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Konsultazzjoni pubblika ġdida dwar proposta
CLH għal pestiċida
L-ECHA tistieden lill-partijiet ikkonċernati biex jikkummentaw dwar
proposta ġdida għall-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati (CLH) għallispirotetramat, pestiċida li tintuża ħafna fl-agrikoltura.
Ħelsinki, il-25 ta’ Settembru 2012 – Il-konsultazzjoni pubblika tiftaħ għal 45 jum u tasal fi
tmiemha fid-9 ta’ Novembru 2012. Ir-rapport CLH u l-formola web li tagħti l-possibbiltà li
wieħed jikkummenta huma disponibbli fuq il-websajt tal-ECHA.
Il-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji tal-ECHA (RAC) jikkunsidra l-kummenti riċevuti matul ilkonsultazzjoni ppubblika waqt l-iżvilupp tal-opinjoni tiegħu dwar il-proposta CLH, skont lartikolu 37(4) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (Regolament CLP). Il-Kummissjoni tqis lopinjoni tar-RAC meta tiddeċiedi jekk tkunx ser taċċetta l-proposta CLH u jekk ikun il-każ, issustanza tiżdied mal-lista ta’ klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati ta’ sustanzi perikolużi
(Parti 3 tal-Anness VI mar-Regolament CLP).
Il-partijiet ikkonċernati huma mistiedna jidentifikaw rwieħhom u jirreġistraw permezz ta’
formola web apposta, matul il-konsultazzjoni pubblika dwar il-proposta CLH. Fuq bażi ta’ każ
b’każ, jista’ jkun li l-ECHA tkun teħtieġ li tikkuntattjahom sabiex tiddiskuti kwistjonijiet speċifiċi
li jirrelataw għas-CLH tas-sustanza. L-Aġenzija tinkoraġġixxi ħafna lill-Partijiet ikkonċernati biex
jirreġistraw fuq il-websajt tal-ECHA, għalkemm m’għandhiex l-intenzjoni li tipprovdi kummenti
matul il-konsultazzjoni pubblika.
Tabella 1. Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar proposti għall-armonizzazzjoni u eżempji ta’ użijiet tas-sustanza.

Isem tas-sustanza

Spirotetramat (ISO)

Numru EC Numru CAS Il-klassifikazzjoni u Eżempji ta’ użijiet*
l-ittikkettar
armonizzati
proposti
Insettiċida
203313- Sensitizzazzjoni
tal-ġilda,
25-1
irritazzjoni għallgħanejn, tossiċità
riproduttiva,
perikoluża għallambjent akkwatiku

* Għandek tkun taf li l-informazzjoni dwar l-użijiet m’għandhiex impatt fuq il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar, li huma
bbażati biss fuq il-karatteristiċi intrinsiċi ta’ sustanza. Eżempji ta’ użijiet huma kkuppjati mir-rapport CLH.

Aktar informazzjoni
Link għall-konsultazzjoni:
http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
Paġna tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettar armonizzati:
http://echa.europa.eu/regulations/clp/harmonised-classification-and-labelling
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