mudell ikun mifhum
bis-sħiħ.
1.Kumpens tad-data bbażat fuq mudelli ppeżati skont l-istudju - il-kwalità
Dawn il-mekkaniżmi ta’ kumpens ta’ data huma murija bl-eżempji fit-taqsima 5.6.
Dawn il-mudelli huma bbażati fuq il-prinċipju li l-kumpens minn dawk li mhumiex
kontributuri għal end-point partikolari huwa dovut biss għall-aħjar studju disponibbli
(jiġifieri studju wieħed għal kull end-point).
Jekk ikun hemm iktar minn sid tad-data wieħed, jistgħu jkunu applikati l-istadji li
ġejjin biex wieħed jasal għal allokazzjoni xierqa tal-ispejjeż. Għall-iskopijiet ta’
illustrazzjoni, il-punteġġi Klimisch l-ewwel jiġu ddeterminati u jintużaw biss wara.
Każ (i): studji Klimisch 1 disponibbli biss
Permezz tal-kontribuzzjoni ta’ rapport tal-kategorija (1) (“affidabbli mingħajr
restrizzjonijiet”), is-sehem tal-kontributur/tas-sid tad-data huwa kkunsidrat bħala
mħallas għall-end-point rilevanti. Dan japplika wkoll għal kwalunkwe parti oħra li
tikkontribwixxi b’rapporti ta’ kwalità indaqs. L-allokazzjoni tal-ispejjeż kontra dan lend-point imbagħad titħallas biss mir-reġistranti potenzjali (mhux kontribwenti) li
jibqa’.
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Jekk xi rapporti jkunu taħt proprjetà konġunta ta’ għadd ta’ reġistranti potenzjali,
kull wieħed ikun ikkunsidrat li ssodisfa l-obbligi tiegħu għal dak l-end-point minn
perspettiva ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż.
Każ (ii): Studji Klimisch 1 u 2 disponibbli
Jekk ikunu disponibbli rapporti kemm mill-kategorija (1) kif ukoll (2) (“affidabbli
b’restrizzjonijiet") għall-istess end-point, ir-rapport bl-ogħla punteġġ se jintuża bħala
l-istudju prinċipali għal skopijiet ta’ allokazzjoni tal-ispejjeż. Sidien tad-data li jfornu
rapport b’punteġġ aktar baxx għandhom jikkontribwixxu skont id-differenza fil-valur
tal-istudju tagħhom minn dak tal-istudju prinċipali magħżul. Reġistranti potenzjali
oħra (mhux kontribwenti) jappoġġaw l-ispiża fuq il-bażi tal-valur tal-istudju
prinċipali.
Jekk kwalunkwe rapport tal-kategorija (1) ikun taħt proprjetà konġunta ta’ għadd ta’
kontributuri, kull wieħed ikun ikkunsidrat li ssodisfa l-obbligi tiegħu għal dak l-endpoint minn perspettiva ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż. Għal sjieda ta’ studji konġunti talkategorija (2), ikunu meħtieġa kontribuzzjonijiet kif indikat.
Każ (iii): studji Klimisch 2 disponibbli biss
Jekk ma jkunx jeżisti rapport tal-kategorija (1) u jkun disponibbli biss rapport wieħed
(jew aktar) tal-kategorija (2), ir-rapport bl-ogħla valur assenjat jintgħażel bħala listudju prinċipali għall-allokazzjoni tal-ispejjeż. Reġistranti potenzjali kontribwenti se
jħallsu skont id-differenza għall-ispejjeż tal-istudji prinċipali (bħal fuq) filwaqt li
reġistranti potenzjali oħra se jsostnu l-ispiża fuq il-bażi tal-valur tal-istudju prinċipali.
Kumpens
Il-kumpens totali disponibbli għall-allokazzjoni, kontra kwalunkwe end-point, jirriżulta
milli jingħaddu flimkien il-kontribuzzjonijiet identifikati għar-reġistranti potenzjali
kollha f’konformità mal-linji gwida deskritti.
Il-kumpens huwa mbagħad maqsum bejn il-partijiet li jfornu rapporti fir-rigward talvaluri tal-istudji pprovduti kontra kull firxa ta’ end-points koperti.
2.Kumpens dirett tad-data
Bħala alternattiva għall-approċċ definit fuq, jistgħu jintużaw ukoll mekkaniżmi oħra ta’
allokazzjoni ta’ spejjeż diretti. Fil-każijiet kollha, jeħtieġ li jkunu stabbiliti sewwa regoli
ċari għall-istadju tal-valutazzjoni tal-istudju bħala prerekwiżit għall-applikazzjoni ta’
kwalunkwe mekkaniżmu ta’ distribuzzjoni. Dan il-mudell jeżenta lil detenturi tad-data
li kienu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni tagħhom mill-mekkaniżmu talkondiviżjoni tal-ispejjeż biex l-ispejjeż ikunu kondiviżi biss bejn id-detentur tal-istudju
prinċipali u dawk ir-reġistranti li m’għandhomx data suffiċjenti. Bl-ispejjeż tal-istudju
stabbiliti, jistgħu jiġu kkunsidrati l-għażliet ta’ allokazzjoni li ġejjin:
Każ (i): Kumpens li jqis diversi studji
F’xi każijiet jistgħu jkunu meħtieġa aktar minn studju prinċipali wieħed biex ikopru
ċertu rekwiżit tad-data. Għaldaqstant wieħed jista’ jikkunsidra mekkaniżmu li jkopri
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l-kondiviżjoni tal-ispejjeż ta’ aktar minn studju prinċipali wieħed, fejn jintużaw
diversi studji għal end-point partikolari biex ikun ikkalkolat valur totali ta’ end-point.
Dan il-valur totali għandu jintuża biex jiddefinixxi kontribuzzjoni ta’ membru.
Aġġustament tal-ispejjeż għal kull reġistrant potenzjali għandu jsir skont il-valur talistudji pprovduti relattiv għall-kontribuzzjoni meħtieġa tal-membri.
Din ir-rotta għandha l-benefiċċju li tirrikonoxxi l-piż kollu tal-istudji disponibbli.
Madankollu biex tkun evitata sitwazzjoni fejn l-għadd ta’ rapporti eżistenti jaqbeż lgħadd ta’ reġistranti potenzjali fil-proċess tal-kondiviżjoni tad-data, is-sidien taddata normalment mhumiex ikkumpensati għal aktar minn studju wieħed għal kull
end-point.

NB: f’dan il-mudell, reġistranti potenzjali li ma jkunux qegħdin jikkontribwixxu
jikkumpensaw aktar minn studju wieħed għal kull end-point.

Każ (ii): Kumpens għal studju prinċipali biss
Il-kumpens huwa bbażat fuq l-istudju prinċipali magħżul għal end-point wieħed.
Sidien oħra tad-data għal dak l-end-point ikunu eżentati mill-proċess ta’ kumpens u
reġistranti potenzjali li mhumiex sidien ta’ data biss huma mistennija jipprovdu
kontribuzzjoni finanzjarja lid-detentur prinċpali tal-istudju.
Minħabba li ftehim dwar l-għażla ta’ studju prinċipali huwa kritiku għal dan ilmekkaniżmu, jista’ jkun hemm diffikultajiet biex jintlaħaq ftehim jekk ikun hemm
disponibbli għadd ta’ studji paragunabbli. Madankollu, jekk neċessarju, jista’ jiġi
assenjat aktar minn studju prinċipali wieħed. Madankollu, għażla bħal din
m’għandhiex twassal għal sitwazzjoni li fiha reġistrant potenzjali li ma jkunx sid ta’
data jikkontribwixxi b’mod sproporzjonat għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż.

5.5.

Aktar fatturi li jinfluwenzaw il-kondiviżjoni talispejjeż

Tista’ tiġi kkunsidrata wkoll firxa ta’ fatturi addizzjonali meta tkun indirizzata lkondiviżjoni tal-ispejjeż fost reġistranti potenzjali. F’kull każ, il-valutazzjoni bażika u
l-mekkaniżmi tal-kondiviżjoni tad-data/ tal-ispejjeż deskritti fuq xorta japplikaw
meta jsiru l-aġġustamenti xierqa.

5.5.1. Studji Klimisch 3
Kif imsemmi fit-taqsima 5.3 (Il-valutazzjoni tal-istudju), f’każijiet fejn studji Klimisch
3 jirrappreżentaw l-aħjar informazzjoni disponibbli, reġistranti potenzjali jistgħu
jaddottaw approċċ tal-“piż tal-evidenza” li jista’ jkun suffiċjenti biex jissodisfa rrekwiżiti ta’ end-point partikolari.

NB: Meta wieħed jassumi li l-kombinazzjoni tal-istudji hija formalment aċċettata
(biex tkun evitata r-repetizzjoni mhux neċessarja ta’ ttestjar fuq l-annimali), huwa
rrakkomandat li d-data, f’termini ta’ valutazzjoni, tkun ikkunsidrata f’konformità malkriterji għal data ta’ livell ogħla Klimisch 2.
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5.5.2. Restrizzjonijiet tal-użu
Minbarra l-konsiderazzjonijiet għall-elementi tal-ispejjeż, għandhom jiġu applikati
kundizzjonijiet tal-użu. Huwa xieraq li wieħed iqis kwalunkwe limitazzjoni għal
kundizzjonijiet tal-użu fil-valur finanzjarju assenjat għal studju partikolari. Xi eżempji
ta’ applikazzjoni ristretta jistgħu jinkludu s-sitwazzjonijiet li ġejjin (jew taħlita
tagħhom):


L-użu huwa limitat għal skopijiet ta' REACH biss (għall-kuntrarju ta’ studju li
jkun disponibbli għal sfruttament aktar ġenerali).



Ir-rapport sħiħ tal-istudju mhux qiegħed isir disponibbli lanqas ma tkun qed
tingħata s-sjieda konġunta tal-istudju, iżda tkun proposta Ittra ta’ Aċċess li
tagħti awtorità li ssir referenza għax-xogħol.



Huwa meħtieġ sett tad-data ta’ sustanza waħda u mhux dak tal-kategorija
sħiħa.



Lil hinn mill-pajjiżi tal-UE, hemm xi limiti ġeografiċi fuq żoni fejn l-informazzjoni
tista’ tkun tiġi sfruttata.

NB: Tnaqqis fil-valur assenjat ta’ studju għandu jinftiehem bħala tnaqqis ta’
perċentwal tal-valutazzjoni oriġinali. L-allokazzjoni tal-valur tal-istudju mbagħad
issegwi l-proċeduri normali (kif deskritt fuq).

5.5.3. Fatturi tal-volum
Il-ġustizzja u n-nondiskriminazzjoni tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż għandhom jiġu
kkunsidrati b’mod sħiħ. Hemm sitwazzjonijiet fejn l-applikazzjoni stretta talkondiviżjoni tal-ispejjeż skont il-limitu ta' tunnellaġġ u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni
jistgħu ma jkunux l-aktar għażla xierqa f'termini ta’ ġustizzja. Pereżempju, lallokazzjoni ta’ ħlasijiet għal studji tista’ tkun ikkunsidrata bħala żbilanċjata meta
jkunu kkunsidrati partijiet li jitrattaw volumi manifatturati jew importati differenti
ħafna. Din ġeneralment tkun tapplika għal-limitu ta’ tunnellaġġ aktar għoli (aktar minn
1000 tunnellata) fejn reġistranti jistgħu jkunu qed jimmaniġġjaw volumi ħafna akbar
minn 1000 t/s u l-impatt tal-ispejjeż ta’ reġistrazzjoni fuq il-prezz għal kull kg ta’
sustanza jkun sostanzjalment inqas minn dak għal limiti ta’ tunnellaġġ aktar baxxi. Lużu ta’ fattur tal-volum jista’ jiġi kkunsidrat ukoll għall-faxex ta’ tunnellaġġ aktar
baxxi. F’dan il-każ, ikun assenjat punteġġ kontra limiti ta’ tunnellaġġ ulterjuri li b’hekk
jiżdied effettivament l-għadd ta’ ishma li tulhom huwa allokat il-ħlas. Għal operaturi ta'
bosta siti, it-tunnellaġġ jista’ jkun ikkumbinat biex jattribwixxi l-fattur tal-limitu xieraq.
Biex dan ikun implimentat, fid-dawl tal-ħtieġa li jkun hemm għarfien tal-popolazzjoni
tal-limiti ta’ volumi rilevanti, għandu jkun hemm attenzjoni partikolari biex tkun
rikonoxxuta kwalunkwe kompetizzjoni jew tħassib ta’ kunfidenzjalità li jistgħu
potenzjalment jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ limiti ta’ tunnellaġġ b’firxiet ta’ volum
relattivament dojoq, biex tkun possibbli l-istima jew l-identifikazzjoni ta’ volumi
individwali. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsimiet 7 u 9 tadDokument ta’ Gwida preżenti.
Konsiderazzjonijiet dwar l-impatt tal-mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż fuq il-prezz
għal kull kg ta’ sustanza u konsiderazzjonijiet dwar il-ġustizzja ta’ mudell ibbażat fuq
fatturi tal-volum huma ppreżentati fl-Anness B tar-rapport mill-Kummissjoni
Ewropea “Monitoring the Impacts of REACH on Innovation, Competitiveness and
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SMEs” (“Il-Monitoraġġ tal-Impatti ta’ REACH dwar l-Innovazzjoni, il-Kompetittività u
SMEs”). Ir-rapport hu disponibbli hawn:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/studies/index_en.htm

5.5.4. Studji ta’ livell ogħla disponibbli minflok studji
ta’ livell aktar baxx
F’ċerti każijiet reġistranti eżistenti għal volumi aktar għoljin setgħu applikaw ir-regoli
f’kolonna 2 tal-annessi VII-X ta’ REACH u pproponew testijiet ta’ livell ogħla talAnnessi IX u X biex jirrinunzjaw ir-rekwiżiti standard tal-Annessi VII u VIII. Dan jista’
jirriżulta f’sitwazzjoni fejn reġistranti sussegwenti ta’ limiti ta’ tunnellaġġ aktarx baxxi
tal-istess sustanza jeħtieġ li jirreferu għal testijiet ta’ livell ogħla sabiex jissodisfaw irrekwiżiti tar-reġistrazzjoni tagħhom. Dawn ir-reġistranti sussegwenti, filwaqt li ma
jkunux obbligati jipprovdu studji ta’ livell ogħla minħabba r-rekwiżiti ta' informazzjoni
aktar baxxi tagħhom, jistgħu madankollu jibbenefikaw mid-data ta’ livell ogħla u
għalhekk jirrinunzjaw ir-rekwiżiti ta' informazzjoni korrispondenti aktar baxxi. Meta
dawn l-istudji ta’ livell ogħla jkunu kondiviżi mir-reġistranti tal-limiti ta’ tunnellaġġ
aktar baxxi, il-koreġistranti jistgħu jikkunsidraw jiftiehmu dwar mekkaniżmu talkondiviżjoni tal-ispejjeż li jikkunsidra ż-żewġ fatturi li ġejjin: li ma jkunx hemm bżonn
li reġistranti tal-limiti ta’ tunnellaġġ aktar baxxi jipprovdu l-istudji ta’ livell ogħla u li listudji ta’ livell aktar baxx rilevanti (li huwa meħtieġ għal limiti ta’ tunnellaġġ aktar
baxxi) ma jeżistux. Bħala eżempju, il-koreġistranti jistgħu jaqblu dwar spiża ta’
sostituzzjoni ta’ dan l-istudju ta’ livell aktar baxx li ma jeżistix bħala kontribuzzjoni
ġusta għall-ispejjeż għall-ġenerazzjoni tal-istudju ta’ livell ogħla korrispondenti li
jeżisti.

5.5.5. Studji ġodda
L-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data jkomplu japplikaw wara li r-reġistrazzjoni tkun ġiet
ippreżentata u l-koreġistranti jista’ jkollhom bżonn jikkondividu d-data u l-ispejjeż
tagħha wara dak il-punt. Dan jista’ jkun il-każ, pereżempju, meta jeħtieġ li tiġi
ġġenerata informazzjoni ġdida bħala riżultat tal-valutazzjoni tal-ECHA tal-proposti ta’
ttestjar jew tal-kontroll tal-konformità tad-dossier, kif ukoll wara deċiżjoni talvalutazzjoni tas-sustanza. Dawn id-dmirijiet ta’ wara r-reġistrazzjoni jistgħu jew ma
jistgħux ikunu strettament marbuta mar-rekwiżiti ta' informazzjoni tar-reġistrant
individwali kif spjegat fit-taqsima 5.5.5.2.
L-obbligu li jsir kull sforz biex jintlaħaq ftehim ġust, trasparenti u mhux
diskriminatorju japplika fir-rigward tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-informazzjoni li hi
ġġenerata wara l-preżentazzjoni tar-reġistrazzjoni. F’każ ta’ tilwim fuq min għandu
jiġġenera l-informazzjoni l-ġdida f’isem il-koreġistranti jew fuq kif għandhom jiġu
kondiviżi l-ispejjeż korrispondenti, japplika l-Artikolu 53 ta’ REACH.
5.5.5.1.

Proposti ta' ttestjar u kontroll tal-konformità

Jekk ikunu ġġenerati studji ġodda bħala riżultat ta’ deċiżjoni tal-ECHA dwar proposta
ta' ttestjar jew il-kontroll tal-konformità tad-dossier, il-prinċipji ġenerali dwar ilkondiviżjoni tal-ispejjeż kif spjegat fuq għal studji eżistenti għandhom ikunu applikati
għall-valutazzjoni u l-assenjament ta’ kwalunkwe spejjeż li jirriżultaw. Dan jiżgura
konsistenza fl-approċċ meħud għad-data kollha użata fir-reġistrazzjoni ta’ sustanza
partikolari.
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5.5.5.2.

L-evalwazzjoni tas-sustanzi

Skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, ir-reġistranti kollha, inklużi reġistranti
futuri, għandhom jaqblu dwar mekkaniżmu tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż li jindirizza
spejjeż potenzjali wara deċiżjoni tal-valutazzjoni tas-sustanza. Ir-raġuni hi li data
ġġenerata bħala konsegwenza ta’ deċiżjoni tal-valutazzjoni tas-sustanza tista’ tkun
rilevanti għar-reġistranti kollha ta’ sustanza partikolari. Il-kondiviżjoni ta’ dawn lispejjeż għandha tkun separata minn spejjeż oħra (ara l-Artikolu 4(2) tarRegolament ta’ Implimentazzjoni).
Il-ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data: għandu jiddetermina l-kundizzjonijiet li
skonthom ir-reġistranti jridu jħallsu sehem mill-ispiża. Il-proporzjon talkontribuzzjoni tagħhom għandu jiġi miftiehem fil-ftehim dwar il-kondiviżjoni taddata. Pereżempju, tista’ tiġi ssettjata fir-rigward tal-proporzjon li dak ir-reġistrant
jikkontribwixxi għat-tħassib identifikat fid-deċiżjoni dwar il-valutazzjoni tas-sustanzi.
Il-ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data għandu wkoll jiddetermina sa liema punt
reġistrant futur jeħtieġ jikkontribwixxi għall-ispiża ta’ studju (l-Artikolu 4(2) tarRegolament ta’ Implimentazzjoni).
Il-fatturi li r-reġistranti għandhom jikkunsidraw meta jiftiehmu dwar il-proporzjon
tal-kontribuzzjoni għall-ispejjeż jinkludu, pereżempju, il-limitu ta’ tunnellaġġ
tagħhom jew jekk it-talba għal informazzjoni taħt il-valutazzjoni tas-sustanza
tirrelatax ma’ esponiment jew użu speċifiku.
Barra minn hekk, reġistranti li waqfu jimmanifatturaw xorta jistgħu jintalbu
jikkondividu l-ispejjeż li jirriżultaw minn deċiżjoni tal-valutazzjoni tas-sustanza (lArtikolu 50(4) ta’ REACH u l-Artikolu 4(6) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni).
Meta jsir abbozz tal-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data, l-ammont eżatt tal-ispejjeż
attwali li jeħtieġ jinqasam bejn ir-reġistranti normalment ma jkunx magħruf.
Għaldaqstant, il-partijiet għandhom jiftiehmu dwar mekkaniżmu tal-kondiviżjoni talispejjeż ġenerali jew astratt jew formola li tippermettilhom jittrattaw il-kondiviżjoni
tal-ispejjeż irrispettivament mill-ammont tagħhom.
5.5.5.3.

Aġġornamenti oħra tad-dossier

Ir-reġistrazzjoni taħt REACH mhijiex eżerċizzju ta’ darba u l-obbligi legali ma
jispiċċawx wara r-riċeviment ta’ numru ta’ reġistrazzjoni. L-informazzjoni jeħtieġ li
tinżamm aġġornata sabiex ikun żgurat li s-sustanzi kimiċi jkunu qegħdin jintużaw
b’mod sigur (l-Artikolu 22).
Il-koreġistranti għandhom jaġġornaw ir-reġistrazzjonijiet tagħhom kull meta
informazzjoni ġdida ssir disponibbli. Billi jsegwu r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet
tal-ECHA, il-koreġistranti jistgħu jitgħallmu x’inhuma l-aktar nuqqasijiet komuni u
jevitaw li jkollhom l-istess problemi fir-reġistrazzjonijiet tagħhom stess. Pereżempju,
għandhom jiċċekkjaw jekk klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati sarux disponibbli
għas-sustanza tagħhom.
Informazzjoni ġdida tista’ tasal ukoll mill-katina ta’ provvista jew meta membri
ġodda jingħaqdu mal-preżentazzjoni konġunta. L-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data
japplikaw meta jissieħbu membri ġodda. Il-proattività mhijiex biss prattika tajba,
iżda anki rekwiżit legali.
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5.5.6. Kondiviżjoni tal-ispejjeż bħala proċess “mhux
statiku”
Barra minn dan, kwalunkwe mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż jeħtieġ li jqis il-fatt li
l-kondiviżjoni tal-ispejjeż u l-allokazzjoni tal-ispejjeż huma proċessi kontinwi u
dinamiċi. Fil-fatt diversi elementi jistgħu jagħtu bidu għal varjazzjonijiet tal-mudell
tul iż-żmien u l-ħtieġa li jittieħdu azzjonijiet korrettivi:


Numru varjabbli ta’ koreġistranti: l-għadd ta’ reġistranti li potenzjalment
jingħaqdu mal-preżentazzjoni konġunta mhuwiex magħruf bil-quddiem.
Reġistranti potenzjali ġodda jistgħu jingħaqdu ma’ preżentazzjoni konġunta
eżistenti fi kwalunkwe żmien matul il-“ħajja” tal-preżentazzjoni konġunta, meta
l-arranġamenti tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż ikunu diġà ġew miftiehma. Il-mudell
tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż għandu japplika għar-reġistranti kollha ta’ sustanza
partikolari, inklużi reġistranti futuri (l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni). Madankollu, jekk il-ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data
eżistenti ma jipprovdix għall-partizzjoni tal-ispejjeż jew għal mekkaniżmu ta’
rimborż (partijiet għal ftehim li diġà jeżisti meta r-Regolament ta’
Implimentazzjoni jidħol fis-seħħ għandhom il-possibbiltà li b’mod unanimu
jiddeċiedu li jirrinunzjaw l-obbligu li jelenkaw id-data u/jew jinkludu lmekkaniżmu ta’ rimborż), ir-reġistrant potenzjali ġdid m’għandux jintrabat b’din
il-parti tal-ftehim sakemm ma jipprovdix il-kunsens iffirmat tiegħu (ara l-Artikoli
2(2) u 4(5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni). Reġistranti potenzjali ġodda
għandhom id-dritt li jitolbu kjarifiki u ġustifikazzjonijiet għall-kriterji stabbiliti
qabel u għandhom aċċess liberu għal informazzjoni dwar metodoloġiji għallkondiviżjoni tal-ispejjeż u tad-data. Ir-reġistranti potenzjali l-ġodda għandhom
id-dritt li jitolbu l-partizzjoni tal-ispejjeż rilevanti kollha mġarrba wara d-dħul
fis-seħħ tal-Regolament ta’ Implimentazzjoni (26 ta’ Jannar 2016) u jiġu
pprovduti bi prova tal-ispejjeż tal-istudju ta’ qabel u bl-aqwa approssimazzjoni
tal-partizzjoni ta’ spejjeż oħra ta’ qabel.

NB: Ir-reġistranti li jingħaqdu għandhom id-dritt li jitolbu lir-reġistranti eżistenti biex
jirrevedu l-mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż u l-allokazzjoni tal-ispejjeż, jekk
għandhom raġuni biex jisfidaw il-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data eżistenti, jiġifieri
jikkunsidraw li d-dispożizzjonijiet eżistenti ma jikkonformawx mal-prinċipji talġustizzja, trasparenza u nondiskriminazzjoni (eż. reġistranti eżistenti setgħu ma
qisux l-aspetti rilevanti għal reġistranti futuri li jingħaqdu u dak li kien ġust,
trasparenti u mhix diskriminatorju għal reġistranti tal-2010 jew l-2013 mhux
neċessarjament huwa preċiż għal reġistranti tal-2018).
Eżempju 1: Reġistranti ta’ qabel ftiehmu dwar żidiet annwali 46 fil-prezzijiet għal LoA,
minkejja li din il-prattika hi manifestament waħda diskriminatorja47.
Eżempju 2: Reġistranti ta’ qabel ftiehmu dwar il-kondiviżjoni ugwali tal-ispejjeż ta’
amministrazzjoni irrispettivament mil-limitu ta’ tunnellaġġ, filwaqt li r-Regolament ta’
Implimentazzjoni adottat fl-2016 jitlob li l-ispejjeż amministrattivi jiġu kondiviżi firrigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni.


46

Il-bżonn għal rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni addizzjonali: jistgħu jkunu meħtieġa xi

Minbarra l-inflazzjoni (ara t-taqsima 5.3.2.1).

Ara d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi A-017-2013
f’http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal/decisions.
47
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ttestjar addizzjonali u spejjeż relatati li jkollhom impatt fuq kwalunkwe
arranġament eżistenti (ara t-taqsima 5.5.5).
NB: il-koreġistranti jingħataw il-parir jiċċekkjaw b’attenzjoni l-ftehimiet dwar ilkondiviżjoni tad-data/tal-ispejjeż waqt li jżommu f’moħħhom l-elementi ta' hawn fuq
(li jistgħu jagħtu bidu għal varjazzjoni fl-ispejjeż) u n-natura iterattiva tal-proċess.
Il-prezz tad-dossier, rifless pereżempju fl-Ittra ta’ Aċċess, ma jirriflettix biss lispejjeż tal-istudji totali individwali.

5.6.

Eżempji ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż

L-eżempji pprovduti f’din it-taqsima jikkunsidraw u juru wħud mill-kunċetti deskritti
fuq. Jimmiraw li jipprovdu spjegazzjoni aktar prattika iżda M’GĦANDHOMX jintużaw
bħala l-uniku mod biex wieħed jipproċedi. Ir-reġistranti jistgħu jikkonkludu u jaqblu
li għandhom jiġu kkunsidrati fatturi addizzjonali meta jiftiehmu dwar mekkaniżmu
tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż. Ta’ min jinnota li l-valuri monetarji kollha u l-kobor talfatturi tal-ispejjeż huma ipotetiċi u M’GĦANDHOMX jiġu kkunsidrati bħala
indikazzjoni ta’ valuri reali. Il-fatturi li jimmodifikaw l-ispejjeż inklużi huma għal
skopijiet ta’ illustrazzjoni biss.
Eżempju 1: valutazzjoni tal-istudju
7 reġistranti potenzjali (A, B, C, D, E, F, G) jiffurmaw SIEF għall-istess sustanza, ilkumpanija A hija sid ta’ rapport Klimisch 1, il-kumpanija B hija sid ta’ rapport
Klimisch 2, il-kumpaniji C, D, E, F u G mhumiex sidien ta’ studju rilevanti.
L-eżempju li ġej ma jirriflettix
- tnaqqis minħabba limitazzjoni ta’ studju għal skopijiet esklużivi ta’
reġistrazzjoni REACH
- ħlas addizzjonali għal Sommarju Robust tal-Istudju stabbilit għal rapport
partikolari.
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L-ittestjar ta’ sustanza

Rapport – Klimisch 1

Rapport – Klimisch 2

Sid

Kumpanija A

Kumpanija B

Sena ta’ ttestjar

2001

1984

Metodu

Linja gwida xyz tal-OECD

Simili għal-Linja gwida xyz OECD

GLP

Iva

Le

Analiżi tas-sustanza tattest

Grad farmaċewtiku 99.9
%

Mhux magħruf,
preżumibbilment>99%

Stabbiltà

Iva

Mhux magħruf, preżumibbilment iva

Monitoraġġ talkonċentrazzjoni

Iva

Iva

Kummenti

Studju mwettaq skont illinji gwida tat-test talOECD u tal-KE u tal-EPA u
skont il-GLP.

Diversi dettalji tal-kundizzjonijiet
tat-test mhumiex mogħtija, eż. issess, l-età jew il-piż tal-ġisem talannimali tal-ittestjar, ilkundizzjonijiet tad-dar eċċ.
Madankollu, l-istudju hu aċċettabbli
minħabba li t-twettiq ġenerali talistudju huwa aċċettabbli, u
minħabba li deskrizzjoni dettaljata
tal-osservazzjonijiet hija pprovduta
fir-rapport.
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b)
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Analiżi

Rapport – Klimisch 1

Rapport – Klimisch 2

Standard

Standard

Sustanza tat-test
Stabbiltà

standard

standard

Metodu

Letteratura

Letteratura

Żvilupp

Xejn

Xejn

Jiem ta’ xogħol

10

8

Rata per diem

€ 600

€ 600

Spejjeż tal-analiżi

€ 100 għal kull analiżi

€ 100 għal kull analiżi

Għadd ta’ analiżi

60

50

Monitoraġġ tal-konċentrazzjoni

Dispożizzjoni

c)

Determinazzjoni tal-valur attwali tar-rapport

Tip ta’ spiża/ħlas
addizzjonali/tnaqqis

Rapport 1

Rapport 2

Test preliminari biex tkun
determinata l-konċentrazzjoni
(determinazzjoni tal-firxa)

€ 35,000

€ 35,000

Test għal kull protokoll
standard

€ 100,000

€ 100,000

Mingħajr GLP

0

€ -15,000

Nuqqasijiet oħra

0

€ -5,000

Valutazzjoni netta tad-data tattest tas-sustanza

€ 135,000

€ 115,000

Żvilupp tal-proċedura/metodu
analitiku/a

0

0

Għoti ta’ proċedura/metodu
analitika/u (10 jew 8 ijiem
tax-xogħol b’€ 600)

€ 6,000

€ 4,800
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Tip ta’ spiża/ħlas
addizzjonali/tnaqqis

Rapport 1

Rapport 2

Analiżi tas-sustanza tat-test

€ 1,000

0

Stabbiltà

€ 500

0

Monitoraġġ talkonċentrazzjoni (60 jew 50
analiżi f’€ 100)

€ 6,000

€ 5,000

Spejjeż tal-analiżi

€ 13,500

€ 9,800

Spejjeż sperimentali totali

€ 148,500

€ 124,800

Spejjeż amministrattivi48

€ 10,000

€ 10,000

Primjum tar-riskju
(10 % tal-ispejjeż
sperimentali49)

€ 14,850

€ 12,480

Ħlas addizzjonali totali

€ 24,850

€ 22,480

Valutazzjoni tar-rapport kurrenti
finali

€ 173,350

€ 147,280

L-allokazzjoni tal-ispejjeż għal kull kumpanija hija deskritta fl-Eżempju 3b (hawn
taħt).
Eżempju 2:Valutazzjoni tal-istudju
7 reġistranti potenzjali (A, B, C, D, E, F u G) jippreparaw preżentazzjoni konġunta
għall-istess sustanza. Il-kumpanija A hi sid ta’ rapport (konformi mal-linja gwida talOECD), il-Kumpanija B hi sid ta’ rapport mhux konformi mal-linji gwida tal-OECD, ilkumpaniji C, D, E, F u G mhumiex sjieda ta’ studju rilevanti.
L-eżempju ma jirriflettix tnaqqis minħabba l-limitazzjoni ta’ studju għal skopijiet
esklużivi ta’ reġistrazzjoni REACH, u lanqas ħlas addizzjonali għal RSS stabbilit għal
rapport partikolari.

Il-valur ta’ € 10 000 (u € 15 000 f’eżempju 2) għal spejjeż amministrattivi jingħata hawn bħala eżempju
biss. Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jeħtieġ li spejjeż amministrattivi jkunu elenkati u relatati malispejjeż attwali mġarrba.
48

49

Ara 5.3.2.2.
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L-ittestjar ta’ sustanza

Rapport 1

Rapport 2

Sid

Kumpanija A

Kumpanija B

Sena ta’ ttestjar

2001

1984

Metodu

Linja gwida xyz tal-OECD

simili għal-Linja gwida xyz talOECD

GLP

iva

le

Analiżi tas-sustanza tattest

grad farmaċewtiku 99.9 %

mhux magħruf, preżumibbilment
>99%

Stabbiltà

iva

mhux magħruf, b’mod affidabbli
iva

Monitoraġġ talkonċentrazzjoni

iva

iva

Kummenti

Studju mwettaq skont illinji gwida tat-test OECD u
skont il-GLP

Xi dettalji tal-kundizzjonijiet tattest mhumiex mogħtija.
Madankollu, l-istudju huwa
aċċettabbli minħabba li t-twettiq
ġenerali tal-istudju huwa
aċċettabbli, u minħabba li
deskrizzjoni dettaljata talosservazzjonijiet hija pprovduta
fir-rapport.
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Analiżi

Stabbiltà

Rapport 1

Rapport 2

standard

standard

Monitoraġġ tal-konċentrazzjoni
Metodu

letteratura

letteratura

Żvilupp

xejn

xejn

Jiem ta’ xogħol

0

0

Rata per diem

€ 600

€ 600

Spejjeż tal-analiżi

€ 100 għal kull analiżi

€ 100 għal kull analiżi

Għadd ta’ analiżi

0

0

Dispożizzjoni

c)

Determinazzjoni tal-valur attwali tar-rapport

Tip ta’ spiża/ħlas addizzjonali/tnaqqis

Rapport 1

Rapport 2

Test preliminari biex tkun
determinata l-konċentrazzjoni
(determinazzjoni tal-firxa)

0

0

Test għal kull protokoll standard

€ 11,000

€ 11,000

Mingħajr GLP

0

€ -1,100

Nuqqasijiet oħra

0

€-1,000

Valutazzjoni netta tad-data tat-test tassustanza

€ 11,000

€ 8,800

Żvilupp tal-proċedura/metodu
analitiku/a

0

0

Għoti tal-proċedura/metodu
analitika/u
(0 jiem tax-xogħol f’€ 600)

0

0

Analiżi tas-sustanza tat-test

€ 500

0

Stabbiltà

€ 100

0
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Tip ta’ spiża/ħlas addizzjonali/tnaqqis
Monitoraġġ tal-konċentrazzjoni
(0 analiżi f’€ 100)

149

Rapport 1

Rapport 2

0

0

Spejjeż tal-analiżi

€ 600

0

Valutazzjoni netta tal-ispejjeż
sperimentali

€ 11,600

€ 8,800

Spejjeż amministrattivi50

€ 3,000

€3,000

Primjum tar-riskji51
(N/A)

0

0

Ħlas addizzjonali totali

€ 3,000

€ 3,000

Valutazzjoni tar-rapport kurrenti finali

€ 14,600

€ 11,800

Eżempju 3a: Allokazzjoni tal-ispejjeż tal-istudju – studji individwali
Seba’ reġistranti potenzjali jippreparaw preżentazzjoni konġunta għall-istess
sustanza. Studju wieħed biss hu disponibbli (Klimisch 1, fis-sjieda ta’ kumpanija A) li
hu identifikat bħala l-istudju prinċipali. Skont il-prinċipji murija fl-eżempji preċedenti,
il-valur ġie kkalkulat li hu € 210,000.

Valur tal-istudju prinċipali

€210,000

Sehem għal kull kumpanija (€ 210,000 / 7)

€ 30,000

Ħlas mill-kumpanija A (Sid tar-rapport)

€0

Ħlas mill-kumpaniji oħra 6 x 30,000

€ 180,000

Kumpens tal-ispiża

Ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet assenjati

€ 180,000

Kumpens għall-kumpanija A li jkollha r-rapport tal-istudju € 30,000 x
6

€ 180,000

Kumpens għall-kumpaniji l-oħrajn (li ma jkollhom ebda studju)

€0

50

Ara n-nota f’qiegħ il-paġna nru 38 fuq.

51

Ara n-nota f’qiegħ il-paġna 39.
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Il-bilanċ (l-allokazzjoni tal-ispejjeż – il-kumpens għall-ispejjeż) jirriżulta f’dan li ġej:
Il-kumapnija A tirċievi € 180,000
Il-kumpaniji D, E, F u G jħallsu € 30,000 kull wieħed.
Fil-verità, għalhekk, il-kumpanija A wkoll “tikkontribwixxi” € 30,000 għax hi tforni
rapport ivvalutat € 210 000 għal kumpens ta’ € 180,000 biss. Għalhekk ilkondiviżjoni tal-ispejjeż tista’ tiġi kkunsidrata bħala eżempju ta’ mod ġust kif
jinqasmu l-ispejjeż.
Eżempju 3b: Allokazzjoni tal-ispejjeż tal-istudju – studji individwali
Seba’ reġistranti potenzjali jippreparaw preżentazzjoni konġunta għall-istess sustanza.
Il-kumpanija A hi sid ta’ rapport Klimisch 1 (Rapport 1) u l-kumpanija B hi sid ta’
rapport Klimisch 2 (Rapport 2). Rapport 1 hu magħżul bħala l-uniku studju prinċipali.
Il-kumpaniji jaqblu li, kif deskritt fil-gwida, għandu jsir kumpens għall-istudju
prinċipali biss. Il-kumpaniji l-oħrajn jikkontribwixxu fuq il-bażi ta’ dan l-istudju
prinċipali biss. Madankollu, is-seba’ kumpaniji qablu wkoll li jinkludu wkoll Rapport 2
fid-dossier.
Skont il-prinċipji murija fl-eżempji preċedenti, il-valur ta’ Rapport 1 ġie kkalkulat li
hu € 210,000 u l-valur ta’ Rapport 2 ġie kkalkulat li hu € 140,000.

Kalkoli preliminari
Valur tal-istudju prinċipali

€ 210,000

Sehem għal kull kumpanija (€ 210,000 / 7)

€ 30,000

Ħlas mill-kumpanija A (sid ta’ Rapport 1)

€0

Ħlas mill-kumpanija B (sid ta’ Rapport 2) 52: 30,000 x (210,000 –
140,000) / 210,000

€ 10,000

Ħlas mill-kumpaniji oħra 5 x 30,000

€ 150,000

It-tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpanija B jeħtieġ li jkun distribwit mill-ġdid
b’mod ugwali bejn is-seba’ kumpaniji kollha għax inkella jkun irid jitħallas millkumpanija A biss.

Ta’ min jinnota li l-prattika (fl-eżempju ppreżentat) tat-tnaqqis tal-kontribuzzjoni tal-membru B b’fattur
li jikkorrispondi għall-frazzjoni ta’ (id-differenza fil-valuri bejn Rapport 2 u Rapport 1) diviża bil-valur ta’
Rapport 1 hi eżempju ta’ mod miftiehem dwar kif jipproċedu - mhijiex l-unika possibbiltà.
52

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data
Verżjoni 3.1 - Jannar 2017

151

Aġġustamenti
Tnaqqis fl-ammont li jrid jiġi mħallas mill-kumpanija B (€ 30,000 –
€ 10,000)

€ 20,000

Sehem addizzjonali għal kull kumpanija (€ 20,000 / 7)

€ 2,857

Ħlas mill-kumpanija A (sid ta’ Rapport 1)

€0

Ħlas (wara l-aġġustament) mill-kumpanija B (sid ta’ Rapport 2):
€ 10,000 + € 2,857

€ 12,857

Ħlas (wara l-aġġustament) mill-kumpaniji l-oħraL € 30,000 +
€ 2,857

€ 32,857

Kumpens tal-ispiża

Kumpens għall-kumpanija A li jkollha l-istudju prinċipali
Rapport 1 (€ 32,857 x 5 + € 12,857)

€ 177,142

(= € 210 000 - € 30 000 - € 2857)

Il-bilanċ (l-allokazzjoni tal-ispejjeż – il-kumpens għall-ispejjeż) jirriżulta f’dan li ġej:
Il-kumapnija A tirċievi € 177,142
Il-kumpanija B tħallas € 12,857 lil A
Il-kumapaniji C, D, E, F u G jħallsu € 32,857 lil A.
Fil-verità, għalhekk, il-kumpanija A wkoll “tikkontribwixxi” € 32,858 għax hi tforni
rapport ivvalutat € 210 000 għal kumpens ta’ € 177,142 biss. Għalhekk il-kondiviżjoni
tal-ispejjeż tista’ tiġi kkunsidrata bħala eżempju ta’ mod ġust kif jinqasmu l-ispejjeż.
Eżempju 4: Allokazzjoni tal-ispejjeż tal-istudju – studji individwali
Seba’ reġistranti potenzjali jippreparaw preżentazzjoni konġunta għall-istess
sustanza. Żewġ studji Klimisch 1 u żewġ studji Klimisch 2 huma disponibbli, kif ukoll
studju wieħed mhux ivvalutat.
Il-kumpanija B hija s-sid ta’ studju Klimisch 1 (Rapport 1); ir-rapport ġie vvalutat
€ 240,000
Il-kumpanija B hi sid ta’ studju Klimisch 1 (Rapport 2); ir-rapport ġie vvalutat
€200,000
Il-kumpanija C hi sid ta’ studju Klimisch 2 (Rapport 3); ir-rapport ġie vvalutat
€160,000
Il-kumpanija D hi sid ta’ studju Klimisch 2 (Rapport 4); ir-rapport ġie vvalutat
€150,000
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Il-kumpanija E hi sid ta’ studju, li ma ġiex ivvalutat għall-kwalità tiegħu
Il-kumpaniji F u G m’għandhom l-ebda studju rilevanti
Il-kumpaniji jaqblu li l-istudju tal-kumpanija A hu l-istudju prinċipali u, kif deskritt filgwida (ara 5.4.2.1. Każ (i)+(ii) f’kombinazzjoni), il-kumpens isir għall-istudju
prinċipali biss. Hemm qbil li l-kumpanija B m’għandha tagħmel l-ebda kontribuzzjoni
finanzjarja peress li hi sid ta’ rapport ta’ kwalità ugwali. Għalhekk, il-kalkolu
preliminari taħt hu bbażat fuq kontribuzzjonijiet ugwali minn sitt (minflok seba’)
kumpaniji jiġifieri inkluża l-kumpanija A, iżda eskluża l-kumpanija B. Il-kumpaniji loħrajn jikkontribwixxu fuq il-bażi tal-istudju prinċipali biss. Il-kumpaniji li jkollhom
kwalità ta’ data aktar baxxa jikkontribwixxu skont id-differenza fil-valur.

Kalkoli preliminari
Valur tal-istudju prinċipali

€ 240,000

Sehem għal kull kumpanija (€ 240,000 / 6)

€ 40,000

Ħlas mill-kumpanija A (Sid ta’ Rapport 1; studju prinċipali)

€0

Ħlas mill-kumpanija B (Sid ta’ Rapport 2 li mhuwiex l-istudju
prinċipali iżda li ngħata grad ta’ Klimisch 1):

€0

Ħlas mill-kumpanija C (Sid ta’ Rapport 3, studju Klimisch 2) 40,000
x (240,000 - 160,000) / 240,000

€ 13,333

Ħlas mill-kumpanija D (Sid ta’ Rapport 4, studju Klimisch 2) 40,000
x (240,000 - 150,000) / 240,000

€ 15,000

Ħlas mill-kumpanija E (Sid ta’ Rapport 5, iżda ebda valutazzjoni ta’
kwalità disponibbli)

€ 40,000

Ħlas mill-kumpaniji F u G (m’għandhomx Rapport) 2 x € 40,000

€ 80,000

Hemm ftehim li t-tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpaniji C u D jeħtieġ li jiġi
distribwit mill-ġdid b’mod ugwali bejn is-sitt kumpaniji (għajr B, iżda inkluża A)
għaliex inkella jkollu jitħallas mill-kumpanija A biss.

Aġġustamenti
Tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpanija C (€ 40,000 - € 13,333)

€ 26,667

Tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpanija D (€ 40,000 - € 15,000)

€ 25,000

Ammont addizzjonali li jrid jiġi kondiviż (€ 26,667 + € 25,000)

€ 51,667

Sehem addizzjonali għal kull kumpanija (€51,667 / 6)

€ 8,611

Ħlas mill-kumpanija A (sid ta’ Rapport 1)

€0
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Ħlas mill-kumpanija C (sid ta’ studju ta’ valur aktar baxx):
€ 13,333 + € 8,611

€ 21,944

Ħlas mill-kumpanija D (sid ta’ studju ta’ valur aktar baxx):
€ 15,000 + € 8,611

€ 23,611

Ħlas mill-kumpaniji E, F u G: € 40,000 + € 8,611 kull kumpanija

€ 48,611 kull
kumpanija

Kumpens tal-ispiża

Kumpens għall-kumpanija A li hi sid tar-Rapport 1; l-istudju
prinċipali

€ 191,388

L-ibbilanċjar tal-allokazzjoni tal-ispejjeż u tal-kumpens għall-ispejjeż iwassal
għar-riżultati li ġejjin
Il-membru A jirċievi € 191,388
Il-membru B jħallas € 0
Il-membru C iħallas € 21,944 lil A
Il-membru D jħallas € 23,661 lil A
Il-membri E, F u G jħallsu € 48,611 kull wieħed lil A
Fil-verità, għalhekk, il-kumpanija A wkoll “tikkontribwixxi” € 48,612 (l-istess bħal E, F,
G) għax hi tforni rapport ivvalutat € 240 000 għal kumpens ta’ € 191,388. Għalhekk ilkondiviżjoni tal-ispejjeż tista’ tiġi kkunsidrata bħala eżempju ta’ mod ġust kif jinqasmu
l-ispejjeż.
Eżempju 5: Allokazzjoni tal-ispejjeż tal-istudju – studji individwali
Seba’ reġistranti potenzjali jippreparaw preżentazzjoni konġunta għall-istess
sustanza.
Il-kumpanija A tal-preżentazzjoni konġunta hi sid ta’ studju Klimisch 2 (Rapport 1),
il-valur tar-rapport ġiet kkalkolat li hu € 158,300.
Il-kumpanija B hi sid ta’ studju Klimisch 2 (Rapport 2), il-valur tar-rapport ġie
kkalkolat li hu € 145,000.
Il-kumpanija C hi sid ta’ studju Klimisch 2 (Rapport 3), il-valur tar-rapport ġie
kkalkolat li hu €144,000.
Il-membri li jifdal D, E, F u G m’għandhom l-ebda studju rilevanti.
L-istudju tal-kumpanija A hu identifikat bħala l-istudju prinċipali. Madankollu, isseba’ kumpaniji qablu li jinkludu wkoll ir-rapporti tal-kumpaniji B u C fid-dossier.
Il-kumpaniji jaqblu li, skont l-approċċ tal-Gwida, reġistranti potenzjali kontribwenti
se jħallsu ammont ikkalkulat b'referenza għad-differenza għall-ispiża tal-istudju
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prinċipali.
Kalkolu preliminari
Valur tal-istudju prinċipali

€ 158,300

Sehem għal kull membru (€ 158,300 / 7)

€ 22,614

Ħlas mill-kumpanija A (Sid ta’ Rapport 1; studju prinċipali Klimisch 2)

€0

Ħlas mill-kumpanija B (Sid ta’ Rapport 2, Klimisch 2): 22,614 x
(158,300 – 145,000) / 158,300

€ 1,900

Ħlas mill-kumpanija C (Sid ta’ Rapport 3, Klimisch 2): 22,614 x
(158,300 – 144,000) / 158,300

€ 2,043

Ħlas mill-kumpaniji D, E, F u G (m’għandhomx Rapport) 4 x € 22,614

€ 90,456

Hemm ftehim li t-tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpaniji B u C jeħtieġ li jkun
distribwit mill-ġdid għax inkella jkollu jiġi mħallas mill-kumpanija A biss. Il-kumpaniji
qablu li l-aġġustament għall-ħlasijiet għandu jkun distribwit mill-ġdid b’mod ugwali
bejn il-kumpaniji kollha.

Aġġustamenti
Tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpanija B

€ 20,714

Tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpanija C

€ 20,571

Ammont addizzjonali li jrid jiġi kondiviż (€ 20,714 + € 20,571)

€ 41,285

Sehem addizzjonali għal kull kumpanija (€ 41,285 / 7)

€ 5,897

Ħlas mill-kumpanija A (sid ta’ Rapport 1)

€0

Ħlas mill-kumpanija B (sid ta’ studju ta’ valur aktar baxx): € 1,900
+ € 5,897

€ 7,797

Ħlas mill-kumpanija C (sid ta’ studju ta’ valur aktar baxx): € 2,043
+ € 5,897

€ 7,940

Ħlas mill-kumpaniji D, E, F u G: € 22,614 + € 5,897 kull kumpanija

€ 28,511 kull
kumpanija

Kumpens tal-ispiża

Kumpens għall-kumpanija A li hi sid tar-Rapport 1; l-istudju
prinċipali

€ 129.781
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L-ibbilanċjar tal-allokazzjoni tal-ispejjeż u tal-kumpens għall-ispejjeż iwassal għarriżultati li ġejjin:
Il-membru A jirċievi € 129,781
Il-membru B jirċievi € 7,797 (Klimisch 2 iżda mhux studju prinċipali / valur
prinċipali)
Il-membru C jirċievi € 7,940 (Klimisch 2 iżda mhux studju prinċipali / valur
prinċipali)
Il-membri D, E, F u G jħallsu € 28,511 kull wieħed.
Fil-verità, għalhekk, il-kumpanija A wkoll “tikkontribwixxi” € 28,519 (l-istess bħal D,
E, F u G) għax hi tipprovdi rapport ivvalutat € 158,300 għal kumpens ta’ € 129,781.
Għalhekk il-kondiviżjoni tal-ispejjeż tista’ tiġi kkunsidrata bħala eżempju ta’ mod
ġust kif jinqasmu l-ispejjeż.
Eżempju 6: Allokazzjoni tal-ispejjeż – kumpens għall-aħjar studji
F’xi każijiet, jista’ jkun meħtieġ iktar minn studju prinċipali wieħed biex jiġu koperti
ċerti rekwiżiti tad-data. F’dawn il-każijiet jista’ jiġi previst mekkaniżmu li jkopri lkondiviżjoni tal-ispejjeż ta’ aktar minn studju prinċipali wieħed. (Ara 5.4.2.2 każ (i))
Ħames kumpaniji għandhom id-data li ġejja disponibbli għal end-point partikolari (li
magħhom ikollhom valutazzjonijiet tal-istudju kif indikat):
Kumpanija A: Studju Klimisch 1 (Rapport 1, spiża € 105,000) + studju Klimisch 2
(Rapport 2, spiża € 80,000)
Kumpanija B: Ebda Data
Kumpanija C: Klimisch 1 (Rapport 3, spiża € 95,000)
Kumpanija D: Klimisch 2 (Rapport 4, spiża € 65,000) + Klimisch 2 (Rapport 5, spiża
€ 75,000)
Kumpanija E: Klimisch 2 (Rapport 6, spiża € 60,000)
Numru totali ta’ studji disponibbli = 6
Il-kumpaniji jiddeċiedu li Rapporti 1, 3, 5 u 6 huma meħtieġa bħala studji prinċipali.
F’dan il-każ, il-kumpaniji kollha jaqblu li r-rapporti magħżula bl-istess punteġġi
Klimisch se jiġu assenjati l-istess valur nominali. Għalhekk, il-valuri tal-istudju jiġu
ssettjati għal € 100,000 għal Klimisch 1 u € 67,500 għal Klimisch 2.
Bl-użu ta’ dan is-sett tad-data u tal-valuri tal-istudju nominali deskritti: Numru totali
ta’ studji li qed jintużaw (għal skopijiet ta’ kalkolu) = 4
Valur totali ta’ dawn l-istudji = (2 x 100,000) + (2 x 67,500) = € 335,000 Ilkontribuzzjoni tal-parteċipanti hija mbagħad 335,000 / 5 = € 67,000
F’termini ta’ ħlas /kumpens: Il-membru B jħallas € 67,000 (67,000 – € 0)
Il-membri A, C, D u E (kollha detenturi ta’ data li tikkwalifika) jirċievu € 16,500
(€ 67,000/4) kull wieħed.
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Eżempju 7: Valutazzjoni b’restrizzjonijiet fuq l-użu
Seba’ reġistranti potenzjali jippreparaw preżentazzjoni konġunta għall-istess
sustanza.
Il-kumpanija A hi sid ta’ rapport 1 (Klimisch 1) u l-valur tiegħu ġie kkalkulat li hu
€ 173,350; il-kumpanija B hi sid ta’ rapport 2 (Klimisch 2) u l-valur tiegħu ġie
kkalkulat li hu € 147,280.
Il-kumpaniji C, D, E, F u G m’għandhomx studju rilevanti.
Allokazzjoni tal-ispejjeż
Il-membru C se juża l-istudju esklussivament għal REACH u jeħtieġ biss Ittra ta’
Aċċess, se jieħu allokazzjoni mnaqqsa b’fattur ta’ 50 % (għalhekk iħallas b’rata ta’
50%).
Il-membru D jeħtieġ li jagħmel referenza għall-istudju għal skopijiet regolatorji
globali (inkluż REACH fl-UE) iżda jeħtieġ biss Ittra ta’ Aċċess, u se jieħu allokazzjoni
mnaqqsa b’fattur ta’ 30% (għalhekk iħallas b’rata ta’ 70%)
Membri oħrajn se jkollhom drittijiet sħaħ ta’ użu għar-rapport tal-istudju sħiħ

Kalkolu preliminari
Valur tal-istudju prinċipali

€ 173,350

Sehem għal kull kumpanija (€ 173,350 / 7)

€ 24,764

Ħlas mill-kumpanija A (Sid ta’ Rapport 1)

€0

Ħlas mill-kumpanija B (Sid tar-Rapport 2 li għandu l-valur l-aktar baxx):
24,764 x (173,350 – 147,280) / 173,350

€ 3,724

Ħlas mill-membri E, F u G: 3 x € 24,764 (sehem sħiħ, ebda tnaqqis)

€ 74,292

Ħlas mill-membru C, li jista’ juża l-istudju (Ittra ta’ Aċċess) għal REACH
biss 24,764 * ((100-50)/100)

€ 12,382

Ħlas mill-membru D, li jista’ juża l-istudju għall-iskopijiet regolatorji
kollha, inkluż REACH, iżda jeħtieġ biss Ittra ta’ Aċċess.
24,764 * ((100-30)/100)

€ 17,335

It-tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpaniji B, C u D jeħtieġ li jiġi distribwit millġdid b’mod ugwali bejn il-kumpaniji kollha għax inkella jkun irid jitħallas millkumpanija A biss. Kien hemm qbil mill-kumpaniji biex iqisu wkoll ir-restrizzjoni talużu fid-distribuzzjoni ta’ dan l-ammont bl-użu tal-istess fatturi.
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Aġġustamenti
Tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpanija B (€ 24,764 - € 3,724)

€ 21,040

Tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpanija C (€ 24,764 - € 12,382)

€ 12,382

Tnaqqis fl-ammont imħallas mill-kumpanija D (€ 24,764 - € 17,335)

€ 7,429

Ammont addizzjonali li jrid jiġi kondiviż (€ 21,040 + € 12,382 +
€ 7,429)

€ 40,851

Sehem ugwali addizzjonali għal kull kumpanija li għandu jintuża
bħala referenza (€40,851/ 7)

€ 5,836

Ħlas addizzjonali korrett mill-kumpanija C (50% ta’ € 5836)

€ 2,918

Ħlas addizzjonali korrett mill-kumpanija D (70% ta’ € 5836)

€ 4,085

Ħlas addizzjonali mill-kumpaniji B, E, F, G: (€ 40,851 – (€ 2918 +
€ 4085) /5)

€6,770

Ħlasijiet finali
Ħlas finali mill-kumpanija B: € 3,724 + € 6,770

€ 10,494

Ħlas finali mill-kumpanija C: € 12,382 + € 2,918

€ 15,300

Ħlas finali mill-kumpanija D: € 17,335 + € 4,085

€ 21,420

Ħlas mill-kumpaniji E, F u G: € 24,764 + € 6,770 kull kumpanija

€ 31,534 kull
kumpanija

Kumpens tal-ispiża

Ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet assenjati

€ 141,816

Il-bilanċ (l-allokazzjoni tal-ispejjeż – il-kumpens għall-ispejjeż) jirriżulta f’dan li ġej:
Il-kumapnija A tirċievi €141,816
Il-kumpanija B tħallas € 10,494
Il-kumpanija C tħallas € 15,300
Il-kumpanija D tħallas € 21,420
Il-kumpaniji E, F, G iħallsu € 31,534 kull waħda.
Fil-verità, għalhekk, il-kumpanija A wkoll “tikkontribwixxi” € 31,534 (l-istess bħal E, F
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u G) għax hi tforni rapport ivvalutat € 173,350 għal kumpens ta’ € 141,816. Għalhekk
il-kondiviżjoni tal-ispejjeż tista’ tiġi kkunsidrata bħala eżempju ta’ mod ġust kif
jinqasmu l-ispejjeż.
Eżempju 8: Allokazzjoni tal-ispejjeż tad-dossier tar-reġistrazzjoni – limiti ta’
tunnellaġġ differenti użati bħala kriterji
Il-kondiviżjoni ġusta tal-ispejjeż tista’ tkun organizzata skont limiti ta’ tunnellaġġ
minħabba li r-rekwiżiti tal-informazzjoni REACH huma marbuta mal-limiti ta’
tunnellaġġ u għaldaqstant huma l-fattur ewlieni li jaffettwa l-kondiviżjoni tal-ispejjeż.
L-ispejjeż tad-data neċessarji għal grupp ta’ reġistranti li jaqa’ taħt limitu ta'
tunnellaġġ speċifiku jvarjaw u ġeneralment huma relatati mal-ispiża tad-data, li rreġistrant jeħtieġ li jkollu liċenzja/jikseb aċċess għaliha biex ikun jista’ jippreżenta ddossier tiegħu.
Minħabba li hu diffiċli li jkun definit proporzjon standard bejn it-tunnellaġġi differenti,
jistgħu jintużaw approċċi differenti.
Fis-SIEF għas-sustanza X, 10 membri esprimew interess biex jirreġistraw is-sustanza.
Ħamsa minnhom fil-limitu ta’ tunnellaġġ ta’ > 1000 t/s, tlieta fil-limitu ta’ tunnellaġġ
ta’ 100-1000 t/s u tnejn fil-limitu ta’ tunnellaġġ ta’ 1-100 t/s.
L-ispiża totali tad-data fid-dossier hija ta’ € 1,420,000 u l-“ispejjeż amministrattivi”
(inkluża l-ġestjoni SIEF, il-preparazzjoni tad-dossier u r-reviżjoni minn parti terza)
huma € 10,000. L-ispiża totali għalhekk hija: € 1,430,000.
Ir-reġistrant prinċipali jipproponi l-prezzijiet li ġejjin għall-ittra ta’ aċċess (LoA, letter
of access):

Limitu ta' tunnellaġġ

Spiża ta’ aċċess għal data
(€)

Spejjeż
amministratt
ivi (€) 53

Prezz
totali LoA
(€)

>1000 t/s

250,000

1,300

251,300

100-1000 t/s

50,000

800

50,800

1-100 t/s

10,000

550

10,550

L-istruttura tal-prezzijiet tirrifletti l-fatt li r-reġistrazzjoni tal-ogħla limitu ta’ tunnellaġġ
tikkalkula tar-rekwiżiti ogħla tar-reġistrazzjoni. L-ammont ta’ spejjeż amministrattivi li
jrid jitħallas minn kull reġistrant ivarja skont il-limitu ta' tunnellaġġ li r-reġistrant
jirreġistra għalih f’konformità mar-rekwiżit li reġistrant jeħtieġ jikkondividi biss lispejjeż amministrattivi li huma rilevanti għar-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni tiegħu (lArtikolu 4(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni. Ara t-taqsima 5.1 għal aktar
informazzjoni).
Il-prezz totali huwa mbagħad kopert: 5 x 251,300 + 3 x 50,800 + 2 x 10,550 =
F’konformità mar-rekwiżit li reġistrant jeħtieġ iħallas biss dawk l-ispejjeż amministrattivi li huma
rilevanti għar-reġistrazzjoni tiegħu (l-Artikolu 4(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni), l-ammont talispejjeż amministrattivi li għandu jitħallas minn kull reġistrant jiddependi fuq il-limitu ta' tunnellaġġ
rispettiv.
53
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€ 1,430,000.
Ta’ min jinnota li l-proporzjon (il-piż) kif l-ispejjeż amministrattivi jinxterdu bejn illimiti ta’ tunnellaġġ differenti jista’ jvarja għal sustanzi differenti. Għandu jirrifletti ddistribuzzjoni attwali tal-ispejjeż amministrattivi, u jeħtieġ ikun objettiv u
ġustifikabbli.
Eżempju 9: Allokazzjoni tal-ispejjeż tad-dossier ta’ reġistrazzjoni u l-bilanċ
dovut lil koreġistranti ġodda u spejjeż addizzjonali (mekkaniżmu ta’
rimborż)
Is-SIEF għandu numru kbir ta’ membri (eż. 100 membru). Il-prezz totali stmat taddossier li jinkludi l-ispejjeż amministrattivi huwa € 1,000,000.
Wara stħarriġ imwettaq mir-reġistrant prinċipali, 30 entità legali mill-100
prereġistrant esprimew interess f’li jirreġistraw fl-ogħla limitu ta’ tunnellaġġ.
Bħala approċċ konservattiv ġie ssoponut li 20 entità legali sejrin fil-fatt jirreġistraw fi
ħdan l-ogħla limitu ta’ tunnellaġġ (>1000 t/s).
Għall-allokazzjoni tal-ispejjeż l-approċċ miftiehem kien li tiġi applikata kondiviżjoni
ugwali għal kull entità legali għal kull limitu ta' tunnellaġġ u li jiġi ffissat 54 prezz għallimiti ta’ tunnellaġġ aktar baxxi f’każ ta’ kandidati potenzjali ġodda kif ġej:
> 1000 t/s:

100% tal-Ittra ta’ Aċċess (LoA)

100 – 1000 t/s:

50 % tal-LoA.

10 – 100 t/s:

20 % tal-LoA

< 10 t/s:

5 % tal-LoA

Il-prezz tal-LoA hu ffissat għal € 1,000,000/20 = € 50,000.
Sal-2010, irreġistraw 20 entità legali. L-ammont totali tat-tariffi mħallsa minn dawn
il-koreġistranti jkopri l-ispiża totali tad-dossier.
Wara l-ewwel skadenza tar-reġistrazzjoni, eż. fl-2012, 2 entitajiet legali ġodda, li
jixtiequ jirreġistraw fl-ogħla limitu ta’ tunnellaġġ, jingħaqdu mal-preżentazzjoni
konġunta: iħallsu € 50 000 kull wieħed.
Għaldaqstant 2 X € 50,000 = € 100,000 ta’ dħul.
B’mod parallel għall-attivitajiet SIEF, id-dossier JS jgħaddi minn kontroll talkonformità. Ir-riżultat iwassal għal rekwiżit għal xogħol addizzjonali (il-konsenja ta’
data addizzjonali u xogħol ta’ valutazzjoni relatat) li hu stmat li hu € 80 000 għasSIEF (ara wkoll it-taqsima 5.5.4)..
Qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni li jmiss tal-2013, 3 entitajiet legali ġodda, li
għandhom il-ħsieb jirreġistraw fil-limitu ta’ tunnellaġġ 100 – 1000 t/s, jingħaqdu
mal-preżentazzjoni konġunta, u jħallsu € 25 000 kull wieħed.
Għalhekk 3 X 25 = € 75,000 dħul.

Il-perċentwal/proporzjon tal-ispiża allokata għal kull limitu ta' tunnellaġġ għandu jkun ibbażat fuq
kriterji objettivi. Filwaqt li f’termini assoluti l-prezz hu imprevedibbli sal-iskadenza finali tar-reġistrazzjoni,
il-proporzjon tal-ispiża li għandu jiġi mħallas minn kull koreġistrant qabel ir-rimborż finali għandu jkun
stabbilit b’mod ġust, trasparenti u mhux diskriminatorju.
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Skont il-mekkaniżmu miftiehem oriġinarjament, se jsir rimborż fl-2018 wara liskadenza tal-aħħar reġistrazzjoni:
BILANĊ
Dħul 2010

+ € 1,000,000

Dħul 2012

+ € 100,000

Dħul 2013

+ € 75,000

Spejjeż taddossier

€ -1,000,000

Spejjeż talvalutazzjoni

€ -80,000

Bilanċ

+ € 95,000

Ġie wkoll deċiż li jitwarrbu € 10,000 biex ikopru spejjeż addizzjonali fil-każ ta’ ħtieġa
li d-dossier jiġi aġġornat wara l-2018.
Bilanċ

+ € 95,000

Spejjeż ta’
aġġornament

+ € 10,000

Bilanċ finali

+ € 85,000

L-għadd ta’ entitajiet legali ’l fuq mil-limitu ta’ tunnellaġġ ta’ 1000 T: 22 L-għadd ta’
entitajiet legali fi ħdan
il-limitu ta’ tunnellaġġ 100-1000 T: 3 Numru tal-unità ta’ rimborż: 22 + 3/2 = 23.5
Valur tal-unità ta’ rimbors: € 85,000/23.5 = € 3,617
Kull entità legali ’l fuq minn 1000 T se tieħu lura unità 1 ta’ rimborż: € 3,617
Kull entità legali fi ħdan 100-1000 T tieħu lura 1/2 unità ta’ rimbors: € 1,808

NB: il-frekwenza tar-rimborżi jeħtieġ li jsir qbil fuqha, u tvarja minn eż. (i) kull darba
li xi ħadd ġdid jingħaqad mal-preżentazzjoni konġunta, sa (ii) Q1 ta’ kull sena, għal
(iii) wara l-1 ta’ Ġunju 2018. Il-koreġistranti huma liberi li jaqblu dwar frekwenzi
oħra li l-aħjar jissodisfaw il-bżonnijiet u s-sitwazzjoni tagħhom. F’kull każ, linklużjoni ta’ skema ta’ rimborż fil-ftehim hi obbligatorja u tista’ tiġi rinunzjata biss
minn ftehim unanimu tal-koreġistranti kollha, inklużi dawk futuri.
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6.

REĠISTRAZZJONI: PREŻENTAZZJONI KONĠUNTA

Jekk ir-reġistranti jaqblu li jimmanifatturaw jew/u jimportaw l-istess sustanza, se
jkollhom jirreġistraw din is-sustanza b’mod konġunt taħt REACH. Il-kamp ta’
applikazzjoni tas-sustanza reġistrata jiddefinixxi l-kompożizzjonijiet ta’ limitu ta’
sustanza rreġistrata b’mod konġunt meta dawn il-kompożizzjonijiet jirriżultaw
f’karatteristiċi differenti. In-numru ta' kompożizzjonijiet ta' limitu pprovduti f'dossier
wieħed se jiddependi mill-varjabbiltà tal-kompożizzjonijiet irreġistrati mill-parteċipanti
differenti fil-preżentazzjoni konġunta u l-profili ta' destin u periklu ta' dawn ilkompożizzjonijiet. Dan hu rapportat fis-SIP55 li jsaħħaħ il-kriterji ta’
inklużjoni/esklużjoni għal reġistranti attwali u futuri.
Fil-prattika, dan ifisser li l-partijiet kollha b’obbligi ta’ reġistrazzjoni relatati mal-istess
sustanza jeħtieġ li jikkoperaw (jiddiskutu u jaqblu) fuq l-istrateġija tar-reġistrazzjoni
tagħhom (ara t-taqsimiet 3 u/jew 4 għal aktar dettalji dwar il-formazzjoni ta’ SIEF:
u/jew il-proċess ta’ domanda). Dan jinkludi diskussjoni fuq id-data nnifisha
(informazzjoni fuq il-karatteristiċi ta’ periklu tas-sustanza fil-forma ta’ studji u proposti
għal ittestjar, il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tagħha), iżda jkopri wkoll l-obbligu talpreżentazzjoni konġunta bħal, pereżempju, l-obbligu li tiġi preparata reġistrazzjoni
konġunta għall-informazzjoni li jeħtieġ tiġi ppreżentata b’mod konġunt skont l-Artikolu
11(1) ta’ REACH (studji u proposti għal ittestjar u informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni
u l-ittikkettar). Fl-istess waqt, il-koreġistranti jistgħu wkoll, jekk jaqblu li jagħmlu dan,
jippreżentaw b’mod konġunt is-CSR u/jew il-gwida dwar l-użu sigur.

NB: Il-”preżentazzjoni konġunta tad-data” ma teżentax lil kull reġistrant (manifattur,
importatur jew rappreżentant uniku) mill-obbligu li jippreżenta wkoll id-dossier (talmembru) tiegħu stess li fih l-informazzjoni li jeħtieġ tiġi ppreżentata b’mod separat
(eż. informazzjoni dwar il-profili kompożizzjonali tas-sustanza li għandhom l-għan li
jirreġistraw).

NB: Id-dispożizzjonijiet ta’ preżentazzjoni konġunta japplikaw għall-koreġistranti
kollha tal-istess sustanza, irrispettivament minn jekk ikunux ipprereġistraw (reġim
ta’ introduzzjoni gradwali, ara t-taqsima 3) jew għamlu talba (reġim mhux ta’
introduzzjoni gradwali jew sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali mhux prereġistrati, ara
t-taqsima 4). B’mod partikolari kwalunkwe reġistrant bikri li rreġistra sustanza qabel
ma seħħ il-proċess tal-preżentazzjoni konġunta (jiġifieri r-reġistrant irreġistra lewwel u ma kienx hemm reġistrant ieħor għall-istess sustanza), hu mitlub jaġġorna
d-dossier tiegħu u jingħaqad mal-preżentazzjoni konġunta mhux aktar tard minn
meta jkun hemm reġistranti oħra għall-istess sustanza. Ir-rwol tar-reġistrant
prinċipali hu li jkun hemm ftehim fost il-koreġistranti u jista’ jiġi trasferit fi
kwalunkwe ħin.

It-taqsima preżenti se tispjega l-mekkaniżmi ta' preżentazzjoni konġunta u l-kriterji
ta’ non-parteċipazzjoni deskritti f’REACH. Għal dettalji dwar l-istatus u r-rwol tarreġistrant prinċipali, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima 3.2.6 ta’ dan id-dokument
ta’ Gwida.
Nota: L-obbligu tal-preżentazzjoni konġunta japplika għar-reġistranti kollha tal-istess

55

Ara l-Gwida għall-identifikazzjoni u l-għoti ta’ ismijiet lil sustanzi taħt REACH u CLP għal aktar dettalji.
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sustanza anki f’każ ta’ preżentazzjoni separata tal-informazzjoni kollha jew parti
minnha skont l-Artikoli 11(3) u 19)2) mill-informazzjoni li jeħtieġ tiġi ppreżentata
b’mod konġunt. Reġistranti ta’ sustanzi intermedji jistgħu jiffurmaw preżentazzjoni
konġunta separata b’mod parallel għall-preżentazzjoni konġunta tal-istess sustanza
għall-użu ta’ sustanzi mhux intermedji. Madankollu, hu rrakkomandat li din ilpossibbiltà tiġi eżerċitata biss meta jiġu akkomodati l-użi ta’ sustanzi intermedji filpreżentazzjoni konġunta “standard” ma tkunx possibbli (jew, eż. tkun twassa għal
tilwim). Aktar informazzjoni dwar il-preżentazzjoni konġunta għal sustanzi intermedji
hi pprovduta fit-taqsima 6.2 taħt.

6.1.

Preżentazzjoni konġunta obbligatorja

Ir-Regolament REACH jimponi rekwiżit għall-preżentazzjoni konġunta ta’ parti midDossier Tekniku li jinkludi:


Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza;



Sommarji tal-Istudju;



Sommarji robusti tal-istudju;



Proposti ta’ ttestjar;



Indikazzjoni ta’ jekk l-informazzjoni rilevanti ġietx riveduta minn valutatur (fuq
bażi volontarja).

Il-preżentazzjoni konġunta ssir minn reġistrant prinċipali elett mir-reġistranti
potenzjali l-oħra tal-istess sustanza. Id-dossier ta’ reġistrazzjoni inkluża linformazzjoni konġunta huwa ppreżentat mir-reġistrant prinċipali f’isem ir-reġistranti
l-oħra li jużaw REACH-IT. Il-preżentazzjoni tad-dossier tar-reġistrant prinċipali
għandha ssir qabel ma l-membri jippreżentaw ir-reġistrazzjonijiet tagħhom. Kull
reġistrant potenzjali ieħor li jipparteċipa fis-SIEF/fil-preżentazzjoni konġunta
sussegwentement jippreżenta d-dossier tiegħu bħala membru tal-preżentazzjoni
konġunta. Jekk reġistrant juża lil rappreżentant ta’ parti terza għandu jsemmi ddettalji ta’ kuntatt tar-rappreżentant ta’ parti terza tiegħu fid-dossier ta’ reġistrazzjoni
tiegħu.

NB: Ir-reġistranti ġew soġġetti għall-obbligu tal-preżentazzjoni konġunta mid-dħul fisseħħ tar-Regolament REACH, jiġifieri mill-1 ta’ Ġunju 2007. Għaldaqstant, irreġistranti kollha tal-istess sustanza kienu mitluba jippreżentaw b’mod konġunt linformazzjoni għas-sustanza. Mid-dħul fis-seħħ tiegħu, ir-Regolament ta’
Implimentazzjoni ta lill-ECHA l-għodod prattiċi biex tiżgura li l-preżentazzjonijiet kollha
ta’ informazzjoni li tirrigwarda l-istess sustanza jkunu parti minn preżentazzjoni
konġunta.
Fejn reġistranti tal-istess sustanza jkunu ppreżentaw, qabel id-dħul fis-seħħ tarRegolament ta’ Implimentazzjoni, id-dossiers tagħhom b’mod parallel, jiġifieri mhux
parti minn preżentazzjoni konġunta waħda, ir-reġistranti kollha ma jkunux konformi
mal-obbligu tar-reġistrazzjoni konġunta tagħhom skont l-Artikoli 11 jew 19. Dawn irreġistranti se jkollhom jiffurmaw preżentazzjoni konġunta inkella ħadd minnhom
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mhu se jkun jista’ jaġġorna aktar id-dossier tiegħu56. F’każ li n-negozjati dwar laċċess għall-preżentazzjoni konġunta jfallu minkejja li jkun sar kull sforz biex
jintlaħaq ftehim, il-mekkaniżmu ta’ tilwim fl-ECHA jibqa’ disponibbli. F'dawn ilkażijiet, skont l-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni, l-ECHA għandha
tiżgura li r-reġistranti jibqgħu parti mill-preżentazzjoni konġunta, inkluż fejn tiġi
ppreżentata non-parteċipazzjoni skont l-Artikolu 11(3)(c) ta’ REACH. F’każ li l-ECHA
ssib li r-reġistrant potenzjali jkun għamel kull sforz biex jilħaq ftehim fir-rigward talaċċess għall-preżentazzjoni konġunta, l-ECHA se tagħti lir-reġistrant potenzjali
permess speċjali għall-preżentazzjoni konġunta ppreparat mir-reġistranti eżistenti.

6.2.

Sustanzi intermedji taħt kundizzjonijiet ikkontrollati
b'mod strett

Reġistranti tal-istess sustanza huma mitluba jirreġistraw b’mod konġunt
irrispettivament mill-użu (sustanzi intermedji u dawk mhux intermedji). Madankollu,
minħabba t-tnaqqis tar-rekwiżiti ta' informazzjoni applikabbli għal sustanzi intermedji
(użati taħt kundizzjonijiet strettament kontrollati), reġistranti ta’ sustanzi intermedji
jistgħu għal raġunijiet prattiċi jagħżlu jew li jiffurmaw preżentazzjoni konġunta
flimkien mar-reġistranti “normali” jew li jiffurmaw preżentazzjoni konġunta parallela
waħda għall-użu ta’ sustanzi intermedji biss. F’termini prattiċi hu mixtieq li jkun hemm
preżentazzjoni konġunta waħda. Madankollu, pereżempju f’sitwazzjoni li tista’ twassal
sabiex reġistrant iqajjem tilwim permezz tal-ECHA, huwa jista’ jagħżel ilpreżentazzjoni konġunta separata.
F’każ ta’ preżentazzjoni konġunta normali, reġistranti ta’ sustanzi intermedji (bleċċezzjoni ta’ sustanzi intermedji iżolati trasportati f’volumi ta’ aktar minn 1 000
tunnellata fis-sena) li fil-parti l-kbira huma eżentati mill-obbligu li jippreżentaw linformazzjoni standard speċifikata fl-Annessi VII sa XI (l-Artikolu 17 u 18(2) ta’
REACH), ma jistgħux jiġu sfurzati jaqsmu l-ispejjeż tal-preżentazzjoni konġunta
relatati mad-data li m’għandhomx bżonn (reġistranti ta’ sustanzi intermedji huma
meħtieġa biss jippreżentaw kwalunkwe informazzjoni disponibbli għalihom bla ħlas).
Reġistranti ta’ sustanzi intermedji xorta jistgħu jintalbu jħallsu dawk l-ispejjeż
amministrattivi li jirrelataw mal-ħolqien u l-amministrazzjoni tal-preżentazzjoni
konġunta bħala tali. Madankollu, hu raġjonevolment mistenni li dawn l-ispejjeż ikunu
pjuttost baxxi.
NB: Jekk ir-reġistrant ta’ sustanza intermedja jkun fil-pussess ta’ studju dwar
annimali verterbrati li jkun rilevanti għal reġistranti li għalihom japplikaw rekwiżiti
standard ta’ informazzjoni, huma jkunu meħtieġa, fid-dawl tal-obbligu kondiviż biex
tiġi evitata duplikazzjoni tal-ittestjar fuq l-annimali, jikkondividu din l-informazzjoni u
l-ispejjeż tagħha fuq talba.

6.3.

Ħarsa ġenerali tal-parti tad-dossier tekniku li jeħtieġ
jew tista’ tkun ippreżentata b’mod konġunt għal
reġistrazzjoni

Tabella 2: sommarju ta’ data li għandu jiġi ppreżentat b’mod konġunt u/jew
separat

Informazzjoni teknika ta' REACH-IT li tirrigwarda preżentazzjonijiet ta’ dossier prinċipali, tal-membri u
ta’ “mhux membri” (każijiet legati) tista’ tinstab fuq is-sit web tal-ECHA fit-taqsima M&T rilevanti għal
reġistrazzjonijiet REACH-IT: https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse//qa/70Qx/view/ids/1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1177.
56
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Preżentazzjoni konġunta
= dossier prinċipali
(informazzjoni speċifika
għas-sustanza )

Preżentazzjoni separata
= dossier tal-membri
(informazzjoni speċifika
għall-entità legali li tkun qed
tirreġistra)

Preżentazzjoni konġunta jew
separata: deċiżjoni mħallija
għall-membri talpreżentazzjoni konġunta

Profili kompożizzjonali li
jiddefinixxu l-limiti talpreżentazzjoni konġunta għassustanza rreġistrata bħala
“kompożizzjoni ta’ limitu” firrekords tas-sustanza fittaqsima 1.2 tad-dossier

10(a)(i) Identità talmanifattur jew tal-importatur
tas-sustanza kif speċifikata fittaqsima 1 tal-Anness VI

10(a)(v) Gwida dwar l-użu
sigur tas-sustanzi kif speċifikat
fit-taqsima 5 tal-Anness VI

10(a)(iv) Klassifikazzjoni u
ttikkettar tas-sustanza kif
speċifikat fit-taqsima 4 talAnness VI

10(a)(ii) Identità tassustanza kif speċifikat fittaqsima 2 tal-Anness VI

10(b) Rapport dwar issigurtà kimika meta meħtieġ
taħt l-Artikolu 14, fil-format
speċifikat fl-Anness I.
It-taqsimiet rilevanti ta’ dan
ir-rapport jistgħu jinkludu,
jekk ir-reġistrant jikkunsidra
xieraq, il-kategoriji tal-użu u
tal-espożizzjoni rilevanti.

Jistgħu ikunu differenti fost ilmembri

10(a)(vi) sommarji talistudju tal-informazzjoni
derivata mill-applikazzjoni talAnnessi VII sa XI

10(a)(iii) Informazzjoni
dwar il-manifattura u lużu(i) tas-sustanza kif
speċifikat fit-taqsima 3 talAnness VI; din l-informazzjoni
għandha tirrappreżenta lillużu(i) identifikati kollha tarreġistrant. Din l-informazzjoni
tista’ tinkludi, jekk irreġistrant iqis xieraq, ilkategoriji rilevanti tal-użu u
tal-espożizzjoni

10(a)(vii) sommarji robusti
tal-istudju tal-informazzjoni
derivata mill-applikazzjoni talAnnessi VII sa XI, jekk meħtieġ
taħt l-Anness I

10 (a)(x) għal sustanzi fi
kwantitajiet ta’ tunnellata 1 sa
10 tunnellati, informazzjoni
tal-espożizzjoni kif speċifikata
fit-taqsima 6 tal-Anness VI

10(a)(ix) Proposti għallittestjar fejn elenkati flAnnessi IX u X

Fakultattiv: 10 (a)(viii)
Indikazzjoni dwar liema millinformazzjoni ppreżentata taħt
l-Artikolu 10(a)(iii)
ġiet riveduta minn assessur
magħżul mill-manifattur jew
mill-importatur u li għandu
esperjenza xierqa

Fakultattiv: 10 (a)(viii)
Indikazzjoni dwar liema millinformazzjoni ppreżentata taħt
l-Artikolu 10(b) ġiet riveduta
minn assessur magħżul millmanifattur
jew mill-importatur u li
għandu esperjenza xierqa
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Fakultattiv: 10(a)(viii)
Indikazzjoni dwar liema millinformazzjoni ppreżentata taħt
l-Artikolu 10(a), (iv), (vi), (vii)
ġiet riveduta minn assessur
magħżul mill-manifattur jew
mill-importatur u li għandu
esperjenza xierqa

Ir-rwol u l-kompiti tar-reġistrant prinċipali huma indirizzati fit-taqsima 3, fejn ilproċess tal-kondiviżjoni tad-data għal sustanza ta’ introduzzjoni gradwali fi ħdan
SIEF huwa deskritt.

6.4.

Preżentazzjoni separata ta’ ċerti elementi jew lelementi kollha ta’ informazzjoni tal-preżentazzjoni
konġunta

L-iskop ġenerali tal-obbligu tal-preżentazzjoni konġunta hu l-preżentazzjoni ta’
reġistrazzjoni waħda għal kull sustanza (li idealment tkun tkopri wkoll l-użu
intermedju tas-sustanza). Madankollu, jistgħu japplikaw eċċezzjonijiet relatati malpreżentazzjoni konġunta ta’ ċerta informazzjoni stabbiliti b’mod espliċitu fl-Artikoli
11(3) u 19(2) tar-Regolament REACH. Filwaqt li japplikaw dawn l-eċċezzjonijiet, irreġistranti jeħtieġ jibqgħu parti mill-istess preżentazzjoni konġunta, irrispettivament
minn jekk tiġix ippreżentata b’mod konġunt parti mill-informazzjoni jew xejn minnha.
NB: L-informazzjoni kollha ppreżentata għal sustanza partikolari, jekk hux b’mod
konġunt jew separat, tifforma sett ta’ data li jiddeskrivi l-karatteristiċi ta’ periklu ta’
u r-riskji assoċjati mas-sustanza. Informazzjoni ppreżentata bħala nonparteċipazzjoni tingħata prijorità għal kontroll tal-konformità skont l-Artikolu 41(5)
ta’ REACH.
Jekk reġistrant potenzjali jkollu l-għan li jippreżenta b’mod separat l-informazzjoni
kollha jew parti minnha li għandha tiġi ppreżentata b’mod konġunt (nonparteċipazzjoni), dan ma jeżentix lilu u lil reġistranti eżistenti milli jagħmlu kull sforz
biex jilħqu ftehim dwar l-aċċess għall-preżentazzjoni konġunta. Fil-fatt, sa fejn linformazzjoni li għandha tiġi ppreżentata b’mod separat tiddefinixxi l-karatteristiċi tassustanza, hija ta’ rilevanza għar-reġistranti kollha ta’ dik is-sustanza. Reġistrant
potenzjali li jixtieq jippreżenta din l-informazzjoni b’mod separat għalhekk jista’ jkun
mistenni b’mod leġittimu li jagħmel din l-informazzjoni disponibbili għar-reġistranti
eżistenti fuq talba.
Reġistranti eżistenti jistgħu ma jisfidawx il-kwalità jew l-adegwatezza ta’ din linformazzjoni (eż. kwalità ta’ studju dwar is-sustanza; konformità ta’ adattament
read across bil-kriterji stabbiliti fl-Anness XI eċċ.). Tħassib possibbli li jirrigwarda lkwalità jew l-adegwatezza ta’ din l-informazzjoni jista’ jiġi indirzzat biss mill-ECHA, li
tagħti prijorità lill-eżaminazzjoni tal-konformità ta’ dossiers li fihom informazzjoni
ppreżentata b’mod separat (l-Artikolu 41(5)(a)).
Barra minn dan, reġistranti eżistenti m’għandhomx jitolbu lil reġistrant potenzjali
jiżvela informazzjoni li għandu l-għan li jippreżenta b’mod separat fejn qed jiddikjara
kunfidenzjalità skont l-Artikolu 11(3)(b). Madankollu, fil-każ fejn in-negozjati kienu
jirriżultaw f’tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data (ara t-taqsima 6.5 għal aktar
informazzjoni dwar tilwim li jikkonċerna l-aċċess għall-preżentazzjoni konġunta), irreġistrant potenzjali jista’ jkollu jiżvela din l-informazzjoni kunfidenzjali lill-ECHA,
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sabiex jippermetti lill-ECHA tagħmel il-valutazzjoni tal-obbligu tal-partijiet li jagħmlu
kull sforz biex jilħqu ftehim.

6.4.1. Kundizzjonijiet ta’ non-parteċipazzjoni millpreżentazzjoni konġunta ta’ ċerta
informazzjoni jew tal-informazzjoni kollha
L-Artikoli 11(1) u 19(1) ta’ REACH kif imsemmi fl-Artikolu 3 tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni jitolbu l-preżentazzjoni konġunta ta’ studji, proposti ta' ttestjar u
klassifikazzjoni u tikkettar tal-informazzjoni. Madankollu, taħt kundizzjonijiet speċifiċi,
reġistranti jista’ jkollhom ġustifikazzjoni biex jagħżlu li jibqgħu barra milli jippreżentaw
b’mod konġunt ċerta informazzjoni fid-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta:


reġistrant ifittex li jipproteġi informazzjoni kummerċjali riservata fl-istudju
speċifiku;



reġistranti ma jaqblux mal-għażla ta’ informazzjoni minn koreġistranti oħra li
għandha tiġi ppreżentata fid-dossier prinċipali, għal rekwiżit ta' informazzjoni
partikolari;



tkun ta’ spiża sproporzjonata għalih li jippreżenta din l-informazzjoni b’mod
konġunt;

NB: Kwalunkwe informazzjoni ppreżentata b’mod separat minn reġistrant fid-dossier
tal-membri tiegħu fuq il-bażi tal-Artikoli 11(3) jew 19(2), għandha tkun
kompletament iġġustifikata f’kull każ. Anke f’dan il-każ, ir-reġistrant xorta għandu lobbligu li jirriżulta mill-preżentazzjoni konġunta (kemm bħala membru tas-SIEF,
kemm le, eż. f’każ ta’ sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali) u li jikkondividi data
li tista’ tintalab mingħandu. Barra minn hekk, ir-reġistrant li jagħżel li jibqa’ barra se
juża d-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta għal kull informazzjoni oħra kondiviża.
Il-preżentazzjoni separata tista’ tkun parzjali jew tikkonċerna l-informazzjoni kollha li
għandha tiġi ppreżentata b’mod konġunt. F’kull każ, ir-reġistrant għadu soġġett
għall-obbligu tal-preżentazzjoni konġunta.
Kif meħtieġ mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/9. ir-reġistrant
potenzjali li mhuwiex mitlub jikkondividi testijiet fuq annimali vertebrati, għandu
jinforma lil kwalunkwe reġistrant preċedenti (eż., permezz tal-posta elettronika) u lECHA (permezz tal-preżentazzjoni tal-fajl IUCLID) dwar id-deċiżjoni tiegħu li
jippreżenta informazzjoni b’mod separat.

6.4.2. Kirterji li jiġġustifikaw non-parteċipazzjoni
tal-preżentazzjoni konġunta ta’ ċerta
informazzjoni jew l-informazzjoni kollha.
Reġistranti li jixtiequ jippreżentaw xi informazzjoni b’mod separat huma meħtieġa:
- Jkunu jappartjenu għall-preżentazzjoni konġunta;
- Jippreżentaw l-informazzjoni tagħhom stess biex tkopri r-rekwiżit partikolari tad-data;
- Jippreżentaw spjegazzjoni ċara u motivata.
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6.4.2.1.

Spejjeż sproporzjonati

Spejjeż sproporzjonati jistgħu jirriżultaw meta reġistrant potenzjali jkollu diġà filpussess tiegħu sett ta’ data ta’ ttestjar għas-sustanza. Għaldaqstant, ilpreżentazzjoni konġunta tista’ tikkawżalu spejjeż sproporzjonati. Spejjeż
sproporzjonati jistgħu jinkludu każijiet fejn approċċ validu mhux ta’ ttestjar ikun
disponibbli u jkun iktar kosteffikaċi mill-kondiviżjoni tad-data ppreżentata jew meta
kumpanija tiġi sfurzata tikkontribwixxi għal studji fuq annimali mhux neċessarji.
Ir-Regolament REACH ma jiddefinixxix spejjeż “sproporzjonati”, għalhekk reġistranti
li jibbażaw fuq din il-bażi biex jagħżlu li jibqgħu barra għandhom jipprovdu biżżejjed
spjegazzjonijiet fid-dossiers ta’ reġistrazzjoni tagħhom. F’kull każ, nonparteċipazzjoni minħabba spejjeż sproporzjonati ma teżentax lir-reġistrant milli
jissodisfa r-rekwiżit ta' informazzjoni bl-informazzjoni tiegħu stess.
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni jipprevedi li reġistrant potenzjali jista’ wkoll
jagħmel użu mid-dritt tiegħu li jagħżel li jibqa’ barra mid-data ppreżentata b’mod
konġunt f’każ li ma jkollux bżonn jikkondividi data dwar annimali vertebrati. Sabiex
jibbenefika minn din l-għażla, ir-reġistrant jeħtieġ li l-ewwel jikkonforma mal-obbligi
tiegħu tal-kondiviżjoni tad-data.
Dan jista’ jkopri diversi xenarji:


reġistrant ikun jista’ jibbenefika minn rekwiżiti ta' informazzjoni mnaqqsa
minħabba l-applikabbiltà tal-kriterji stabbiliti fl-Anness III tar-Regolament
REACH;



reġistrant ikun f’pożizzjoni li jissodisfa r-rekwiżiti ta' informazzjoni dwar
annimali vertebrati b’metodu ta’ ttestjar li ma jsirx fuq l-annimali;



reġistrant ikollu s-sjieda ta' data dwar annimali vertebrati rilevanti, iżda
koreġistranti oħrajn li jkunu qed jiġu infurmati dwar dak il-fatt ma jkunux
talbu li dik l-informazzjoni tiġi kondiviża (tilwim dwar l-għażla tad-data).
6.4.2.2.
Protezzjoni ta’ Informazzjoni kummerċjali riservata
(CBI)

Il-protezzjoni ta’ CBI hija indirizzata fit-tieni kriterju ta’ non-parteċipazzjoni. Il-każ
għandu jkun ibbażat fuq it-telfa kummerċjali li tkun sostnuta jekk is-CBI tkun żvelata
minn reġistrazzjoni konġunta. Ċirkostanzi żgur se jvarjaw minn każ għall-ieħor, iżda
jidher neċessarju f’ħafna każijiet li tintwera (1) r-rotta li permezz tagħha tiġi żvelata
informazzjoni kunfidenzjali, (2) kif din tista’ tikkawża ħsara sostanzjali jekk tiġi żvelata
(3) li ebda mekkaniżmi ma jistgħu jintużaw jew jiġu aċċettati mill-parti/partijiet l-oħra
(eż. l-użu ta’ fidjuċjarju) biex ikun ipprevenut żvelar.
Eżempji jistgħu jinkludu informazzjoni li tippermetti li wieħed jasal għal dettalji dwar
il-metodi ta’ manifattura (bħal karatteristiċi tekniċi, inklużi livelli ta’ impurità, talprodott użat fl-ittestjar), jew pjanijiet ta’ tqegħid fis-suq (data tal-ittestjar li tindika
b’mod ovvju użu għal applikazzjoni partikolari, forsi ġdida), pereżempju minħabba li
hemm 2 parteċipanti biss f’preżentazzjoni konġunta. Inqas ma jkunu l-parteċipanti filpreżentazzjoni konġunta, aktar ikun probabbli li s-CBI tkun tista’ tiġi rilaxxata permezz
ta’ indikazzjonijiet ta’ volumi tal-bejgħ. Għalkemm ma hemm ebda kwantifikazzjoni
ulterjuri fit-test legali ta’ x’jikkostitwixxi ħsara “sostanzjali”, reġistrant li jfittex li juża
dan il-kriterju ta’ non-parteċipazzjoni għandu bħala minimu jipprovdi stima tal-valur
tas-CBI involut. Dan jista’ jsir billi jkun stabbilit il-valur totali ta’ kummerċ għallprodott, il-proporzjon potenzjalment affettwat u l-marġini gross assoċjat. Jekk kalkolu
sempliċi ta’ telf fis-sena mhuwiex biżżejjed biex juri nuqqas “sostanzjali”, stadju
ulterjuri jista’ jinkludi stima tal-perjodu fil-ġejjieni li matulu l-kummerċ jista’ jiġi
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affettwat u l-valur nett preżenti konsegwenti kkalkolat tal-marġini gross mitluf.
6.4.2.3.
Nuqqas ta’ qbil mal-koreġistranti dwar l-għażla
tal-informazzjoni li tiġi inkluża fid-dossier prinċipali
Nuqqas ta’ qbil dwar l-għażla ta’ informazzjoni x’aktarx jaqa’ f’wieħed mill-kategoriji
li ġejjin.
(i)

Reġistrant jista’ jikkunsidra li d-data tat-test nominata mhijiex xierqa għallapplikazzjoni(jiet) speċifika(ċi) tas-sustanza tiegħu. F’dan il-każ ikollu jipprovdi
spjegazzjoni kwalitattiva għall-opinjoni tiegħu. Dan jista’ jkun il-każ pereżempju
minħabba differenzi fil-forma fiżika li fiha kien ġie fornut il-prodott, il-proċessi li
fihom intuża, ir-riskji tal-espożizzjoni għal utenti downstream, il-probabbiltà ta’
tixrid matul l-użu, ir-rotot probabbli finali ta’ rimi, u xi argumenti rilevanti
oħrajn.

(ii)

Reġistrant jista’ jkun tal-opinjoni li d-data proposta għar-reġistrazzjoni
konġunta hija ta’ kwalità standard mhux sodisfaċenti. L-opinjoni tar-reġistrant
tista’ tkun influwenzata wkoll mis-sjieda tiegħu jew xort’oħra tad-data rilevanti
u/jew mill-iskopijiet differenti li għalihom intużat is-sustanza.

(iii)

Fil-każ kuntrarju għal (ii), reġistrant jista’ jikkunsidra d-data proposta għall-użu
fir-reġistrazzjoni konġunta bħala ta’ standard għoli mhux neċessarju (u għalhekk
għali żżejjed), għall-inqas għall-applikazzjonijiet tiegħu. Ġustifikazzjoni ta’ din innon-parteċipazzjoni tkun ibbażata fuq it-turija tal-adegwatezza tad-data tat-test
alternattiv li kien qed juża, flimkien mal-ispiża sproporzjonata għalih, jekk huwa
aċċetta d-data proposta mir-reġistrant prinċipali.

(iv)

Bl-istess mod, reġistrant jista’ ma jaqbilx mal-għadd ta’ studji ppreżentati għallistess end-point tad-data, speċjalment fl-assenza ta’ ġustifikazzjoni xjentifika
xierqa jew jekk dawn l-istudji ma jkunux neċessarji biex jiġi ssodisfat l-endpoint.

Reġistranti li jinvokaw xi wħud minn dawn il-kundizzjonijiet jew il-kundizzjonijiet
kollha huma meħtieġa, skont l-Artikolu 11(3), "jippreżentaw, flimkien mad-dossier,
spjegazzjoni għaliex l-ispejjeż ikunu sproporzjonati, għaliex l-iżvelar talinformazzjoni x’aktarx iwassal għal ħsara kummerċjali sostanzjali jew in-natura tannuqqas ta’ ftehim, skont kif jista’ jkun il-każ". Barra minn hekk il-preżentazzjoni
separata tal-informazzjoni kollha teħtieġ ġustifikazzjoni.

6.4.3. Konsegwenzi tan-non-parteċipazzjoni
Konsegwenza immedjata tan-non-parteċipazzjoni se tkun iż-żieda ta’ xogħol
amministrattiv biex tkun iġġustifikata din l-għażla, u, skont ir-raġunijiet ċitati, ilpossibbiltà ta’ aktar korrispondenza mal-ECHA. Min-naħa l-oħra, spejjeż sproporzjonati
jistgħu jiġu evitati, tilwim dwar l-għażla ta’ data jista’ jiġi indikat b’mod trasparenti fiddossier u informazzjoni kummerċjali riservata tiġi protetta.
Madankollu, f’każ ta’ non-parteċipazzjoni, ir-reġistrant mhux se jibbenefika millħlasijiet imnaqqsa tar-reġistrazzjoni marbuta mal-preżentazzjoni tar-reġistrazzjoni
konġunta.
Barra minn hekk, l-ECHA wkoll se tikkonsidra tieħu azzjoni fuq kwistjonijiet ċari talkwalità tad-data ta’ dossiers ta’ reġistrazzjoni bejn il-koreġistranti, billi tniedi kontroll
tal-konformità skont l-Artikolu 41(5) ta’ REACH.
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6.4.4. Obbligi ta’ kondiviżjoni tad-data li jifdal
Ir-reġistrant potenzjali xorta għadu membru tal-preżentazzjoni konġunta u jeħtieġ li
jikkonferma s-sħubija tiegħu mal-preżentazzjoni konġunta. Xorta jeħtieġ li jwieġeb
għal talbiet għall-kondiviżjoni tad-data ta’ ttestjar fil-pussess tiegħu.
F’każijiet fejn ir-reġistrant potenzjali jikkunsidra li l-kondiviżjoni ta’ studju partikolari
tkun ser twassal għal żvelar ta’ CBI, jista’ jipprovdi verżjoni riveduta tas-sommarju
tal-istudju li tħalli barra l-elementi kunfidenzjali. Madankollu, jekk l-istudju ma jistax
jintuża b’mod validu mingħajr l-elementi kunfidenzjali, jista’ jkun neċessarju l-użu ta’
parti terza newtrali (konsulent indipendenti) biex tivvaluta l-istudju u tipprovdi
valutazzjoni dwar l-adegwatezza tal-pretensjonijiet ta’ kunfidenzjalità kif ukoll dwar
l-utilità tal-użu tal-istudju fil-kuntest tar-reġistrazzjoni konġunta.

6.5.

Tilwim li jikkonċerna l-aċċess għall-preżentazzjoni
konġunta

Deċiżjoni ta’ non-parteċipazzjoni minn parti mill-informazzjoni jew l-informazzjoni
kollha dwar il-karatteristiċi ta’ periklu tas-sustanza tista’ twassal għal tilwim malkoreġistranti l-oħrajn.
Id-deċiżjoni ta’ non-parteċipazzjoni dejjem tkun għad-diskrezzjoni tar-reġistrant (jekk
japplikaw il-kriterji ta’ non-parteċipazzjoni tal-Artikoli 11(3) u 19(2)). Madankollu, irreġistrant, qabel ma jippreżenta l-għażla li jibqa’ barra, jeħtieġ jiżgura li jkun issodisfa
l-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data tiegħu. Il-koreġistranti kollha huma obbligati
jagħmlu kull sforz biex jilħqu ftehim dwar il-preżentazzjoni konġunta. F’każ ta’ nuqqas
li jintlaħaq ftehim dwar il-kundizzjonijiet tal-preżentazzjoni konġunta, ir-reġistrant
potenzjali jista’ jressaq talba ta’ tilwim lill-ECHA skont l-Artikolu 3 tar-Regolament ta’
Implimentazzjoni, fejn jitlob lill-ECHA tagħtih aċċess għall-preżentazzjoni konġunta
sabiex jippreżenta n-non-parteċipazzjoni tiegħu.
It-tilwim kollu hu soġġett għall-valutazzjoni tal-isforzi li saru biex jintlaħaq ftehim fuq
il-kundizzjonijiet tal-preżentazzjoni konġunta. Għalhekk hu importanti li kull sforz li
jsir, jiġi dokumentat b’mod xieraq. L-ECHA tiżgura li r-reġistranti kollha tal-istess
sustanza huma parti mill-istess reġistrazzjoni konġunta.

6.6.

Informazzjoni fid-dossier ta’ reġistrazzjoni
pprovduta b’mod konġunt fuq bażi volontarja

Il-parti tad-dossier ta’ reġistrazzjoni li tista’ tkun ippreżentata b’mod konġunt jew
separat fuq bażi volontarja tikkonsisti f’:


Ir-Rapport dwar is-Sigurtà Kimika (CSR);



Il-Gwida dwar l-użu sigur tas-sustanza.

6.6.1. Rapport dwar is-Sigurtà Kimika (CSR)
Għandha titwettaq Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika (CSA) u għandu jitlesta Rapport
dwar is-Sigurtà Kimika (CSR) għas-sustanzi kollha soġġetti għal reġistrazzjoni meta rreġistrant jimmanifattura jew jimporta dawn is-sustanzi fi kwantitajiet ta’ 10 tunnellati
jew aktar fis-sena (mhux meħtieġ CSR għal reġistrazzjonijiet fit-tunnellaġġ ta’ 1-10
tunnellati fis-sena jew għal sustanzi intermedji). Is-CSR se jiddokumenta li r-riskji
huma kkontrollati b’mod adegwat matul iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ ta’ sustanza. Għal gwida
metodoloġika dettaljata dwar id-diversi stadji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida dwar
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ir-Rekwiżit tal-Informazzjoni u l-Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika disponibbli f’:
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirementsand-chemical-safety-assessment.
Barra minn hekk, id-dmir li jitwettaq CSA għal użu partikolari jew għal ċerti
kundizzjonijiet ta’ użu jista’ jimxi mill-manifattur jew mill-importatur għall-utent
downstream f’sitwazzjonijiet partikolari. Għal dettalji jekk jogħġbok ikkonsulta l-Gwida
għal Utenti Downstream.
Is-CSA tikkonsisti fil-partijiet li ġejjin57:


Saħħa tal-bniedem, valutazzjoni tal-perikli fiżikokimiċi u ambjentali, kif ukoll
valutazzjoni PBT u vPvB;



Valutazzjoni tal-espożizzjoni u żvilupp tax-xenarju(i) tal-espożizzjoni, jekk
meħtieġ;



Karatterizzazzjoni tar-Riskju, jekk meħtieġa.

Xi data kunfidenzjali, bħall-użi jew il-proċessi użati, jista' jkollha tiġi skambjata biex
titwettaq din is-CSA. Din l-informazzjoni tista’ tkun skambjata b’mod vertikali (bejn
fornituri u utenti downstream) jew b’mod orizzontali (bejn il-manifatturi/l-importaturi
li jwettqu s-CSA flimkien, għal użi komuni).
Parti Terza indipendenti tista’ tinħatar biex tiskambja din l-informazzjoni jekk linformazzjoni hija kkunsidrata li tkun CBI.

6.6.2. Gwida dwar l-użu sigur ta’ sustanza
Kif meħtieġ fl-Anness VI, it-Taqsima 5, id-dossier tekniku li għandu jkun ippreżentat
għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni għandu jinkludi l-”Gwida dwar l-użu sigur ta’ sustanza”.
Din il-Gwida dwar l-użu sigur jeħtieġ li tkun konsistenti mal-informazzjoni pprovduta
fl-iskeda ta’ data ta’ sigurtà (SDS) għas-sustanza, meta din l-iskeda ta’ data ta’
sigurtà tkun meħtieġa skont l-Artikolu 31. Għal aktar dettallji, jekk jogħġbok
ikkonsulta l-Gwida dwar il-Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika u r-rekwiżiti talinformazzjoni

NB: Jekk CSR ma tkunx meħtieġa, jista’ jkun meħtieġ li tiġi skambjata xi data
kunfidenzjali biex tkun abbozzata l-gwida dwar l-użu sigur.

Huwa importanti għall-industrija li tikkunsidra li taħdem flimkien fuq is-CSR u liżvilupp ta’ xenarji tal-espożizzjoni permezz ta’ kategoriji tal-espożizzjoni. Il-ħidma
flimkien se tkun effiċjenti fir-rigward tal-ispiża u importanti għall-koerenza u lkonsistenza fit-twettieq tas-CSA. Madankollu, il-preżentazzjoni separata tas-CSR u xxenarji tal-espożizzjoni assoċjati jistgħu jkunu ġustifikati fejn ikun hemm kwistjonijiet
ta’ CBI u fejn aġġornamenti regolari tas-CSR huma previsti, minħabba li dawn ilkwistjonijiet huma trattati l-aħjar minn reġistranti individwali aktar milli permezz ta’
reġistrant prinċipali.
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6.7.

Obbligi tal-kondiviżjoni tad-data ta’ wara rreġistrazzjoni

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data tar-reġistranti
ma jiqfux ladarba jkun ġie ppreżentat id-dossier ta’ reġistrazzjoni konġunta.
Reġistranti għandhom aktar dmirijiet li jistgħu jinvolvu l-ħtieġa li jikkondividu d-data u
li jkomplu jagħmlu kull sforz biex jintlaħaq ftehim.
Għaldaqstant, il-proċess tal-kondiviżjoni tad-data jkompli lil hinn mill-preżentazzjoni
konġunta tad-data.


Hu rikonoxxut ukoll li reġistranti ġodda dejjem jistgħu jingħaqdu ma’:



- is-SIEF fi stadju aktar tard, eż. qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni tal-2018
(għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali); jew



- reġistranti eżistenti, fi kwalunkwe żmien wara l-aħħar skadenza tarreġistrazzjoni, meta jaslu fis-suq tal-UE u jimmanifatturaw/jimportaw sustanza
“ġdida” (li għaliha għamlu domanda).



Għaldaqstant, ir-responsabbiltà prinċipali se tkun fuq (ir-rappreżentant tar-)
reġistranti eżistenti (u fuq “ir-reġistrant il-ġdid”) biex jikkomunika b’mod ċar.
Barra minn hekk kull reġistrant li ppreżenta data ta’ non-parteċipazzjoni hu
soġġett għall-obbligu tal-kondiviżjoni tad-data u għalhekk jista’ jkun meħtieġ
jidħol f’negozjati tal-kondiviżjoni tad-data mar-reġistranti l-ġodda. Ir-reġistrant
potenzjali se jkollu jinnegozja u jaqbel mas-SIEF u/jew mal-ftehim dwar ilkondiviżjoni tad-data, li huma l-prerekwiżit biex wieħed jidħol fi grupp ta’
reġistranti eżistenti.



Reġistranti ġodda jistgħu jġibu wkoll l-informazzjoni eżistenti tagħhom, meta ddossier ta’ reġistrazzjoni konġunta jkun diġà ġie ppreżentat. B’konsegwenza
jistgħu jirreferu għall-Artikoli 11(3) jew 19(2) u jagħżlu li jibqgħu barra għal
end-point partikolari. Madankollu, xorta jeħtieġ li jingħaqdu mal-preżentazzjoni
konġunta bħala membru. Bħala alternattiva, ir-reġistranti eżistenti jistgħu
jaqblu li jinkludu l-informazzjoni l-ġdida fid-dossier biex eż. itejbu l-kwalità
tagħha u għalhekk fil-prinċipju se jkollhom jadattaw il-kalkolu tal-kondiviżjoni
tal-ispejjeż biex jakkomodaw dan il-fattur.



Skont l-obbligi taħt l-Artikolu 22, ir-reġistranti se jkollhom jaġġornaw id-dossier
ta’ reġistrazzjoni konġunta hekk kif informazzjoni rilevanti ġdida ssir disponibbli.

Dan jista’ jeħtieġ kondiviżjoni tad-data u jista’ jkollu impatt fuq:
- is-C&L tas-sustanza;
- is-CSR jew l-iskedi ta’ data ta’ sigurtà jekk għarfien ġdid tar-riskji tas-sustanza
għas-saħħa tal-bniedem u/jew għall-ambjent isiru disponibbli;
- il-ħtieġa li jsir test ġdid (proposta ta’ ttestjar).
L-informazzjoni l-ġdida tista’ tidher bħala riżultat tal-valutazzjoni tad-dossier u tassustanza, ta’ bidliet speċifiċi għar-reġistrant bħall-użu ġdid identifikat, aġġornament
tal-limitu ta’ tunnellaġġ jew bdil fir-regolament innifsu (rekwiżit ġdid).


Il-valutazzjoni tad-dossier ta’ reġistrazzjoni mill-ECHA (kontroll ta’ konformità
jew il-valutazzjoni ta’ proposta ta’ ttestjar) jew tas-sustanza minn awtorità
kompetenti ta’ Stat Membru jistgħu jagħtu lok għal rekwiżiti ġodda (eż.
ġenerazzjoni ta’ data ġdida) li jkollhom jiġu indirizzati fost ir-reġistranti tassustanza, u jwasslu għal talba biex tiġi ppreżentata aktar informazzjoni. Bħala
riżultat, se jkun meħtieġ ftehim dwar il-ġenerazzjoni u l-kondiviżjoni tad-data u
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tal-ispejjeż u dan se jwassal għal aġġornament tal-preżentazzjoni konġunta.
Għaldaqstant, il-kondiviżjoni tad-data ma tapplikax biss għal studji “eżistenti”
iżda wkoll għal studji li se jkunu meħtieġa biex jiġi żgurat li r-reġistrazzjoni tkun
u tibqa’ konformi ma’ REACH. Skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (lArtikolu 4(2)), il-koreġistranti, fil-mudell tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż tagħhom,
għandhom jikkunsidraw mekkaniżmu għall-kondiviżjoni tal-ispejjeż li jirriżultaw
minn deċiżjoni dwar l-evalwazzjoni ta’ sustanza (ara t-taqsima 5). Skont dak irRegolament, huma meħtieġa wkoll jikkunsidraw il-possibbiltà li jkopru l-ispejjeż
ta’ rekwiżiti ta' informazzjoni addizzjonali futuri għal dik is-sustanza għajr dawk
li jirriżultaw minn deċiżjoni dwar il-valutazzjoni ta’ sustanza potenzjali (eż.
deċiżjoni dwar il-valutazzjoni ta’ dossier potenzjali).


Finalment, anki lil hinn mill-1 ta’ Ġunju 2018, data ġġenerata u ppreżentata
mir-reġistranti tista’ tkompli tiġi protetta mill-użu mhux awtorizzat minn
reġistranti potenzjali oħra bi qbil mar-regola ta’ 12-il sena stabbilita fl-Artikolu
25(3) ta’ REACH. Barra minn hekk, reġistrant sussegwenti jista’ jkun jixtieq juża
l-informazzjoni ppreżentata għal skopijiet ta’ reġistrazzjoni wara l-1 ta’ Ġunju
2018. Skont l-Artikolu 2(3) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni, spejjeż
imġarrba għal data ppreżentata fil-kuntest tar-reġistrazzjoni għandhom jiġu
ddokumentati għal minimu ta’ 12-il sena wara l-aħħar preżentazzjoni tal-istudju
(“regola ta’ 12-il sena” msemmija qabel fid-dokument u b’mod partikolari fittaqsima 4.6.1).
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7.

KONDIVIŻJONI TAL-INFORMAZZJONI SKONT IRREGOLI TA’ KOMPETIZZJONI
7.1.

Il-liġi tal-kompetizzjoni li tapplika għal attivitajiet
REACH

Kif inhu espress b’mod ċar fir-Regolament REACH “dan ir-Regolament għandu jkun
mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni sħiħa tar-regoli ta’ kompetizzjoni Komuitarji.”
(Premessa 48), ir-regoli tal-liġi tal-kompetizzjoni adottati f’livell tal-UE (minn hawn ’il
quddiem “regoli tal-Kompetizzjoni”), jistgħu japplikaw għal REACH u għall-attivitajiet
relatati kollha, inkluża l-kondiviżjoni tad-data.
Din it-taqsima dwar ir-regoli tal-Kompetizzjoni hija maħsuba biex tgħin lill-atturi
REACH jivvalutaw il-kompatibbiltà tal-attivitajiet tagħhom għall-kondiviżjoni tad-data
u l-informazzjoni fil-kuntest ta’ REACH.
Barra minn hekk, regoli tal-Kompetizzjoni jistgħu japplikaw għal aspetti oħra ta’
attivitajiet relatati ta’ REACH.
Il-kondiviżjoni tad-data u l-iskambju tal-informazzjoni jistgħu jseħħu fi stadji
differenti tal-proċess REACH. Din it-taqsima hi limitata biss għat-tipi l-iżjed komuni
ta’ mistoqsijiet li jirrelataw għalihom. Barra minn hekk, din it-taqsima tista’ tapplika
għal kwalunkwe forma ta’ kooperazzjoni li l-atturi jistgħu jiddeċiedu li jadottaw biex
jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont REACH (ara t-taqsima 8).

NB: Atturi REACH għandhom dejjem jiżguraw li l-attivitajiet tagħhom jikkonformaw
mar-regoli tal-Kompetizzjoni irrispettivament mill-forma ta’ kooperazzjoni li jagħżlu.

7.2.

Il-liġi tal-kompetizzjoni tal-UE u l-Artikoli 101 u 102
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFEU) fil-qosor

Il-liġi tal-Kompetizzjoni tal-UE mhijiex maħsuba biex tinibixxi attivitajiet leġittimi ta’
kumpaniji. L-iskop tagħha hu li tipproteġi l-kompetizzjoni fis-suq bħala mezz ta’ titjib
tal-benesseri tal-konsumaturi. Għaldaqstant, ftehimiet bejn kumpaniji jew
deċiżjonijiet minn assoċjazzjonijiet jew prattika konċertata jew imġiba abbużiva li
jistgħu jaffettwaw il-kummerċ bejn Stati Membri u li għandhom bħala l-iskop jew leffett tagħhom il-prevenzjoni, ir-restrizzjoni jew id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fi
ħdan is-suq komuni huma pprojbiti (l-Artikoli 101 u 102 TFEU).
Kwalunkwe ftehim li jmur kontra l-Artikolu 101 huwa null u mhux inforzabbli. Barra
minn hekk, fil-każ ta’ investigazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea jew minn awtorità
nazzjonali tal-kompetizzjoni, kumpanija li tkun implimentat kondotta li tmur kontra lArtikoli 101 jew 102 tista’ tffaċċja multi sinifikanti. Din l-investigazzjoni tista’
tingħata bidu jew mill-awtorità nnifisha; wara ilment minn parti terza; jew wara
applikazzjoni għal inqas strettezza lill-awtorità kompetenti tal-kompetizzjoni, minn
parti għall-ftehim illegali li tkun tixtieq twaqqaf l-attività illegali tagħha. L-aktar
eżempju flagranti ta’ kondotta illegali li tmur kontra l-Artikolu 101 TFEU jkun ilħolqien ta’ kartell bejn kompetituri (li jista’ jinvolvi l-iffissar tal-prezzijiet u/jew ilkondiviżjoni tas-suq).
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L-Artikolu 102 TFEU jipprojbixxi impriżi li jkollhom pożizzjoni dominanti f’suq milli
jabbużaw minn dik il-pożizzjoni. Fil-kuntest speċifiku ta’ attivitajiet ta’ reġistrazzjoni
taħt REACH, dawn id-dispożizzjonijiet TFUE jistgħu jkopru varjetà ta’ kondotti u
prattiċi li fl-aħħar jistgħu jew iwasslu għall-koordinazzjoni espliċita tal-prezzijiet bejn
kompetituri jew jippermettu lir-reġistrant prinċipali jew kwalunkwe koreġistrant ieħor
li jakkwista xi tip ta’ vantaġġ kompetittiv fuq il-koreġistranti/kompetituri l-oħra.
Eżempju ta’ sitwazzjoni ta’ tħassib huwa meta reġistrant prinċipali jew detentur ta’
data li wkoll għandu pożizzjoni dominanti fi ħdan is-suq intern jimponi piż ta’ spiża
eċċessiv fuq il-kompetituri58.
Għal aktar informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni tal-UE u FAQs relatati
fil-kuntest ta’ reġistrazzjoni ta’ REACH, jekk jogħġbok irreferi għad-dokument tadDirettorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kompetizzjoni, tad-Direttorat Ġenerali
għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorja u l-SMEs u tad-Direttorat Ġenerali
għall-Ambjent
f’http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm.

7.3.

L-iskambju ta’ informazzjoni taħt il-liġi talkompetizzjoni ta’ REACH u tal-UE

Ir-Regolament REACH jeħtieġ il-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn kumpaniji “biex
tiżdied l-effiċjenza tas-sistema ta’ reġistrazzjoni, biex jitnaqqsu l-ispejjeż u biex
jitnaqqas l-ittestjar fuq annimali vertebrati” (Premessa 33); isemmi wkoll li s-SIEFs
huma mmirati biex “jgħinu l-iskambju ta’ informazzjoni dwar is-sustanzi li ġew
rreġistrati” (Premessa 54).
REACH jipprovdi għal flussi sinifikanti ta’ informazzjoni bejn atturi, f’diversi stadji
matul il-proċess ta’ implimentazzjoni tiegħu. Eżempji huma:


għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali fl-istadju ta’ prereġistrazzjoni u fl-istadju
pre-SIEF;



fi ħdan SIEF (inkluż għal klassifikazzjoni u ttikkettar);



matul id-domanda għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali u ta’
introduzzjoni gradwali, li ma ġewx prereġistrati, biex ikun ivvalutat jekk
sustanza diġà ġietx irreġistrata;



fil-kuntest ta’ informazzjoni li għandha tkun kondiviża bejn utenti downstream u
l-fornituri tagħhom;



fil-kuntest ta’ reġistrazzjoni konġunta.

NB: L-atturi għandhom ikunu żguri li l-iskambji tagħhom ma jmorrux lil hinn minn
dak li hu meħtieġ taħt REACH b’mod li jkun kuntrarju għal-liġi ta’ kompetizzjoni talUE, kif spjegat hawn taħt.



L-ewwel, l-atturi għandhom jevitaw kull attività illegali (eż. il-ħolqien ta’ kartelli)
meta jikkonformaw ma’ REACH.



It-tieni, l-atturi għandhom jillimitaw il-kamp ta’ applikazzjoni tal-attività

Il-fatt li r-reġistrant potenzjali jikkunsidra li l-prezz mitlub ikun għoli ma jurix li jkun eċċessiv fi ħdan ittifsira tal-ġurisprudenza tal-UE fuq l-Artikolu 102 TFEU.
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tagħhom għal dak li hu strettament meħtieġ minn REACH biex ikun evitat ilħolqien ta’ riskji mhux neċessarji ta’ ksur tal-liġi ta’ Kompetizzjoni tal-UE.


It-tielet, jekk l-atturi għandhom jiskambjaw informazzjoni li hija sensittiva taħt
il-liġi ta’ Kompetizzjoni tal-UE, hemmhekk jingħata l-parir li jużaw miżuri ta’
prekawzjoni biex il-ksur jiġi impedut.

7.3.1. L-evitar tal-użu ħażin tal-iskambju ta’
informazzjoni taħt REACH biex jitmexxew
kartelli
Kartell huwa prattika illegali (kemm jekk rifless u kemm jekk le fi ftehim formali jew
informali) bejn kompetituri li jikkollaboraw biex jiffissaw prezzijiet jew jirrestrinġu lfornitura jew il-kapaċitajiet ta’ produzzjoni tagħhom jew jaqsmu s-swieq jew
konsumaturi li jipproteġu lill-membru tal-kartell mill-kompetizzjoni.
Eżempji ta’ attivitajiet li għandhom jiġu evitati bejn kompetituri:


L-iffissar tal-prezzijiet ta’ prodotti jew kundizzjonijiet ta’ bejgħ;



Il-limitazzjoni tal-produzzjoni, l-iffissar ta’ kwoti tal-produzzjoni jew illimitazzjoni tal-fornitura ta’ prodotti għas-swieq;



Id-diviżjoni tas-suq jew ta’ sorsi ta’ fornitura, jew ġeografikament jew skont ilklassi ta’ konsumaturi;



Il-limitazzjoni jew il-kontroll ta’ investimenti jew żviluppi tekniċi.

NB: Kull skambju ta’ informazzjoni taħt REACH m’għandux jintuża minn atturi biex
jorganizzaw jew ikopru l-operazzjoni ta’ kartell.

7.3.2. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet
għandu jkun limitat għal dak li hu neċessarju
taħt REACH
Hu importanti li jkun żgurat li l-iskambju tal-informazzjoni skont REACH ikun limitat
għal dak li hu meħtieġ. L-Artikolu 25(2) tar-Regolament REACH jagħti eżempji ta’
informazzjoni li m’għandhiex tkun skambjata: “Reġistranti għandhom jibqgħu lura
milli jiskambjaw informazzjoni li tikkonċerna l-imġiba tagħhom fis-suq, b’mod
partikolari fir-rigward ta’ kapaċitajiet tal-produzzjoni, volumi tal-produzzjoni jew talbejgħ, volumi fuq l-importazzjoni jew sehem fis-suq.”
Eżempji ta’ informazzjoni mhux pubblika li m’għandhiex tkun skambjata taħt REACH:


Prezzijiet ta’ kumpaniji individwali, bidliet fil-prezz, termini ta’ bejgħ, politiki ta’
pprezzar tal-industrija, livelli tal-prezz, differenzi fil-prezz, mark-ups fil-prezz,
skontijiet, benefiċċji, termini ta’ kreditu eċċ.;



Spejjeż ta’ produzzjoni jew distribuzzjoni eċċ.;



Figuri individwali tal-kumpaniji dwar sorsi ta’ spejjeż ta’ fornitura, produzzjoni,
inventarji, bejgħ eċċ,;



Informazzjoni dwar pjanijiet fil-ġejjieni ta’ kumpaniji individwali f’dak li
jirrigwarda t-teknoloġija, investimenti, diżinn, produzzjoni, distribuzzjoni jew
tqegħid fis-suq ta’ prodotti partikolari inklużi territorji jew klijenti proposti;
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Kwistjonijiet relatati ma’ fornituri jew klijenti individwali, b’mod partikolari firrigward ta’ kull azzjoni li jista’ jkollha l-effett li teskludihom mis-suq.

Atturi għandhom jibqgħu lura wkoll milli jiskambjaw informazzjoni teknika jekk dan
l-iskambju ma jkunx neċessarju taħt REACH u speċjalment jekk dan l-iskambju ta’
informazzjoni jista’ jipprovdi lil kompetituri bil-kapaċità li jidentifikaw informazzjoni
individwali tal-kumpanija u li jallinjaw l-imġiba tagħhom fis-suq.

NB: Atturi għandhom jirrestrinġu l-kamp ta’ applikazzjoni tal-iskambju ta’
informazzjoni tagħhom strettament għal dak li hu meħtieġ għal attivitajiet REACH.

7.3.3. Tip ta’ informazzjoni li għandha tkun
skambjata b’attenzjoni
Anke jekk ħafna mill-informazzjoni li għandha tkun skambjata taħt REACH mhux
probabbli li tkun problematika taħt regoli tal-liġi tal-Kompetizzjoni tal-UE (minħabba
li din l-informazzjoni hija fil-parti l-kbira purament xjentifika jew teknika u tista’ ma
tkunx tippermetti lil kompetituri jallinjaw l-imġiba fis-suq tagħhom) jeżistu każijiet
fejn l-atturi jeħtieġ li joqgħodu attenti ħafna.
B’mod partikolari, l-atturi jista' jkollhom jiskambjaw informazzjoni dwar ilproduzzjoni, l-importazzjoni jew volumi tal-bejgħ individwali. Pereżempju, fil-kuntest
ta’ CSA/CSR konġunti l-atturi jistgħu jkunu jixtiequ jafu l-volumi aggregati ta’
sustanzi prodotti u importati billi jiskambjaw informazzjoni dwar volumi individwali,
biex jivvalutaw l-impatt ġenerali fuq l-ambjent. L-atturi jistgħu jkunu jixtiequ
jikkondividu wkoll spejjeż relatati għal REACH fuq il-bażi tal-volumi individwali ta’
produzzjoni jew bejgħ tagħhom. Barra minn hekk, jekk rappreżentant uniku, li
għandu jżomm ċerta informazzjoni bħal kwantitajiet importati aġġornati,
jirrappreżenta diversi manifatturi mhux tal-UE ta’ sustanza, dawn il-manifatturi jista'
jkollhom jiskambjaw informazzjoni individwali dwar il-volumi bejniethom permezz
tar-rappreżentant uniku tagħhom.
Hawn taħt huma pprovduti xi suġġerimenti dwar kif għandu jiġi evitat ir-riskju li liskambju ta’ informazzjoni dwar il-volumi bħal din, sa fejn hu rilevanti taħt REACH,
ikun jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 101 tat-TFUE.
7.3.3.1.
Referenza għal limiti iktar milli għal figuri
individwali meta prattiku
Ir-Regolament REACH isemmi li “Rekwiżiti għall-ġenerazzjoni ta’ informazzjoni dwar
sustanzi għandhom jinqasmu f’livelli skont il-volumi tal-manifattura jew limportazzjoni ta’ sustanza, minħabba li dawn jipprovdu indikazzjoni tal-potenzjal
għall-espożizzjoni tal-bniedem u l-ambjent għas-sustanza, u għandhom ikunu
deskritti fid-dettall” (Premessa 34), biex b’hekk ikun indikat l-użu tal-limiti ta’
tunnellaġġ.

NB: L-atturi għandhom jirreferu għal-limitu ta’ tunnellaġġ rispettiv tagħhom kif
definit taħt REACH u jibqgħu lura milli jiskambjaw figuri dwar volumi individwali jew
aktar dettaljati.

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data
Verżjoni 3.1 - Jannar 2017

7.3.3.2.
L-użu ta’ miżuri ta’ prekawzjoni jekk informazzjoni
individwali sensittiva xorta jkollha tiġi skambjata
Jekk taħt ċirkostanzi partikolari, l-atturi jeħtieġu jew li jużaw figuri individwali jew
figuri aggregati (pereżempju fl-okkażjoni tat-twettiq ta’ CSA/CSR) jew jistgħu
xort’oħra jkunu identifikabbli figuri individwali, huwa rrakkomandat li jsir użu minn
parti terza indipendenti (“Fiduċjarju”).
Min jista’ jkun Fiduċjarju? Persuna ġuridika jew fiżika mhux direttament jew
indirettament marbuta ma’ manifattur/importatur jew mar-rappreżentanti tagħhom.
Dan il-Fiduċjarju jista’, pereżempju, ikun konsulent, ditta legali, laboratorju,
organizzazzjoni Ewropea/internazzjonali, eċċ. Il-Fiduċjarju mhu se jirrappreżenta lebda attur, għax għandu jkun indipendenti, u jista’ jinħatar mill-membri talpreżentazzjoni konġunta, pereżempju biex jgħin f’ċerti attivitajiet. Jingħata l-parir li
l-fiduċjarju jiffirma ftehim ta’ kunfidenzjalità li jiżgura li l-Fiduċjarju jimpenja ruħu li
ma jagħmilx użu ħażin mill-informazzjoni sensittiva li jirċievi (jiġifieri jiżvelaha lillkumpaniji parteċipanti jew li xi ħadd ieħor).
L-attivitajiet li ġejjin jistgħu ikunu ffaċilitati minn Fiduċjarju għal skopijiet tal-liġi talkompetizzjoni:


Il-produzzjoni ta’ figuri anonimi aggregati: Meta atturi ta' REACH ikollhom bżonn
jirreferu għall-aggregat ta’ figuri sensittivi individwali, il-Fiduċjarju se jitlob lillatturi jipprovdu l-input individwali tagħhom. L-input jinġabar, jiġi kkontrollat u
jiġi aggregat fi qligħ imħallat li ma jagħtix il-possibbiltà li wieħed jiddeduċi figuri
individwali (eż., billi jiżgura li jkun hemm minimu ta’ tliet inputs reali). Barra
minn hekk, ma għandha sseħħ ebda diskussjoni konġunta bejn dan il-Fiduċjarju
u diversi atturi dwar il-figuri anonimi jew aggregati. Mistoqsijiet għandhom
ikunu indirizzati fuq bażi individwali bejn kull attur u l-Fiduċjarju, li ma għandu
jirrivela ebda data oħra matul din id-diskussjoni.



Il-kalkolu tal-allokazzjoni tal-ispejjeż ibbażat fuq figuri individwali għallkondiviżjoni tal-ispejjeż: Meta l-atturi jiddeċiedu li l-kondiviżjoni kollha talispejjeż jew parti minnha għandha tkun ibbażata fuq il-figuri individwali
tagħhom (eż. volumi ta’ bejgħ jew produzzjoni) jew meta figuri individwali
jistgħu ikunu identifikabbli, il-Fiduċjarju se jitlob minn kull attur li jipprovdi linformazzjoni individwali rilevanti kunfidenzjali. Imbagħad se jibgħat lil kull attur
fattura li tikkorrispondi għall-ammont partikolari tagħhom. Il-kumpanija li
tirċievi biss tara s-sehem partikolari tagħhom tal-ammont totali li għandu
jitħallas.



Il-kumpaniji jeħtieġ li jibagħtu informazzjoni individwali sensittiva lillawtoritajiet, mingħajr ma tkun iċċirkolata lill-atturi l-oħra: Il-Fiduċjarju
jipproduċi verżjoni mhux kunfidenzjali tal-istess dokument għall-atturi jew għallpubbliku li m’għandux ikun fiha informazzjoni sensittiva.

7.4.

Ipprezzar eċċessiv

Skont iċ-ċirkostanzi (eż. sehem għoli tas-suq, karatteristiċi tas-suq), koreġistranti bi
rwol aktar prominenti (eż. reġistrant prinċipali, membri tal-konsorzju) jistgħu jiġu
kkunsidrati li jkunu f’pożizzjoni dominanti, eż. fir-rigward tad-dispożizzjoni tal-LoA li
tikkonċerna sustanza partikolari. Fiha nnifisha din mhijiex illegali, iżda blapplikazzjoni tal-Artikolu 102 TFUE, ditta li jkollha pożizzjoni għandha responsabbiltà
speċjali biex ma tippermettix li l-kondotta tagħha xxekkel il-kompetizzjoni fis-Suq
Intern. Il-kunċett ta’ abbuż hu wieħed objettiv u m’hemmx bżonn li tingħata prova
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tait-tort jew l-intenzjoni suġġettiva min-naħa tad-ditta dominanti biex tabbuża millpożizzjoni tagħha.
Jekk ditta dominanti titlob prezzijiet eċċessivi għal inputs essenzjali bħal-LoA, dan
jista’ jiġi kkunsidrat abbużiv fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 102 TFEU. Sabiex ilprezzijiet jiġu kkunsidrati eċċessivi, (i) id-differenza bejn l-ispejjeż imġarrba
realment mir-Reġistrant Prinċipali u l-prezz realment mitlub għal-LoA jeħtieġ ikun
eċċessiv; u (ii) il-prezz jeħtieġ ikun jew inġust fih innifsu, jew inġust meta
kkumparat mal-prezzijiet mitluba għal LoAs komparabbli (it-test tal-United
Brands59). Il-fatt li r-reġistrant potenzjali jikkunsidra li l-prezz mitlub ikun għoli ma
jurix li jkun eċċessiv fi ħdan it-tifsira tal-ġurisprudenza tal-UE fuq l-Artikolu 102
TFEU. Prezzijiet eċċessivi għal LoAs jistgħu eventwalment iwasslu għall-esklużjoni ta’
kompetituri iżgħar (preklużjoni) jew jistgħu jiskoraġġixxu lil membri ġodda fis-suq
rilevanti tal-prodott.

7.5.

Għajnuniet rakkomandati għal atturi REACH meta
jaħdmu flimkien

Konformità
malkompetizzjoni

Żamma tarrekords

Qabel ma tidħol fi skambju ta’ informazzjoni taħt REACH agħmel
ċert li tkun qrajt u fhimt din il-gwida u li se tapplikaha.
F’każ ta’ dubju, jew mistoqsijiet, jekk jogħġbok fittex parir (eż.
minn konsulent legali).
Ipprepara aġendi u minuti għal sejħiet ta’ konferenzi jew laqgħat li
jirriflettu b’mod preċiż il-kwistjonijiet u d-diskussjonijiet bejn latturi.
Illimita d-diskussjoni jew l-attivitajiet ta’ laqgħat tiegħek għallaġenda ċċirkolata.

Viġilanza

Ipprotesta kontra kull attività jew diskussjoni mhux xierqa (kemm
jekk isseħħ tul laqgħat, sejħiet ta’ konferenzi, avvenimenti soċjali,
jew meta tkun qiegħed taħdem permezz ta’ mezzi elettroniċi –
pereżempju bl-użu ta’ intranet dedikat). Itlob biex dawn jitwaqqfu.
Iddiżassoċja ruħek u esprimi l-pożizzjoni tiegħek b’mod ċar bilmiktub, inkluż il-minuti.

NB: Din it-taqsima m’għandhiex l-intenzjoni li tissostitwixxi d-dispożizzjonijiet
applikabbli tal-liġi tal-kompetizzjoni, minħabba li dawn kienu interpretati mill-Qrati
Ewropej, u applikati mill-Kummissjoni Ewropea u mill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti. Din il-gwida hija maħsuba biss biex tippermetti lil atturi REACH jagħmlu
valutazzjoni preliminari tal-kondotta tagħhom skont il-liġi tal-Kompetizzjoni tal-UE.

Din il-Gwida hija maħsuba b’mod ġeneriku u għaldaqstant ma tkoprix u ma tistax
tkopri x-xenarji differenti kollha li jistgħu jirriżultaw minn obbligi tal-kondiviżjoni taddata pprovduti minn REACH. F’każ ta’ inċertezza, l-ECHA tirrakkomanda li wieħed
59

Każ 27/76 United Brands, paragrafu 252.
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ifittex parir legali minn avukat speċjalizzat fil-liġi tal-kompetizzjoni.

7.6.

Rimedji għar-rapportar ta’ prattiċi antikompetittivi

Sa fejn hu kkonċernat l-infurzar tal-kompetizzjoni, il-liġi nazzjonali u l-liġi tal-UE
joperaw b’mod parallel. Jekk il-prattiċi kkonċernati għandhom effett fuq il-kummerċ
ġewwa l-UE, se jiġu applikabbli r-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE60.
Il-Kummissjoni Ewropea, Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni u l-qrati
nazzjonali kollha jingħataw is-setgħa li japplikaw ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE.
Ir-regoli prinċipali dwar il-proċedura, inklużi dawk dwar l-allokazzjoni tal-każijiet bejn
il-Kummissjoni u Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni, huma stabbiliti firRegolament tal-Kunsill 1/203261.
Jekk, fir-rigward ta’ dawn ir-regoli ta’ proċedura, jidher li l-Kummissjoni Ewropea
tkun f’pożizzjoni tajba biex taġixxi, jista jitressaq ilment. Tista’ tinstab spjegazzjoni
fl-indirizz li ġej: http://ec.europa.eu/competition/contacts/antitrust_mail.html
Wieħed għandu jinnota li għall-kuntrarju tal-qrati nazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea
m’għandhiex il-poter li tagħti kumpens għal ditti li jkunu vittmi ta’ ksur tar-regoli talkompetizzjoni.
Għal aktar dettalji dwar il-projbizzjoni ta’ mġiba antifiduċjarja, jekk jogħġbok
ikkonsulta l-paġna web rilevanti tal-Kummissjoni Ewropea – id-Direttorat Ġenerali
għall-Kompetizzjoni, fil-link li ġej: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar il-kunċett taleffett fuq il-kummerċ li jinsab fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat, ĠU C 101 ta’ 27.04.2004.
60

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli talkompetizzjoni stabbiliti fl-Artikolu 81 u 82 tat-Trattat ĠU L 1, 04.01.2003, p.1-25.
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FOROM TA’ KOOPERAZZJONI

Kif deskritt fuq, ir-reġistranti potenzjali huma liberi li jorganizzaw ruħhom biex
jissodisfaw (1) il-miri SIEF tagħhom (kondiviżjoni tad-data u klassifikazzjoni u
ttikkettar) u (2) il-preżentazzjoni konġunta tad-data (kemm għal sustanzi ta’
introduzzjoni gradwali kif ukoll għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali) kif jaraw
l-aħjar. Infatti, SIEF fih innifsu ma għandu ebda forma legali preskritta. Barra minn
hekk, ir-Regolament REACH ma jiddefinixxix il-mod li bih parteċipanti għal SIEF
għandhom jikkooperaw biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom, lanqas ma jirregola l-forom
possibbli ta’ kooperazzjoni bejniethom għal SIEF jew skopijiet oħra.

8.1.

Forom possibbli ta’ kooperazzjoni

Hemm diversi forom possibbli ta’ kooperazzjoni li l-kumpaniji jistgħu jagħżlu biex
jorganizzaw il-kooperazzjoni tagħhom taħt REACH. Il-forom ta’ kooperazzjoni jistgħu
jvarjaw minn mezzi liberi ta’ kooperazzjoni (eż. għodod tal-IT għal komunikazzjoni
bejn il-membri kollha ta’ preżentazzjoni konġunta) għal mudelli aktar strutturati u
vinkolanti (eż. konsorzji maħluqa permezz ta' kuntratti). Jistgħu jkunu previsti
eżempji oħra ta’ forom ta’ kooperazzjoni – pereżempju:


manifattur wieħed jipprovdi sett ta' data komplet lill-manifatturi l-oħra f’SIEF
li huma mistiedna biex jikkondividu dan is-sett tad-data permezz ta’ ittra
sempliċi ta’ aċċess;



kompiti jistgħu jiġu kondiviżi b’mod ugwali bejn il-membri kollha ta’ SIEF;



Membri SIEF jistgħu jaqblu li SIEF membru wieħed jew grupp iżgħar ta’
membri SIEF jieħu(jieħdu) rwol prinċipali;



Membri SIEF jistgħu jaqblu wkoll li jqabbdu konsulent biex jimmaniġġja sSIEF u jassistihom fil-preperazzjoni tar-reġistrazzjoni konġunta;



Approċċi kkombinati huma possibbli wkoll. Pereżempju membru ta’ SIEF jista'
jieħu r-responsabbiltà għall-aspetti amministrattivi jew ta' ġestjoni, filwaqt li
konsulent jieħu r-responsabbiltajiet u l-kompiti relatati mal-aspetti aktar
tekniċi jew xjentifiċi.

Xi assoċjazzjonijiet tal-industrija diġà jospitaw gruppi, fiduċjarji jew konsorzji
dedikati ta' REACH għal sustanzi li jistgħu jkunu relatati jew simili. Huma jistgħu
jkunu lesti li jżidu sustanzi ġodda mal-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet tagħhom
jew jipprovdu opportunità għar-read-across ta' data. L-ewwel pass hu li jiġu
kkuntattjati għal diskussjonijiet dwar l-istess sustanza62.
Ħafna drabi tiġi ppreżentata l-ħtieġa li jiġi ffurmat “konsorzju” (jew li jiġu ffirmati
ftehimiet tal-konsorzju) biex ikunu organizzati kondiviżjoni tad-data u l-preżentazzjoni
konġunta tad-data. Dan mhuwiex il-każ. Mhuwiex obbligatorju li jiġi ffurmat konsorzju
jew li tkun parti minn konsorzju anki jekk f’ċerti każijiet (xi) reġistranti jistgħu jaqblu
dwar il-bżonn li jiġi ffurmat wieħed. Il-formazzjoni ta’ konsorzju ma tiħux post SIEF.
Il-parteċipazzjoni f’SIEF hi obbligatorja filwaqt li s-sħubija ta’ konsorzju hi

Id-dettalji ta’ Kuntatt tal-assoċjazzjonijiet tal-industrija li huma l-organizzazzjonijiet tal-partijiet
ikkonċernati akkreditati tal-ECHA huma disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA. http://echa.europa.eu/aboutus/partners-and-networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-organisations.
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kompletament volontarja.
Anki jekk la l-użu ta’ “ftehim konsorzju” sħiħ u lanqas l-użu ta’ ftehim ta’
kooperazzjoni formali u bil-miktub (eż. ftehim SIEF63) ma jkun legalment meħtieġ
minn REACH, huwa rrakkomandat li, tkun xi tkun il-forma tal-kooperazzjoni magħżula,
il-partijiet jaqblu bil-miktub (dan jista’ jkun permezz ta’ kuntratt iżda anki wkoll bilposta elettronika) dwar ir-regoli prinċipali tal-kondiviżjoni tad-data, dwar is-sjieda talistudji żviluppati b’mod konġunt u dwar il-kondiviżjoni tal-ispejjeż. Anki f’każijiet fejn
jinħoloq konsorzju (jew kwalunkwe forma oħra ta’ kooperazzjoni), ir-reġistranti
eżistenti u potenzjali kollha tal-istess sustanza mhumiex obbligati jkunu parti minnu.
Ir-reġistranti jistgħu jiddeċiedu li jissodisfaw l-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data
tagħhom mingħajr ma jkunu formalment parti minn kwalunkwe konsorzju. F’kull każ,
ir-reġistranti għandhom l-obbligu li jilħqu ftehim biex jikkondividu d-data neċessarja
irrispettivament mill-parteċipazzjoni tagħhom għal forma speċifika ta’ kooperazzjoni.
F’ċerti sitwazzjonijiet ftehim ta’ konsorzju, li potenzjalment jista’ jkopri sustanza
waħda jew aktar, jew ftehim ta’ kooperazzjoni inqas formali jista’ jiġi stabbilit bejn
membri ewlenin/prinċipali tas-SIEF, involuti b’mod attiv fil-preparazzjoni talpreżentazzjoni konġunta. F'dawn il-każijiet membri mhux ewlenin jew ġodda se
jidħlu fi ftehimiet speċifiċi mal-konsorzju jew mat-”tim ta’ tmexxija tas-SIEF” sabiex
jissodisfaw l-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data tagħhom.
Fil-prattika, tista’ tiġi stabbilita firxa potenzjalment wiesgħa ta’ ftehimiet bilaterali fi
ħdan l-istess SIEF, bejn SIEFs differenti jew ma’ detenturi esterni tad-data biex
jingħataw u jiġu ċċarati s-sjieda, ir-referenza u d-drittijiet ta’ aċċess għad-data. Hu
rrakkomandat li l-kondiviżjoni tad-data ma’ partijiet mhux SIEF tkun ċentralizzata.
Jekk SIEF jeħtieġ juża data li mhijiex fil-pussess ta’ membru SIEF, hu meħtieġ ftehim
mis-sid tad-data. Dan il-ftehim jista' jkun Ittra speċifika ta' Aċċess (LoA) jew Liċenzja
għall-Użu. Dan il-ftehim huwa separat mill-ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data bejn ilmembri tas-SIEF. Huwa rrakkomandat li ftehim bħal dan ikun validu għallkoreġistranti kollha inklużi dawk futuri. Dan jippermetti lill-koreġistranti jużaw id-data
mingħajr ma jkollhom jinnegozjaw b'mod individwali l-aċċess għaliha.

8.2.

X’inhu konsorzju?

Għall-iskop ta’ dan id-dokument, it-terminu “konsorzju” se jintuża biex jirreferi għal
tip ta’ kooperazzjoni aktar organizzata u formali bejn il-partijiet, li jimplika jew ftehim
iffirmat jew l-adozzjoni ta’ regoli ta’ operazzjoni, jew referenza għal sett miftiehem ta’
regoli ġenerali.
B’mod importanti, is-SIEFs u l-konsorzji huma żewġ kunċetti differenti u għandhom
ikunu differenzjati b’mod ċar. SIEF jiġbor mill-ġdid lill-prereġistranti kollha tal-istess
sustanza (u lid-detenturi l-oħra tad-data meta rilevanti) u l-parteċipazzjoni f’SIEF hija
obbligatorja għall-parteċipanti SIEF taħt REACH. Madankollu, konsorzju huwa
volontarju u jista’ ma jiġborx neċessarjament mill-ġdid il-parteċipanti kollha ta’ SIEF
partikolari, iżda jista’ jiġbor mill-ġdid biss xi wħud minnhom jew parteċipanti ta’ aktar
minn SIEF wieħed.
L-atturi REACH jistgħu jiddeċiedu li joħolqu konsorzju fi kwalunkwe stadju tal-Proċess
REACH, eż. jew qabel il-prereġistrazzjoni, biex jiffaċilitaw il-proċess ta’ kontroll tal-

Filwaqt li ftehim SIEF hu fakultattiv, hu obbligatorju ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-dataformali u
mill-anqas għandu jinkludi informazzjoni dwar il-kriterji tal-istess sustanza, il-kontenut tad-dossier
xjentifiku (karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanza), il-metodu tal-kalkolu tal-kondiviżjoni tad-data u linformazzjoni dwar l-iskema ta' rimborż u spejjeż futuri.
63
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identità u s-similarità ta’ sustanza bl-iskop tal-formazzjoni ta’ SIEF, jew wara.
Meta jkun ġie ffurmat SIEF, il-parteċipanti f’dak is-SIEF li huma meħtieġa jissodisfaw
l-obbligi tar-Regolament REACH ikollhom neċessarjament jikkooperaw biex jilħqu dan
l-iskop. Il-faċilitatur, jew kull parteċipant ieħor fi SIEF u l-forum virtwali relatat tiegħu,
jista’ jipproponi lill-oħrajn mezz ta’ xogħol flimkien permezz ta’ “kooperazzjoni formali”
u l-iffirmar ta’ ftehim ta’ konsorzju, jew billi jaddotta regoli komuni. Din il-proposta u
l-forma magħżula ta’ kooperazzjoni tista’ ssir mill-Parteċipanti SIEF weħidhom, jew
billi jistaqsu għas-servizzi u l-assistenza ta’ Parti Terza bħal assoċjazzjoni kummerċjali,
assoċjazzjoni settorjali, konsulent, ditta legali jew kwalunkwe fornitur ieħor tasservizz.
Jew billi jiffirmaw il-ftehim ta’ konsorzju, jew billi jaċċettaw ir-regoli ta’ operazzjoni
SIEF b’deċiżjoni f’laqgħa, jew billi jiddeċiedu li jirreferu għal sett ta’ regoli komuni
maqbul (minn hawn ‘il quddiem magħruf biss bħala “ftehim”), il-parteċipanti fil-ftehim
de facto se ‘joħolqu l-konsorzju’. Ma hemm ebda bżonn li jkollhom xi formalitajiet
addizzjonali. Għandu jkun innutat li meta jinħoloq konsorzju minn assoċjazzjoni
kummerċjali jew minn ditta legali m’għandux ikun konfuż ma’ dak il-korp, u għandu
jkun differenzjat minnu b’mod distint.
Xi kumpaniji jistgħu wkoll diġà jkunu organizzati billi jkollhom, pereżempju, grupp ta’
settur jew konsorzju li jipprepara x-xogħol biex ikun lest għal REACH. F’dan il-każ,
jistgħu jiddeċiedu jew li jkomplu l-kooperazzjoni tagħhom fi ħdan l-istess struttura,
jew li joħolqu struttura parallela ġdida, jew li jkollhom kwalunkwe mudell ieħor għal
kooperazzjoni.

NB: Il-ħajja ta’ SIEF tista’ tinvolvi mudell wieħed jew aktar ta’ kooperazzjoni iżda
dawn għandhom ikunu kkunsidrati biss bħala faċilitazzjoni. Il-formazzjoni ta’
konsorzju ma ġġibx lis-SIEF fi tmiemu. Is-SIEF ikompli jeżisti għall-inqas sal-31 ta’
Mejju 2018 kif speċifikat fir-Regolament REACH. Barra minn hekk, konsorzju jista’
jkompli wara li s-SIEF jiġi fi tmiemu.

8.3.

Eżempji ta’ kooperazzjoni

Il-kooperazzjoni permezz ta’ konsorzji biex tintlaħaq l-effettività tas-SIEF, ladarba
jkun iffurmat, tista’ tieħu forom differenti.
Ftit eżempji jingħataw hawn taħt:
Eżempju 0:
SIEF jiffunzjona mingħajr ebda konsorzju: wara ftehim dwar l-identifikazzjoni tassustanza, ir-reġistrant prinċipali u s-sidien prinċipali tad-data jorganizzaw rwieħhom
mingħajr ma joħolqu konsorzju.
Jistgħu jiġu stabbiliti ftehimiet bilaterali bejn ir-reġistrant prinċipali (jew “Tim ta’
tmexxija SIEF”, ara wkoll l-eżempju 9) u kull koreġistrant biex jiġu regolati ddrittijiet ta’ referenza għad-data fil-preżentazzjoni konġunta.
Eżempju 1:
Kumpaniji li jkunu pprereġistraw jiddeċiedu li jikkooperaw permezz ta’ konsorzju
għad-diskussjoni dwar il-kontroll tal-identità u s-similarità tas-sustanza. Ladarba sSIEF ikun iffurmat jistgħu jiddeċiedu li jsegwu l-attività tagħhom bl-istess konsorzju
(li jista’ jkun jeħtieġ li jiġi mmodifikat jekk meħtieġ, eż. fir-rigward tal-kompożizzjoni
tiegħu). Ladarba jiffirmaw il-ftehim ta’ konsorzju, il-konsorzju jinħoloq.
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Prereġistrazzjoni
Cs
(Konsorzju)

SIEF

Prereġistrazzjoni

Eżempju 2:
Il-kumpaniji li jkunu pprereġistraw jiddeċiedu li jikkooperaw għad-diskussjoni dwar
il-kontroll tal-identità u s-similarità tas-sustanza iżda mhux billi joħolqu konsorzju
immedjatament. L-ewwel jiltaqgħu u jiffirmaw ftehim prekonsorzju li jinkludi klawżoli
xierqa ta’ kunfidenzjalità. Hekk kif is-SIEF jinħoloq, jiddeċiedu li joħolqu konsorzju.

Is-SIEF huwa
ffurmat

Prereġistrazzjoni

SIEF

CS

Eżempju 3:
Parteċipanti fis-SIEF jiddeċiedu li jiffurmaw konsorzju uniku.

SIEF

CS (Konsorzju)

Eżempju 4:
Parteċipanti f’SIEF jistgħu jiddeċiedu li jikkostitwixxu żewġ konsorzji jew aktar u
jorganizzaw il-kooperazzjoni li tirrigwarda l-kondiviżjoni tad-data fost dawn ilkonsorzji (eż. jekk ikunu previsti klassifikazzjoni u ttikkettar differenti għal sustanza
bl-istess identifikatur numeriku). Il-kumpaniji taż-żewġ konsorzji huma meħtieġa
jikkooperaw biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom tal-kondiviżjoni tad-data u tarreġistrazzjoni konġunta taħt REACH.
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SIEF

Cs

Cs

Eżempju 5:
Kumpanija jew grupp ta’ kumpaniji (parteċipanti f’SIEF) tiddeċiedi(jiddeċiedu) li
tibqa’(jibqgħu) barra konsorzju. F’dan ix-xenarju, il-kumpaniji li ma jappartjenux
għall-konsorzji u l-kumpaniji li infatti jappartjenu għall-konsorzji għandhom
jikkooperaw fir-rigward tal-kondiviżjoni tad-data u l-preżentazzjoni konġunta
(japplikaw il-prinċipji tal-kondiviżjoni td-data fi ħdan SIEF deskritti fuq).

SIEF

kumpanija
waħda

Cs

Eżempju 6:
Manifatturi u importaturi li huma membri ta’ SIEF jiddeċiedu li jiffurmaw konsorzju.
Detenturi tad-data (DH) jiddeċiedu wkoll li jiffurmaw konsorju biex jikkooperaw
bejniethom u mal-konsorzju.

SIEF

Cs

Cs ta’ DHs

Eżempju 7:
Żewġ SIEFs – bi tliet konsorzji jiddeċiedu li jikkooperaw għal skopijiet speċifiċi eż.
read-across.
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SIEF

SIEF

Cs

Cs
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Cs

Eżempju 8:
Jista’ jinħoloq ukoll konsorzju maġġuri (eż. għal familja ta’ sustanzi) għal kumpaniji
biex jipparteċipaw f’diversi SIEFs iżda f’SIEFs differenti.

CS (Konsorzju)

SIEF

SIEF

SIEF

SIEF

Eżempju 9:
Il-parteċipanti f’SIEF jistgħu jiddeċiedu li joperaw strateġiji differenti ta’ xort’oħra
milli joħolqu konsorzji. Wara l-prereġistrazzjoni u l-identifikazzjoni tal-membri SIEF u
l-livell ta’ involviment tagħhom, ftit parteċipanti vvolontarjaw li jaħdmu flimkien marreġistrant prinċipali fuq il-preparazzjoni tad-dossier f’isem is-SIEF. Is-SIEF huwa
infurmat u jaqbel li jagħtihom permess jieħdu deċiżjonijiet u jassenjaw riżorsi.
Jimpenjaw ruħhom li jagħmlu monitoraġġ u li jirrappurtaw dwar il-progress u lprodotti fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni tad-dossier ta’ reġistrazzjoni.
Se jitrattaw ukoll kwistjonijiet ġenerali ta’ ġestjoni SIEF. Dawn il-kumpaniji jiffurmaw
dak li jista’ jissejjaħ “Tim ta’ Tmexxija SIEF” (SIEF LT) mingħajr ebda ftehim formali
ta' konsorzju. L-għadd limitat ta' membri ta' dan it-tim ta' tmexxija (eż. 4-5)
jagħmel din l-għażla aktar effiċjenti mill-ħolqien ta’ konsorzju. F’każijiet estremi, isSIEF LT jista’ anki jikkonsisti f’membru wieħed biss.
Arranġamenti bażiċi kuntrattwali bejn il-membri tat-Tim ta’ Tmexxija SIEF huma
xorta rrakkomandati permezz ta' kuntratt simplifikat.
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SIEF

SIEF
LT

Kumpanija A

Kumpanija C

Kumpanija B

8.4.

Elementi ta’ kooperazzjoni li jistgħu jiġu inklużi flattivitajiet ta’ konsorzju



It-twettiq u/jew id-dokumentazzjoni tal-kontroll tal-identità tas-sustanza;



Deżinjazzjoni f’SIEF tal-faċilitatur jew tar-reġistrant prinċipali (f’każijiet fejn ilkonsorzju jiġbor il-membri kollha SIEF);



Organizzazzjoni ta’ kooperazzjoni u għaldaqstant tal-konsorzju;



Konsiderazzjoni ta’ data (data eżistenti, data nieqsa, data ġdida li għandha tiġi
żviluppata);



Definizzjoni ta’ data li għandha tkun kondiviża;



Faċilitazzjoni ta’ kondiviżjoni tad-data u ta’ koordinazzjoni;



Valutazzjoni tad-data, evalwazzjoni tad-data (inkluż l-identifikazzjoni, l-aċċess
għad-data u l-ġbir tad-data);



Faċilitazzjoni ta’ read across bejn is-SIEFs;



Organizzazzjoni biex tkun ippreservata l-kunfidenzjalità ta’ informazzjoni u data
kummerċjali;



Kondiviżjoni tal-ispejjeż;



Sjieda tad-data;



Preparazzjoni ta’ ittra(i) ta’ aċċess għad-data għal parteċipanti mhux talkonsorzju;



Responsabbiltà;



Klassifikazzjoni u tikkettar.



Wara l-kondiviżjoni tad-data: il-preżentazzjoni konġunta tad-data, irreġistrazzjoni konġunta, u l-manutenzjoni tal-ħajja tas-SIEF/tal-preżentazzjoni
konġunta/tal-konsorzju anki wara r-reġistrazzjoni konġunta – għandhom b’mod
konġunt ikunu segwitu għall-fajl sar-reġistrazzjoni/il-valutazzjoni finali, inkluża
l-interazzjoni mal-ECHA.
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Il-partijiet jistgħu jiddeċiedu wkoll li jkollhom konsorzju biss biex jiksbu flimkien jew
xi attivitajiet qabel is-SIEFs, jew iż-żewġ skopijiet tas-SIEF64 jew biex iżommuh
għad-durata sħiħa tas-SIEF kif speċifikat fir-Regolament REACH jew anki biex
iżommu l-konsorzju lil hinn minn dan il-perjodu f’każ li, pereżempju, jeħtieġ li
jwieġbu kollettivament għal xi mistoqsijiet dwar is-sustanzi tagħhom.

8.5.

Kategoriji ta’ parteċipanti f’konsorju

Kif imsemmi fuq, ma hemm ukoll ebda ħtieġa li s-sħubija ta’ konsorzju għal skopijiet
SIEF tikkoinċidi bl-eżatt mal-parteċipanti f’SIEF. Il-kategoriji ta’ parteċipanti li ġejjin
jistgħu jiġu kkunsidrati bħala membri ta’ ftehim ta’ konsorzju/kooperazzjoni (din illista mhijiex eżawrjenti):
(A)

(B)

Kategoriji li jidderivaw strettament minn SIEF:
•

manifattur(i);

•

importatur(i);

•

rappreżentant(i) uniku(iċi);

•

detentur(i) tad-data li huma lesti jikkondividu d-data: pereżempju
laboratorji, organizzazzjonijiet, konsulenti, assoċjazzjonijiet
artiġjanali/industrijali jew utent(i) downstream jekk għandhom
informazzjoni rilevanti, pereżempju data tal-istudju u data tal-espożizzjoni.

Kategoriji oħra jistgħu ikunu kkunsidrati, bħal:
•

utent(i) downstream, f’każijiet differenti minn dawk imsemmija f’(A);

•

Partijiet Terzi li jipprovdu servizzi u assistenza għal konsorzju bħal
assoċjazzjonijiet artiġjanali/industrijali, assoċjazzjonijiet settorali,
fornituri tas-servizz, u ditti legali;

•

manifattur(i) mhux tal-UE li huma wkoll lesti jipparteċipaw direttament, u
mhux biss permezz tar-rappreżentant uniku tagħhom tal-UE, għalkemm
ma jkunux intitolati jirreġistraw direttament;

•

manifatturi u importaturi potenzjali li skont l-Artikolu 28(6) huma
kkunsidrati taħt ir-Regolament REACH bħala reġistranti potenzjali.

Kategoriji differenti ta’ sħubija bi drittijiet u obbligi differenti assoċjati ma’ dawn
il-kategoriji jistgħu jkunu deżinjati u inklużi fil-ftehim tal-konsorzju. Pereżempju:

64

•

membri sħaħ;

•

membri assoċjati;

•

osservaturi (jew bħala Partijiet Terzi jew le).

Ara t-taqsima 3.2.2.
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8.6.

Klawsoli tipiċi li jistgħu jiġu inklużi fi ftehim ta’
konsorzju

Il-lista ta' klawżoli li ġejja għandha tkun ikkunsidrata bħala lista ta’ kontroll mhux
eżawrjenti:

1. Informazzjoni
Ġenerali

L-identità ta’ kull parti
Dettalji ta’ kuntatt
Preambolu: inkluża referenza għar-Regolament REACH u
dikjarazzjoni tal-intenzjoni biex jiġi spjegat l-iskop ġenerali talkonsorzju
Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-kooperazzjoni: is-sustanza(i) li
għaliha(hom) jikkooperaw il-partijiet. Tista' tinkludi wkoll ilkriterji magħżula biex jaqblu dwar l-identifikazzjoni tassustanza(i)
Suġġett tal-ftehim: lista ta’ elementi ta’ kooperazzjoni jew
kompiti li fuqhom il-partijiet għażlu li jaħdmu
Definizzjonijiet: referenza ġenerali għad-definizzjonijiet inklużi
fir-Regolament REACH (Artikolu 3) u definizzjonijiet
addizzjonali, jekk hemm
Tul ta' żmien
L-identità ta’ parti terza indipendenti: jekk il-partijiet jagħżlu li
jkollhom assistenza minn ditta legali, fornitur tas-servizz,
assoċjazzjoni settorali jew kummerċjali fil-ġestjoni talkonsorzju tagħhom

2. Sħubija

Kategoriji tas-sħubija: definizzjoni, drittijiet u obbligi ta’ kull
kategorija Regoli tas-sħubija: ammissjoni, revoka, tkeċċija ta’
membri
Bdil fis-sħubija: dħul tard / tluq kmieni

3. Il-kondiviżjoni taddata

Regoli dwar il-kondiviżjoni tad-data
Kriterji għall-valutazzjoni tal-istudji / rapporti ta’ testijiet
Kriterji tal-kondiviżjoni tal-ispejjeż
Sjieda tad-Data
Ittra ta’ aċċess

4. Organizzazzjoni

Kumitati: (sħubija, attendenza, regoli ta’ funzjonament,
kworum, votazzjoni …) Lingwa ta’ ħidma
Rwol tal-faċlitatur, jekk hemm
Rwol tar-reġistrant prinċipali, jekk hemm; Rwol ta’ parti terza
indipendenti, jekk hemm
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5. Baġit u finanzi

Baġit
Tqassim – segwitu tar-reġistrazzjoni (membri addizzjonali
għall-preżentazzjoni konġunta)
Sena finanzjarja
Fatturazzjoni u ħlas, rimborż
Taxxi u spejjeż oħra

6. Kunfidenzjalità u
dritt għal
informazzjoni

Klawżola tal-kunfidenzjalità
Min hu intitolat ikollu aċċess għall-informazzjoni?
Miżuri fis-seħħ li jirrigwardaw l-iskambju ta’ informazzjoni
kunfidenzjali u sensittiva
Sanzjonijiet fil-każ ta’ ksur

7. Responsabbiltajiet

Qabel u wara li l-obbligi taħt REACH ikunu ssodisfati

8. Mixxellanji

Liġi applikabbli
Riżoluzzjoni / soluzzjoni għat-tilwim jew għażla ta’
ġurisdizzjoni Bidliet għall-ftehim
Dissoluzzjoni

NB: Dawn kollha ta' hawn fuq japplikaw għal reġistranti potenzjali kemm ta’ sustanzi
ta’ introduzzjoni gradwali (membri SIEF) kif ukoll ta’ sustanzi mhux ta' introduzzjoni
gradwali li ma kinux ġew prereġistrati.
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INFORMAZZJONI KUMMERĊJALI RISERVATA
(CBI)

Ir-Regolament REACH jeħtieġ li kumpaniji jikkondividu informazzjoni u data biex
jevitaw l-ittestjar doppju. Madankollu, xi ftit minn din l-informazzjoni, jew data, tista'
tiġi kkunsidrata minn kumpaniji bħala informazzjoni kummerċjali riservata (CBI) u
jeħtieġ li tkun “protetta”. Jekk ċerta informazzjoni tkun CBI jeħtieġ li dan ikun
determinat fuq bażi ta’ każ b’każ.

NB: Hu importanti li wieħed ma jħawwadx kwistjonijiet CBI ma’ regoli talkompetizzjoni (ara t-taqsima 7 fuq) li tirreferi għal sitwazzjonijiet fejn il-kondiviżjoni
tal-informazzjoni x’aktarx twassal għal tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

9.1.

X’inhi informazzjoni kummerċjali riservata?

Informazzjoni kummerċjali riservata (CBI) hija waħda mill-assi ta’ valur ta’
kumpaniji. Jista' jkun hemm bżonn li jiittieħdu miżuri biex ikun protett dan l-ass ta’
valur.
Ħafna pajjiżi għandhom definizzjonijiet paragunabbli, għalkemm kemxejn differenti
ta’ CBI. Pereżempju, l-Artikolu 39(2) tal-Ftehim tal-Organizzazzjoni Dinjija talKummerċ (WTO) dwar Aspetti Relatati mal-Kummerċ ta’ Drittijiet ta’ Proprjetà
Intellettwali (TRIPs), jiddefinixxi CBI kif ġej:
a.

hi sigrieta fis-sens li mhijiex, bħala korp jew fil-konfigurazzjoni u l-assemblaġġ
preċiż tal-komponenti tagħha, ġeneralment magħrufa jew faċilment aċċessibbli
għal persuni fi ħdan iċ-ċrieki li normalment jitrattaw din it-tip ta’ informazzjoni
kkonċernata;

b.

għandha valur kummerċjali minħabba li hi sigrieta; u

c.

kienet soġġetta għal stadji raġjonevoli taħt iċ-ċirkostanzi, mill-persuna
legalment fil-kontroll tal-informazzjoni, biex tinżamm sigrieta.

9.2.

Jeżistu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar is-CBI
f’REACH?

Referenzi għall-kunċett CBI jsiru f’diversi Artikoli ta’ REACH, li juru li l-protezzjoni ta’
CBI hija interess leġittimu li jista’ jeħtieġ xi protezzjoni.
L-Artikolu 118 jirrelata għal “Aċċess għal Informazzjoni” miżmuma mill-ECHA. LArtikolu 118(2) jirreferi speċifikament għal informazzjoni li l-iżvelar tagħha “għandu
normalment jitqies li jaħdem kontra l-protezzjoni tal-interessi kummerċjali tal-persuni
kkonċernati”. Dan jinkludi dettalji tal-kompożizzjoni sħiħa ta’ taħlita; użu preċiż,
funzjoni jew applikazzjoni ta’ sustanza jew taħlita; tunnellaġġ preċiż ta’ sustanzi u
taħlitiet; konessjonijiet bejn manifattur jew importatur u utent downstream.
L-Artikolu 10(a)(xi) u l-Artikolu 119(2) jippermettu li parti li tippreżenta ċerta
informazzjoni titlob trattament kunfidenzjali ta’ dik l-informazzjoni. Il-parti li
tippreżenta l-informazzjoni għandha tippreżenta ġustifikazzjoni (pretensjoni ta’
kunfidenzjalità) li għandha tkun aċċettata mill-ECHA, dwar għaliex il-pubblikazzjoni
ta’ din l-informazzjoni tkun ta’ ħsara potenzjali għall-interessi kummerċjali tagħhom
jew ta’ kwalunkwe parti oħra involuta.
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L-Artikoli 11(3)(b) u 19(2)(b) jippermettu lil reġistranti jagħżlu li jibqgħu barra millpreżentazzjoni konġunta ta’ data (għal end-points individwali biss) “jekk ilpreżentazzjoni konġunta tal-informazzjoni twassal għal żvelar ta’ informazzjoni li
jikkunsidra li tkun kummerċjalment sensittiva u li x’aktarx tikkawżalu ħsara
kummerċjali sostanzjali”.

9.3.

Il-protezzjoni ta’ CBI fil-prereġistrazzjoni tardiva

L-informazzjoni meħtieġa biex tkun ippreżentata lill-ECHA mal-prereġistrazzjoni
(tardiva) saret parzjalment pubblika mill-1 ta’ Jannar 2009.
Fil-fatt l-ECHA ppubblikat lista ta’ sustanzi prereġistrati li fihom biss l-identifikatur
tas-sustanza (numri EINECS, numru CAS jew identifikaturi numeriċi oħra) u l-ewwel
skadenza ta’ reġistrazzjoni maħsuba. Għalhekk, din il-pubblikazzjoni ma tirriżulta
f’ebda kwistjoni ta’ kunfidenzjalità.
F’każ li reġistrant potenzjali ma jkunx irid ikun viżibbli għal reġistranti potenzjali
oħra, għandu l-għażla li jaħtar lil rappreżentant ta’ parti terza, skont l-Artikolu 4 tarRegolament REACH. F’dak il-każ, hi l-identità tar-rappreżentant tal-parti terza li tkun
viżibbli għal reġistranti potenzjali oħra. Detenturi tad-data jistgħu wkoll jaħtru parti
terza biex tirrappreżentahom fit-trattati tagħhom mas-SIEF jekk jixtiequ jżommu lidentità tagħhom kunfidenzjali.
Kumpaniji b’għadd ta’ sussidjarji fl-UE jistgħu jsemmgħu waħda mill-kumpaniji
tagħhom bħala r-Rappreżentant tal-Parti Terza. Dan se jipprekludi milli informazzjoni
dwar liema sustanza hija prodotta minn liema sussidjarju tkun magħrufa lil
reġistranti potenzjali oħra.

NB: Reġistranti potenzjali li jixtiequ jżommu l-identità tagħhom sigrieta quddiem
reġistranti potenzjali oħra għandhom jinnominaw lil rappreżentant ta’ parti terza
mal-prereġistrazzjoni jew ma’ domanda permezz ta’ REACH-IT. Jekk ikun hemm
bżonn li tinżamm il-kunfidenzjalità tal-isem, il-pretensjoni tal-kunfidenzjalità jeħtieġ
li ssir fl-istadju tar-reġistrazzjoni, u se tiġi vvalutata mill-ECHA.

9.4.

Il-protezzjoni ta’ CBI matul il-formazzjoni ta’ SIEF

Kif imsemmi fit-taqsima 3 ta’ dan id-Dokument ta’ gwida, qabel ma jkun iffurmat
SIEF, reġistranti potenzjali għandhom jiżguraw li qegħdin jipproduċu jew jimpurtaw
l-istess sustanza skont il-kriterji stabbiliti fil-Gwida dwar l-identifikazzjoni u l-għoti
ta’ ismijiet lil sustanzi f’REACH u CLP bl-iskop li jaċċertaw li jistgħu jippreżentaw
dossier wieħed ta’ reġistrazzjoni konġunta. Dan jista’ f’xi każijiet jeħtieġ l-iskambju
ta’ informazzjoni teknika dettaljata dwar il-kompożizzjoni tas-sustanza, l-impuritajiet
tagħha, u possibilment dwar il-proċess ta’ manifattura. Din tal-aħħar tista’ tinkludi lmaterjali mhux ipproċessati użati, l-istadji ta’ purifikazzjoni eċċ.
Fir-rigward ta' din l-informazzjoni teknika, kumpaniji CBI jistgħu jieħdu passi biex
jipproteġu l-kunfidenzjalità tagħha, pereżempju billi:
1. Jidħlu fi ftehimiet ta’ kunfidenzjalità li jillimitaw l-aċċess għal dokumenti
jew informazzjoni oħrajn għal persuni jew dipartimenti b’isem speċifiku eż.
il-persuni li jaħdmu fi ħdan taqsima regolatorja biss jitħallew jaraw ċerta
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informazzjoni. Dan jista' jissaħħaħ bl-użu ta' ftehimiet addizzjonali ta'
kunfidenzjalità personali.
2. Minbarra (1), billi jippermettu aċċess għal ċerti dokumenti f’‘kamra tal-qari'
biss (fejn mhuwiex permess li jiġu kkupjati).
3. Minbarra ta’ hawn fuq, billi jaqblu li jkollhom ċerti dokumenti riveduti u/jew
ivvalutati biss minn espert ta’ parti terza (konsulent indipendenti) jew
fiduċjarju.

NB: Bħala minimu, reġistranti potenzjali li għandhom l-għan li jipproteġu l-karattru
CBI tal-informazzjoni dwar l-identità tas-sustanza għandhom jispeċifikaw lill-membri
SIEF l-oħra li din l-informazzjoni hija fil-fatt CBI u, għaldaqstant, li hija kkomunikata
u tista’ tintuża biss għal skopijiet tal-verifika tal-identità tas-sustanza taħt REACH.

9.5.

Protezzjoni ta’ CBI fis-SIEF/fil-preżentazzjoni
konġunta

L-istudji xjentifiċi li l-kumpaniji għandhom jikkondividu taħt REACH għall-iskopijiet
ta’ reġistrazzjoni ġeneralment ma fihomx informazzjoni li tista’ tiġi kkunsidrata bħala
CBI. Madankollu, sa fejn dik il-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-kondiviżjoni taddata u tal-preżentazzjoni konġunta tinvolvi żvelar ta’ CBI, il-partijiet jistgħu jidħlu fi
ftehim ta’ kunfidenzjalità, jistgħu jagħmlu disponibbli verżjonijiet mhux kunfidenzjali
tad-dokumenti li fihom CBI, jew jistgħu jaħtru parti terza indipendenti biex tiġbor linformazzjoni u tipprepara d-dossier ta’ reġistrazzjoni.
Meta dan ma jitqiesx suffiċjenti, reġistrant jista’ jagħżel li jibqa’ barra għal xi endpoint individwali u jista’ jippreżenta s-sommarji robusti tal-istudju, fid-dossier talmembri tiegħu, biex jippreserva l-informazzjoni ta’ kunfidenzjalità tiegħu. Madankollu,
il-parti li tagħżel li tibqa’ barra xorta għadha parti mill-preżentazzjoni konġunta u xorta
għadha marbuta mill-obbligi tal-kondiviżjoni tad-data tagħha taħt REACH.

9.6.

Protezzjoni ta’ CBI fil-preżentazzjoni tad-dossier ta’
reġistrazzjoni

Meta jippreżentaw dossier ta’ reġistrazzjoni lill-ECHA, ir-reġistranti għandhom
jidentifikaw l-informazzjoni li jikkunsidraw kunifidenzjali, skont l-Artikolu 119, u li
għaliha jitolbu li ma tkunx żvelata fuq is-sit web tal-ECHA.

NB: Informazzjoni li hi koperta mill-Artikolu 119(1) REACH ma tistax tkun iddikjarata
bħala kunfidenzjali u dawn it-talbiet se jiġu injorati. L-informazzjoni koperta millArtikolu 119(1) ta' REACH dejjem se tkun magħmula pubblikament disponibbli fuq
is-sit web tal-ECHA, skont l-Artikolu 77(2)(e) REACH.

Skont l-Artikolu 10(a)(xi), it-talba biex l-informazzjoni tinżamm kunfidenzjali għandu
jkollha magħha ġustifikazzjoni dwar għaliex il-pubblikazzjoni ta’ din l-informazzjoni
tista’ tkun ta’ ħsara.
Dan japplika għal:


Informazzjoni li hi koperta mill-Artikolu 119(2) REACH;
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Informazzjoni li għaliha ngħatat qabel il-kunfidenzjalità taħt id-Direttiva
67/548/KEE - għal dan, notifikaturi preċedenti jeħtieġu li jaġġornaw id-dossier
tagħhom u jindikaw liema informazzjoni jixtiequ li jżommu kunfidenzjali;



Kull informazzjoni ddikjarata kunfidenzjali li ma tkunx koperta mill-Artikoli
119(1) u (2) REACH: f’dan il-każ il-ġustifikazzjoni tista’ tkun sentenza qasira li
tespandi fuq it-tip ta’ marka ta’ pretensjoni ta’ kunfidenzjalità – ‘CBI’, ‘IP’ jew
‘No PA’ (eż. CSR).

Fi ħdan IUCLID innifisha sar disponibbli mudell standard ta’ ġustifikazzjoni biex jgħin
lir-reġistranti. Ta’ min jinnota li għal pretensjonijiet ta’ kunfidenzjalità għal isem
IUPAC (li ma ngħatawx qabel taħt id-Direttiva 67/548/KEE) jeħtieġ li jiġi pprovdut
ukoll isem pubbliku xieraq.
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ANNESS 1 Formola għall-iskambju tad-data
FORMOLA GĦALL-ISKAMBJU TAD-DATA
Isem tal-entità
legali
Isem ta’ kuntatt
Dettalji ta’ kuntatt
Identità tas-sustanza
it-tunnellaġġ tassustanza

Numru tattest

Anness
għal
REACH

Kolonna 1
Rekwiżit standard talinformazzjoni

Klassifik
azzjoni
Klassifikazzjon
i Klimisch
stmata

Karatteristiċi fiżikokimiċi - Tunnellaġġi 1-10 tpa u 10-100 tpa
7.1

VII

L-istat tas-sustanza f’ 20° C u
101,3 kPa

7.2

VII

Il-punt tat-tidwib/tal-iffriżar

Disponibbiltà tad-data

Rapport
ta’ studju
sħiħ (ilkumpanija
tiegħi hi
sid)

Ilkumpanija
tiegħi
għandha
aċċess għal
rapport ta’
studju sħiħ

Referenza
għal data
f’letteratu
ra mhux
ristretta

Lingwa tarrapport

Identità tassustanza
għal approċċ
read across
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Numru tattest

Anness
għal
REACH

Kolonna 1
Rekwiżit standard talinformazzjoni

7.3

VII

Il-punt tat-togħlija

7.4

VII

Densità relattiva

7.5

VII

Pressjoni tal-fwar

7.6

VII

Tensjoni tas-superfiċje

7.7

VII

Solubbiltà fl-ilma

7.8

VII

Koeffiċjent tal-partizzjoni nottanolu/ilma

7.9

VII

Punt ta’ fjammabbiltà

7.10

VII

Fjammabbiltà

7.11

VII

Karatteristiċi splussivi

7.12

VII

Temperatura talawtofjammabbiltà

7.13

VII

Karatteristiċi ossidanti

7.14

VII

Granulometrija
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Tossiċità mammifera - Tunnellaġġi 1-10 tpa u 10-100 tpa (f’1-10 tpa, ikkunsidra wkoll ir-rekwiżiti tal-Anness III)
8.1.

VII

Irritazzjoni tal-ġilda jew korrużjoni
tal-ġilda in vitro

8.1.1

VIII

Irritazzjoni tal-ġilda in vivo

8.2.

VII

Irritazzjoni tal-għajnejn in vitro

8.2.1

VIII

Irritazzjoni tal-għajnejn in vivo

8.3

VII

Sensitizzazzjoni tal-ġilda

8.4.1.

VII

Studju in vitro tal-mutazzjoni tal-ġeni
fil-batterji

8.4.2.

VIII

Studju in vitro taċ-ċitoġenità f’ċelloli
mammiferi jew studju in vitro
mikronukleu

8.4.3.

VIII

Studju in vitro tal-mutazzjoni tal-ġeni
f’ċelloli mammiferi (f’każ ta’ riżultat
negattiv f’8.4.1 u 8.4.2)

8.4.

VIII

Testjiet in vitro tal-mutaġeniċità (f’każ
ta’ riżultat pożittiv fi kwalunkwe
testijiet in vitro)

8.5.1.

VII

Tossiċità akuta bir-rotta orali

8.5.2.

VIII

Tossiċità akuta bl-inalazzjoni

8.5.3.

VIII

Tossiċità akuta bir-rotta dermali
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8.6.1.

VIII

Studju dwar it-tossiċità minn doża
ripetuta fuq żmien qasir (28 ġurnata)
mill-aktar rotta ta’ amministrazzjoni
xierqa

8.7.1.

VIII

Skrinjar għal tossiċità ta’ riproduzzjoni/
ta’ żvilupp

8.8.1.

VIII

Valutazzjoni ta’ mġiba tossikokinetika
(ibbażata fuq informazzjoni rilevanti u
disponibbli)
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Destin Ekotossiku/Ambjentali – Tunnellaġġi 1-10 tpa u 10-100 tpa (f’1-10 tpa, ikkunsidra wkoll ir-rekwiżiti talAnness III)
9.1.1.

VII

Ittestjar ta’ tossiċità fuq żmien qasir
f’annimali invertebrati (preferibbilment
Daphnia)

9.1.2.

VII

Studju tal-inibizzjoni tat-tkabbir f’pjanti
akkwatiċi (preferibbilment alga)

9.1.3.

VIII

Ittestjar ta’ tossiċità fuq żmien qasir
fuq il-ħut

9.1.4.

VIII

Ittestjar ta’ inibizzjoni tar-respirazzjoni
tal-ħama attivata

9.2.1.1

VII

Bijodegradabbiltà faċli

9.2.2.1

VIII

Idroliżi bħala funzjoni tal-pH u
identifikazzjoni ta’ prodotti ta’
degradazzjoni

9.3.1.

VIII

Skrinjar ta' adsorbiment/desorbiment
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Karatteristiċi fiżikokimiċi - Tunnellaġġi 100-1000 tpa u > 1000 tpa (xi testijiet jeħtieġu proposta ta' ttestjar)
7.15

IX

Stabbiltà f’solventi organiċi u
ldentità ta’ prodotti ta’
degradazzjoni rilevanti

7.16

IX

Kostanti ta’ dissoċjazzjoni

7.17

IX

Viskożità

Tossiċità mammifera - Tunnellaġġi 100-1000 tpa u > 1000 tpa (jeħtieġu proposta ta' ttestjar)
8.6.2.

IX

Studju ta’ tossiċità subkronika (90
ġurnata) mill-aktar rotta ta’
amministrazzjoni xierqa

8.6.3.

X

Studju ta’ tossiċità ripetuta fuq żmien
twil (≥ 12-il xahar) (ibbażat fuq lesponiment/l-użu)

8.6.4

X

Studji ulterjuri jekk jeżisti tħassib
partikolari

8.7.2.

IX

Studju ta’ tossiċità ta’ żvilupp ta’ qabel
it-twelid, l-ewwel speċi (preferibbilment
ġurdien)

8.7.2.

X

Studju ta’ tossiċità ta’ żvilupp ta’ qabel
it-twelid, it-tieni speċi, fniek (jekk ilġurdien kien l-ewwel speċi)

8.7.3.

IX - X

Studju ta’ Tossiċità Riproduttiva estiż
fuq Ġenerazzjoni Waħda

8.7.3.

IX - X

Studju ta’ tossiċità ta’ riproduzzjoni fuq
żewġ ġenerazzjonijiet (aċċettat biss
jekk ikun sar qabel Marzu 2015)
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8.9.

X
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Studju tal-karċinoġeniċità (ibbażat fuq
l-esponiment/l-użu)
Studji oħra (għandhom jiġu elenkati
hawn taħt):

Destin Ekotossiku/Ambjentali - Tunnellaġġi 100-1000 tpa u > 1000 tpa (xi testijiet jeħtieġu proposta ta' ttestjar)
9.1.5.

IX

Ittestjar ta’ tossiċità fuq żmien twil
f’annimali invertebrati (preferibbilment
Daphnia)

9.1.6.

IX

Ittestjar ta’ tossiċità fuq żmien twil filħut (preferibbilment test ta’ tossiċità flistadju bikri tal-ħajja tal-ħut (FELS))

9.2.1.2

IX

Ittestjar ta’ simulazzjoni fuq
degradazzjoni aħħarija f’ilma tassuperfiċje

9.2.1.3

IX

Ittestjar ta’ simulazzjoni tal-ħamrija

9.2.1.4

IX

Ittestjar ta’ simulazzjoni tas-sediment

9.2.1.

X

Ittestjar ulterjuri ta' degradazzjoni
bijotika

9.2.3.

IX

Identifikazzjoni ta’ prodotti ta’
degradazzjoni

9.3.2.

IX

Bijoakkumulazzjoni fi speċi akkwatiċi
(preferibbilment ħut)

9.3.3.

IX

Informazzjoni ulterjuri dwar ladsorbiment/id-desorbiment

9.3.4.

X

Informazzjoni ulterjuri dwar id-destin
ambjentali u l-imġiba
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9.4.1.

IX

Tossiċità fuq żmien qasir għal annimali
invertebrati

9.4.2.

IX

Effetti fuq mikroorganiżmi tal-ħamrija

9.4.3.

IX

Tossiċità fuq żmien qasir għall-pjanti

9.4.4.

X

Ittestjar ta’ tossiċità fuq żmien twil fuq
annimali invertebrati

9.4.6.

X

Ittestjar ta’ tossiċità fuq żmien twil fuq
il-pjanti

9.5.1

X

Tossiċità fuq żmien twil fuq organiżmi
tas-sediment

9.6.1

X

Tossiċità fuq żmien twil jew
riproduttiva għall-għasafar
Studji oħra (għandhom jiġu elenkati
hawn taħt):

Data ta’ Esponiment
Emissjonijiet fl-ilma
Emissjonijiet fil-ħamrija
Emissjonijiet fl-arja
Esponiment relatat max-xogħol filmanifattura
Esponiment relatat max-xogħol fl-użu
Esponiment tal-konsumaturi
Tmiem tal-ħajja
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ANNESS 2 Lista ta’ dokumenti ta’ referenza msemmija
fil-gwida
Dokument ta’ referenza
msemmi fil-Gwida

Taqsimiet rilevanti u suġġett fil-Gwida dwar ilkondiviżjoni tad-data
1.2.2 – Definizzjoni ta’ status ta’ introduzzjoni gradwali
u mhux ta’ introduzzjoni gradwali

Gwida dwar ir-Reġistrazzjoni
(http://echa.europa.eu/guida
nce-documents/guidance-onreach)

3.1.1 – Dmrijiet u r-rwol ta’ OR u d-definizzjoni ta’
entità legali
3.1.7 – Kalkolu tal-limitu ta’ tunnellaġġ
3.3.3.5 – Konsiderazzjoni tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni
għal sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali
4.3 – Informazzjoni dwar entitajiet legali li jista’ jagħmlu
domanda
4.7.2 – Konsiderazzjoni ta’ rekwiżiti ta’ informazzjoni
għal sustanzi mhux ta’ introduzzjoni gradwali

Manwali fuq il-preparazzjoni
ta’ dossiers REACH u CLP

Dettalji tekniċi dwar kif jiġu ppreparati dossiers għal
skopijiet REACH u CLP differenti.

(http://echa.europa.eu/manu
als)
M&T ta’ REACH-IT
(http://echa.europa.eu/supp
ort/qas-support/qas)
Skeda informattiva dwar ilFormazzjoni SIEF u lKondiviżjoni tad-data

3.1.5 - Ġestjoni ta’ informazzjoni ppreżentata għal
prereġistrazzjoni

3.1.6 - Stabbiliment ta’ SIEF
3.2.1 - Il-paġna pre-SIEF u informazzjoni disponibbli

(http://echa.europa.eu/regul
ations/reach/registration/dat
a-sharing)
Gwida prattika dwar kif
tirrapporta read-across u
kategoriji

3.2.7 – L-użu ta’ data dwar sustanzi strutturalment
relatati biex jimtlew lakuni fid-data

(http://echa.europa.eu/web/
guest/practical-guides)
3.2.7 - Il-qari ta’ data fuq sustanzi differenti
Gwida dwar IR&CSA
(http://echa.europa.eu/mt/gu
idance-documents/guidanceon-informationrequirements-and-chemicalsafety-assessment)

3.3.3.4 – Il-valutazzjoni ta’ informazzjoni għal skopijiet
ta’ reġistrazzjoni u valutazzjoni dwar is-sigurtà kimika
3.3.3.7, 4.7.6 – Il-ġenerazzjoni ta’ informazzjoni ġdida
dwar sustanzi ta’ introduzzjoni gradwali u mhux ta’
introduzzjoni gradwali
6.6 – Informazzjoni dwar CSR li tista’ tiġi ppreżentata
b’mod konġunt jew individwali

202

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data
Verżjoni 3.1 - Jannar 2017

Dokument ta’ referenza
msemmi fil-Gwida

Taqsimiet rilevanti u suġġett fil-Gwida dwar ilkondiviżjoni tad-data

Gwida dwar l-Applikazzjoni
tal-kriterji CLP

3.3.4 – Klassifikazzjoni u ttikkettar u preżentazzjoni
konġunta

(http://echa.europa.eu/web/
guest/guidancedocuments/guidance-on-clp)
Mistoqsijiet u Tweġibiet dwar
il-Kondiviżjoni tad-data u
tilwim relatat

3.4, 4.9 – Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data

(http://echa.europa.eu/qadisplay//qadisplay/5s1R/view/REACH
/datasharing)
M&T dwar id-domanda
(http://echa.europa.eu/supp
ort/qas-support/qas)

4.6 – Riżultati ta’ domanda
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ANNESS 3 Partizzjoni tal-ispejjeż
Il-partizzjoni tal-ispejjeż li għandhom jiġu kondiviżi hi rekwiżit skont it-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/9. Dan huwa deskritt fittaqsima 5 ta’ din il-gwida.
It-tabella li ġejja tipprovdi eżempju ta’ oġġetti possibbli ta’ spiża li għandhom jiġu kkunsidrati fi ftehim dwar il-kondiviżjoni tad-data. Hija
lista mhux eżawrjenti ta’ eżempji ta’ linji tal-baġit użati mill-koreġistranti biex jelenkaw l-ispejjeż tad-data u amministrattivi tagħhom.
Spejjeż tad-data normalment jirreferu għal spejjeż biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ informazzjoni applikabbli għar-reġistrant. Spejjeż
amministrattivi huma definiti bħala dawk l-ispejjeż li jirriżultaw mill-ħolqien u l-immaniġġjar tal-ftehim tal-kondiviżjoni tad-data u lpreżentazzjoni konġunta tal-informazzjoni bejn reġistranti tal-istess sustanza.

Oġġett ta’ spiża

Tip ta’ oġġett ta’
spiża (relatat maddata/mal-istudji jew
relatat ma’ xogħol
amministrattiv)

Noti

Nota: Kemm spejjeż tad-data kif ukoll spejjeż amministrattivi għandhom jiġu kondiviżi fir-rigward tar-rekwiżit ta'
informazzjoni
Tfittxija fir-riċensjoni u analiżi ta’
lakuni fid-data (identifikazzjoni
ta’ data, xiri ta’ data, valutazzjoni
ta’ data, eċċ.)

Data

Jista’ jiġi rkuprat aktar jew anqas dettall dwar l-ispiża ta’ kull sors ta’ informazzjoni
u tar-reviżjoni, tal-valutazzjoni tal-kwalità u ta’ kompiti oħra koperti minn dan loġġett.

Strateġija biex jimtelew il-lakuni
fid-data (użu ta’ data jew drittijiet
ta’ referenza, ittestjar,
ġustifikazzjoni għal read across u
għal ragruppar, proposti ta'
ttestjar, rinunzji, eċċ.)

Data

Jista’ jiġi rkuprat aktar jew anqas dettall dwar l-ispiża ta’ kull sors ta’ informazzjoni
u l-kompitu biex jimtela l-vojt fid-data koperti minn dan l-oġġett.

Karatteristiċi u klassifikazzjoni
fiżikokimiċi

Data

Tista’ tinkludi testijiet, ġudizzju espert, eċċ.
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Oġġett ta’ spiża

Tip ta’ oġġett ta’
spiża (relatat maddata/mal-istudji jew
relatat ma’ xogħol
amministrattiv)

Noti

Nota: Kemm spejjeż tad-data kif ukoll spejjeż amministrattivi għandhom jiġu kondiviżi fir-rigward tar-rekwiżit ta'
informazzjoni

Valutazzjoni u rfinar tossikoloġiċi
(eż. ittestjar ulterjuri), inkluż
valutazzjoni u klassifikazzjoni
dwar il-periklu fuq is-saħħa talbniedem

Data

Tista’ tinkludi ttestjar jew alternattiva għall-ittestjar, l-iżvilupp ta’ ġustifikazzjonijiet
għal raggruppar u read across, ġudizzju espert, eċċ.

Valutazzjoni u rfinar
ekotossikoloġiċi (eż. ittestjar
ulterjuri), inkluż valutazzjoni u
klassifikazzjoni dwar id-destin talambjent u l-periklu fuq l-ambjent

Data

Tista’ tinkludi ttestjar jew alternattiva għall-ittestjar, l-iżvilupp ta’ ġustifikazzjonijiet
għal raggruppar u read across, ġudizzju espert, eċċ.

Gwida dwar l-użu sigur, skedi ta’
data ta’ sigurtà, preparazzjoni u
reviżjoni u aġġornamenti ta’
xenarji ta’ esponiment għallkomunikazzjonijiet

Data

Tista’ tinkludi l-ħin tal-esperti, l-ispejjeż tat-traduzzjoni, aġġornamenti fis-softwer
tal-komunikazzjoni mal-katina ta’ provvista, eċċ.

Il-prestazzjoni tal-valutazzjoni
dwar is-sigurtà kimika u lpreparazzjoni tar-Rapport dwar
is-Sigurtà Kimika.

Data

Il-gwida dwar l-użu sigur hi aktar dettaljata għal reġistrazzjonijiet 1-10 tpa milli
għal reġistrazzjonijiet >10tpa
Tista’ tinkludi tfittxija fir-riċensjoni, xogħol ta’ monitoraġġ, xogħol ta’ mmudellar,
ġudizzju espert, preparazzjoni ta’ rapport, eċċ. Minkejja li r-Rapport dwar isSigurtà Kimika jista’ jiġi ġġenerat b’mod awtomatiku permezz ta’ għodda plug-in,
ħafna drabi jeħtieġ ammont konsiderevoli ta’ edizzjonijiet manwali minn esperti
tekniċi.
Għal reġistrazzjonijiet 1-10 tpa, mhuwiex meħtieġ Rapport dwar is-Sigurtà Kimika.
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Oġġett ta’ spiża

Tip ta’ oġġett ta’
spiża (relatat maddata/mal-istudji jew
relatat ma’ xogħol
amministrattiv)
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Noti

Nota: Kemm spejjeż tad-data kif ukoll spejjeż amministrattivi għandhom jiġu kondiviżi fir-rigward tar-rekwiżit ta'
informazzjoni
Għal reġistrazzjonijiet >10 tpa ir-Rapport dwar is-Sigurtà Kimika jista’ jiġi
ppreparat b’mod konġunt jew individwali.
Il-hosting ta’ IUCLID u spejjeż ta’
tlestija

Data /
Amministrazzjoni

Tista’ tinkludi spejjeż biex dossiers jiġu aġġornati għal verżjoni ġdida ta’ IUCLID (lil
hinn minn migrazzjoni awtomatika).
Xi għodod ta’ hosting ta’ IUCLID jistgħu jiġu elenkati bħala spejjeż amministrattivi,
b’mod separat minn kompiti ta’ tlestija reali ta’ IUCLID.

Spejjeż ta’ valutazzjoni ta’
dossiers

Data /
Amministrazzjoni

Jistgħu jiġu elenkati jew taħt spejjeż ta’ data jew taħt spejjeż amministrattivi
(skont il-każ u l-oġġett speċifiku).
Dawn huma kkunsidrati bħala spejjeż futuri fil-mument tar-reġistrazzjoni - hu
importanti li jkun hemm qbil fuq mekkaniżmu biex jiġu kondiviżi spejjeż futuri li
jirriżultaw minn deċiżjoni potenzjali ta’ valutazzjoni ta’ dossier, iżda fil-prinċipju lġbir tal-fondi bil-quddiem mhuwiex neċessarju, meta wieħed iqis li l-ammont eżatt
ta’ dawn l-ispejjeż għadu mhux magħruf.

Spejjeż tal-valutazzjoni tassustanzi

Data /
Amministrazzjoni

Jistgħu jiġu elenkati jew taħt spejjeż ta’ data jew taħt spejjeż amministrattivi
(skont il-każ u l-oġġett speċifiku).
Dawn huma kkunsidrati bħala spejjeż futuri fil-mument tar-reġistrazzjoni - jeħtieġ
li jkun hemm qbil fuq mekkaniżmu biex jiġu kondiviżi spejjeż futuri li jirriżultaw
minn deċiżjoni potenzjali ta’ valutazzjoni ta’ dossier, iżda fil-prinċipju l-ġabra talfondi bil-quddiem mhijiex neċessarja, meta wieħed iqis li l-ammont eżatt ta’ dawn
l-ispejjeż għadu mhux magħruf.

Spejjeż ta’ aġġornament u
manutenzjoni ġenerali tad-

Data /

Jistgħu jiġu elenkati jew taħt spejjeż ta’ studju jew taħt spejjeż amministrattivi
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Oġġett ta’ spiża

Tip ta’ oġġett ta’
spiża (relatat maddata/mal-istudji jew
relatat ma’ xogħol
amministrattiv)

Noti

Nota: Kemm spejjeż tad-data kif ukoll spejjeż amministrattivi għandhom jiġu kondiviżi fir-rigward tar-rekwiżit ta'
informazzjoni
dossier

Amministrazzjoni

(skont il-każ u l-oġġett speċifiku)

Spejjeż fuq il-persunal (eż.
persunal amministrattiv, servizzi
tas-segretarjat, eċċ.)

Data /
Amministrazzjoni

Xi esperti jistgħu jkunu involuti fid-dossier xjentifiku ta’ preparazzjoni. L-onorarja
tagħhom f’ħafna każijiet ikunu inklużi fl-ispejjeż tal-istudju.

Monitoraġġ ta’ regolament,
gwida, eċċ. u rappreżentanza

Data /
Amministrazzjoni

Ad: permezz (eż.) ta’ sħubija f’assoċjazzjonijiet settorali u/jew permezz ta’
reġistrazzjoni separata għal għodda tal-intraċċar għall-iżvilupp tal-politika talimmaniġġjar ta’ sustanzi kimiċi
Dt: meta r-rappreżentazzjoni tkun ta’ natura teknika (eż. effetti tossikoloġiċi jew
ekotossikoloġiċi jew kwistjonijiet ta’ esponiment)

Spejjeż tal-uffiċċju u tal-loġistika
(eż. IT, telefown, utilitajiet,
ipprintjar, arkivjar, eċċ.)

Amministrazzjoni

L-ispejjeż jeħtieġ li jkunu relatati ma' attivitajiet SIEF u jkopru s-sustanzi soġġetti
għal reġistrazzjoni. Spejjeż mhux SIEF (eż. spejjeż ta’ konsorzju) jeħtieġ jiġu
rrekordjati b’mod trasparenti sabiex juru li huma relatati għar-reġistrazzjoni tassustanza u m'għandhomx ikunu ġeneriċi.

Spejjeż ta’ laqgħat u ta’ vvjaġġar
għall-persunal

Data /
Amministrazzjoni

Ad: laqgħat u vvjaġġar relatat mal-ġestjoni tal-preżentazzjoni konġunta.

Spejjeż ta’ komunikazzjoni (eż.
għodda ta’ komunikazzjoni SIEF

Amministrazzjoni

Meta sett komuni ta’ għodda jintuża għal sottomissjonijiet konġunti differenti, dan
l-oġġett ta’ spiża għandu jiġi allokat lura għal kull sustanza.

Dt: laqgħat u vvjaġġar relatati mal-ġestjoni tal-kontenut tad-dossier xjentifiku (eż.
strateġija ta’ reac across, diskussjonijiet ta’ proposti ta' ttestjar, eċċ.) għandhom
ikunu relatati mar-rekwiżiti ta' informazzjoni (eż. laqgħat relatati għallpreparazzjoni ta’ CSR mhumiex rilevanti għal reġistranti 1-10 tpa jew laqgħat għal
proposti ta' ttestjar mhumiex rilevanti għal reġistranti 1-100 tpa).
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Oġġett ta’ spiża

Tip ta’ oġġett ta’
spiża (relatat maddata/mal-istudji jew
relatat ma’ xogħol
amministrattiv)
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Noti

Nota: Kemm spejjeż tad-data kif ukoll spejjeż amministrattivi għandhom jiġu kondiviżi fir-rigward tar-rekwiżit ta'
informazzjoni
bħal pjattaforma tal-IT, stħarriġ,
sit web, bullettin regolari, eċċ.)
Spejjeż legali (eż. abbozzar ta’
ftehimiet, rwol tal-fiduċjarju,
assigurazzjoni ta’ responsabbiltà,
pariri u opinjonijiet legali,
ftehimiet għall-kondiviżjoni taddata mas-sidien tad-data,
rappreżentazzjoni legali ġenerali
f’tilwim, appelli, kawżi tal-qorti,
eċċ.)

Amministrazzjoni
/ Data

Spejjeż ta’ kontabbiltà (eż.
kontabilist, awditu, fatturi u tariffi
finanzjarji/tal-bank fuq noti ta’
kreditu, VAT u taxxi oħra, kalkoli
mill-ġdid regolari ta’ spejjeż
individwali, eċċ.)

Amministrazzjoni

Spejjeż oħra għall-istabbiliment
ta’ preżentazzjoni konġunta (eż.
ħolqien ta’ ISO f’REACH-IT,
immaniġġjar tal-permess)

Amministrazzjoni

Meta jkun meħtieġ appoġġ legali għal interpretazzjoni teknika speċifika għal
rekwiżiti fir-Regolament REACH, dan jista’ jiġi elenkat bħala spiża ta’ data/studju.

Dawn l-ispejjeż huma relattivament żgħar meta mqabbla ma’ spejjeż oħrajn ta’
reġistrazzjoni
L-ispiża tal-ħolqien ta’ oġġett ta’ preżentazzjoni konġunta f’REACH-IT tista’ tiġi
kondiviża b’mod ugwali, għax kull reġistrant jibbenefika minnha bl-istess mod.
Kull koreġistrant jista’ jħallas l-ispiża tiegħu biex jikseb il-permess biex jaċċessa lpreżentazzjoni konġunta.
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ANNESS 4

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data u l-BPR

Taqsima

Paġ

Rilevanza

1

Introduzzjoni

1.2.5

Domanda qabel ir-reġistrazzjoni

16

Iva

Similarità mal-Art 62

1.2.8

Tilwim fuq il-kondiviżjoni tad-data

20

Parzjalment

L-Art 27(5) hu simili
għall-Art 63(3) tarRegolament BPR

1.3

Prinċipji ewlenin għall-kondiviżjoni
20
tad-data u l-preżentazzjoni konġunta

Iva

Għandhom jiġu applikati
wkoll taħt irRegolament BPR

2

Qafas legali: dispożizzjonijiet
legali rilevanti
Regoli tal-kompetizzjoni

Iva

Jeħtieġ li jiġu
kkunsidrati
leġiżlazzjonijiet oħra

2.6

3
3.3.1

Kondiviżjoni tad-data
għal sustanzi ta’
introduzzjoni
gradwali
Approċċ ġenerali
għall-kondiviżjoni
tad-data
Ir-rotta kollettiva

25

xi aspetti jistgħu jkunu
ta' rilevanza
50

Parzjalment

52

Parzjalment

Stadju 1: Il-ġbir individwali talinformazzjoni disponibbli
Stadju 2: Ftehim dwar il-forma ta’
kooperazzjoni/il-mekkaniżmu talkondiviżjoni tal-ispejjeż

55

Parzjalment

56

Parzjalment

3.3.3.3

Stadju 3: Il-Ġbir u l-Ħolqien talinventarju ta’ informazzjoni
disponibbli għal reġistranti potenzjali

57

Parzjalment

3.3.3.4

Stadju 4: Il-valutazzjoni ta’
informazzjoni disponibbli fi ħdan isSIEF

57

Parzjalment

3.3.3.5

Stadju 5: Konsiderazzjoni tarrekwiżiti tal-informazzjoni

59

Parzjalment

3.3.3.6

Stadju 6: L-identifikazzjoni ta’ lakuni
fid-data u ġbir ta’ informazzjoni oħra
disponibbli

61

Parzjalment

3.3.3.8

Stadju 8: Il-kondiviżjoni tal-ispiża
tad-data

63

Iva

3.3.5

Il-kondiviżjoni tad-data: Rotta
individwali (nonparteċipazzjoni)
Kif għandhom jitmexxew negozjati
biex jiġi pprevenut tilwim dwar ilkondiviżjoni tad-data
Il-proċess ta’ domanda

72

Parzjalment

84

Iva

90

Parzjalment

3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2

3.4.3

4

xi aspetti jistgħu
jkunu ta' rilevanza

Gwida dwar il-kondiviżjoni tad-data
Verżjoni 3.1 - Jannar 2017

209

4.1

L-iskop tal-proċess ta’ domanda

90

Iva

4.2

Huwa obbligatorju li jkun segwit
il-proċess ta’ domanda?
Riżultati tal-proċess ta’ domanda

90

Iva

94

Parzjalment

4.7

Kondiviżjoni tad-data bejn reġistranti 98
wara domanda

Parzjalment

4.9

Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data
105
wara domanda
Tilwim dwar il-kondiviżjoni tad-data
105
skont l-Artikolu 27(5), inkluż il-Figura
12

Iva

4.9.2

Kif għandhom jitmexxew negozjati
biex ikun ipprevenut tilwim dwar ilkondiviżjoni tad-data?

109

Iva

5

Kondiviżjoni tal-ispejjeż

5.1

Prinċipji bażiċi

111

Parzjalment

5.2

Kwalità tad-data

115

Iva

5.3

Valutazzjoni tal-istudju

119

Iva

5.4

Allokazzjoni tal-ispejjeż u kumpens

122

Iva

5.5

Aktar fatturi li jinfluwenzaw ilkondiviżjoni tal-ispejjeż
Eżempji ta’ kondiviżjoni tal-ispejjeż

126

Iva

129

Iva

7

Kondiviżjoni ta’ informazzjoni
taħt Regoli tal-kompetizzjoni

153

Parzjalment

xi aspetti jistgħu jkunu
ta' rilevanza

8

Forom ta’ Kooperazzjoni

132

Parzjalment

xi aspetti jistgħu jkunu
ta' rilevanza

9

Informazzjoni kummerċjali
riservata
(CBI)

140

Parzjalment

xi aspetti jistgħu jkunu
ta' rilevanza

4.6

4.9.1

5.6

Skopijiet u prinċipji
huma simili; għalhekk,
xi aspetti jistgħu
jkunu ta’ rilevanza.
Referenza ssir għallpaġna ta’ Domanda
taħt ir-Regolament
BPR

Iva
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