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Rekwiżiti ta’ informazzjoni għannotifiki taċ-ċentri tal-avvelenament
Il-kumpaniji li jqiegħdu fis-suq taħlitiet perikolużi għandhom jissottomettu informazzjoni
dwar dawn it-taħlitiet lil korpi speċifiċi maħtura mill-Istati Membri. Iċ-ċentri talavvelenament jużaw din l-informazzjoni biex jagħtu pariri mediċi f’każ ta’ emerġenza.
Ir-rekwiżit ta’ notifika japplika mill-1 ta’ Jannar 2020. Huwa bbażat fuq l-Anness VIII
għar-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ (CLP).
MIN JEĦTIEĠ JAGĦMEL NOTIFIKA?
In-notifiki jeħtieġ li jiġu sottomessi mill-importaturi
u mill-utenti downstream li jqiegħdu fis-suq taħlitiet
klassifikati għall-perikli fiżiċi jew għas-saħħa tal-bniedem.
L-obbligu jkopri taħlitiet għall-użu mill-konsumatur, l-użu
professjonali u l-użu industrijali.

X’FORMAT GĦANDU JINTUŻA?
Il-kumpaniji għandhom jipprovdu l-informazzjoni
meħtieġa billi jużaw il-format ta’ Notifika taċ-Ċentri talAvvelenament (PCN) armonizzat. Il-format huwa bbażat
fuq l-XML u kompatibbli mal-IUCLID.

LIEMA INFORMAZZJONI HIJA MEĦTIEĠA?
L-istess sett ta’ informazzjoni se jkun meħtieġ mill-Istati
Membri kollha fejn it-taħlita titqiegħed fis-suq.
Id-dettalji ta’ kuntatt - Isem, indirizz sħiħ, numru tattelefown u indirizz elettroniku tal-importatur jew tal-utent
downstream li jissottometti n-notifika.

L-isem jew l-ismijiet kummerċjali tat-taħlita - Fejn
rilevanti, ismijiet tal-marka u ismijiet varjanti wkoll kif
jidhru fuq it-tikketta.
It-tip u d-daqs tal-Imballaġġ - L-imballaġġ użat biex
it-taħlita titqiegħed fis-suq għall-użu mill-konsumatur
jew għall-użu professjonali. It-tip ta’ kontenitur jista’ jkun
pereżempju “flixkun”, “kaxxa” jew “bott tal-ajrusol”. Id-daqs
irid jingħata bħala l-volum nominali jew il-piż tal-imballaġġ.
Il-kategorija tal-prodott - Il-kategorija skont is-sistema
Ewropea tal-kategorizzazzjoni ta’ prodott (EuPCS)
armonizzata. Il-kategorija magħżula għandha taqbel malużu ewlieni maħsub tal-prodott - li jista’ jkun pereżempju
“fertilizzant”, “deterġent għall-ħasil tal-ħwejjeġ” jew
“prodott għall-kura tal-arja”.
L-identifikatur ta’ formula unika (UFI) - Il-kodiċi ġġenerat
permezz tal-Ġeneratur UFI, pereżempju J200-U0CW500A-Q2DA, għandu jkun immarkat fuq it-tikketta jew
l-imballaġġ tal-prodott u inkluż fin-notifika.
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L-informazzjoni dwar il-periklu - Il-klassifikazzjonijiet talperiklu fiżiku u għas-saħħa tal-bniedem tat-taħlita.

META JIBDA JAPPLIKA L-OBBLIGU TANNOTIFIKA?

L-elementi tat-tikketta li ġejjin jeħtieġ li jiġu pprovduti wkoll:
• pittogrammi ta’ periklu
• kelma bħala sinjal
• dikjarazzjonijiet ta’ periklu
• informazzjoni supplimentari dwar il-periklu
• dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni.

Id-data minn meta l-obbligu jibda japplika tiddependi millużu finali tat-taħlita.
• Taħlitiet għal użu mill-konsumatur: l-1 ta’ Jannar 2020.
• Taħlitiet għal użu professjonali: l-1 ta’ Jannar 2021.
• Taħlitiet għall-użu industrijali: l-1 ta’ Jannar 2024.

L-informazzjoni tossikoloġika - Tkopri l-modi probabbli
li bihom persuna tista’ tkun esposta għat-taħlita, bħallinalazzjoni, inġestjoni, kuntatt mal-ġilda jew mal-għajnejn.
Tkopri l-effetti fit-tul u fuq żmien qasir u s-sintomi millesponiment. L-informazzjoni dwar l-effetti tossikoloġiċi
tat-taħlita hija l-istess bħal dik meħtieġa għat-Taqsima 11
tal-iskeda ta’ data ta sigurtà.
L-informazzjoni dwar il-karatteristiċi fiżikokimiċi Pereżempju l-istat fiżiku, il-kulur u l-valur pH tat-taħlita.
L-informazzjoni sħiħa dwar il-kompożizzjoni tat-taħlita Tkopri l-komponenti kollha, il-konċentrazzjonijiet tagħhom
fit-taħlita u l-klassifikazzjoni. Il-komponenti jistgħu jkunu
sustanzi jew taħlitiet f’taħlitiet (MiMs). Regoli speċifiċi
japplikaw fir-rigward tal-mod li bih jiġu identifikati u kif
il-konċentrazzjonijiet tagħhom jiġu rrappurtati.

Jekk taħlita jkollha aktar minn użu wieħed mill-użijiet
msemmija hawn fuq - kemm permezz ta’ użu dirett kif ukoll
permezz tal-preżenza tagħha fi prodott manifatturat aktar
‘l isfel fil-katina ta’ provvista - tapplika d-data l-aktar bikrija.
Qabel id-data ta’ applikabbiltà rilevanti, it-taħlita tkompli tkun
soġġetta għar-rekwiżiti ta’ informazzjoni nazzjonali eżistenti.
It-taħlitiet li diġà ġew notifikati skont il-leġiżlazzjoni
nazzjonali jibqgħu validi sal-1 ta’ Jannar 2025. Jekk ikun
hemm bidla fit-taħlita qabel din id-data, il-kumpaniji
jaf ikollhom bżonn jagħmlu notifika abbażi tar-rekwiżiti
l-ġodda ta’ informazzjoni skont l-Anness VIII.
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Taħlita Oriġinali

Taħlitiet għal użu f’siti industrijali biss - Opzjoni għal
sottomissjoni limitata tippermetti li tiġi pprovduta
informazzjoni mnaqqsa dwar il-kompożizzjoni tat-taħlita kif
tinsab fl-iskeda ta’ data ta’ sigurtà, jekk numru ta’ telefown
jiżgura aċċess rapidu għall-informazzjoni sħiħa dwar ittaħlita. Dan in-numru għandu jkun aċċessibbli għaċ-ċentri
tal-avvelenament 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa.

Użu finali tal-konsumatur
Innotifika mill-2020

AKTAR INFORMAZZJONI
Għal aktar gwida, materjal ta’ appoġġ u għodod, żur is-sit
web taċ-Ċentri tal-Avvelenament tal-ECHA:
»» https://poisoncentres.echa.europa.eu/mt/home
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Użu finali professjonali
Innotifika mill-2021
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L-obbligu tan-notifika jiddependi mill-użu
finali
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Użu finali industrijali
Innotifika mill-2024

