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Rappreżentanti tal-ħaddiema f'kumpaniji li jimmanifatturaw, jimportaw
jew jużaw is-sustanzi kimiċi

Ir-Regolament REACH jeħtieġ li kumpaniji
li jimmanifatturaw jew jimportaw sustanzi
kimiċi fl-UE, fl-Iżlanda, fin-Norveġja jew filLiechtenstein fi kwantitajiet ta' tunnellata
metrika jew iktar fis-sena jirreġistrawhom
mal-ECHA. Jekk ma tkunx disponibbli
informazzjoni dwar il-karatteristiċi perikolużi
tas-sustanza kimika, din għandha tkun
iġġenerata u l-iskedi ta' data ta' sigurtà
aġġornati jekk meħtieġ.
MIN JIMPJEGAK JINSAB LEST?
L-aħħar skadenza għar-reġistrazzjoni hija
l-31 ta' Mejju 2018 u din tolqot kumpaniji
li jimmanifatturaw jew jimportaw sustanzi
eżistenti f'volumi ta' bejn tunnellata metrika
(1) u 100 tunnellata metrika fis-sena. Irreġistrazzjoni tikkonċerna sustanzi kimiċi
weħidhom, f'taħlitiet jew, f'każijiet speċifiċi,
f'oġġetti.

X'INHUMA D-DMIRIJIET TA' MIN JIMPJEGAK?
Jekk il-kumpanija tiegħek għandha tirreġistra
sustanzi sal-aħħar skadenza tar-reġistrazzjoni
tal-31 ta' Mejju 2018, min jimpjegak għandu:
•
•
•
•
•

jiġbor l-informazzjoni kollha disponibbli
dwar il-karatteristiċi tas-sustanza;
jikkondividiha ma' manifatturi u importaturi
oħrajn tal-istess sustanza;
jiddetermina magħhom jekk huma bħala
koreġistranti għandhomx l-informazzjoni
kollha meħtieġa għar-reġistrazzjoni;
jekk le, jimla l-vojt magħhom; u
jiddokumenta dan f'dossier ta'
reġistrazzjoni.

Barra minn hekk, jekk il-volum immanifatturat
jew importat huwa ta' minn 10 tunnellati
metriċi fis-sena jew aktar, min jimpjegak
għandu wkoll:

•
Min jimpjegak għandu jibda jipprepara għalliskadenza tar-reġistrazzjoni REACH 2018 issa,
billi janalizza l-portafoll tal-kumpanija mill•
perspettiva ta' REACH 2018 u jagħmel pjan
biex jimmaniġġa r-reġistrazzjonijiet tal-2018!

juża l-informazzjoni miġbura biex jivvaluta
r-riskji għas-saħħa tal-ħaddiema u talkonsumaturi, kif ukoll għall-ambjent; u
jidentifika l-miżuri neċessarji kollha talimmaniġġjar tar-riskji biex jiżgura l-użu
sikur tas-sustanza mill-kumpanija u millklijenti tiegħek.

Fil-każijiet kollha, min jimpjegak għandu:

•

jippreżenta dossier tar-reġistrazzjoni lillAġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi. Ilmaġġoranza tal-informazzjoni għandha tiġi
ppreżentata konġuntement ma' kumpaniji
oħra li jirreġistraw l-istess sustanza; u
taġġorna skedi ta' data ta' sigurtà
għall-utenti tiegħek jekk meħtieġa
minn informazzjoni ġġenerata għarreġistrazzjoni.

Jekk il-kumpanija tiegħek qiegħda tuża
sustanzi kimiċi fuq il-post tax-xogħol,
ikkontrolla ma' min jimpjegak jekk:
•
•
•

is-sustanzi kimiċi li inti tuża ġewx
irreġistrati jew humiex maħsuba biex jiġu
rreġistrati mill-fornituri tiegħek sal-2018;
l-użijiet tiegħek humiex koperti minn skedi
ta' data ta' sigurtà aġġornati; u
il-miżuri tal-iġestjoni tar-riskji kif deskritti
fl-iskedi ta' data ta' sigurtà u fix-xenarji
tal-esponiment humiex implimentati biex
jiżguraw l-użu sigur tas-sustanza kimika.

GĦALIEX GĦANDEK TKUN IKKONĊERNAT?
Jekk il-kumpanija tiegħek tonqos li
tikkonforma mar-rekwiżiti REACH, jista' jkun
hemm impatt sinifikanti fuqek minħabba li
jista' jkun li ma tkunx qiegħed tuża s-sustanzi
kimiċi b'mod sikur.
Awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar jistgħu
jieħdu wkoll azzjoni kontra min jimpjegak
b'implikazzjonijiet potenzjali fir-rigward
tal-ispiża u jistgħu anke jagħlqu l-linji talproduzzjoni tiegħek.

Billi jikkumplimentaw ir-regoli tas-saħħa u
tas-sigurtà fuq ix-xogħol, dawn ser itejbu
l-protezzjoni tal-ħaddiema billi jtejbu l-użu
sikur tas-sustanzi kimiċi, inaqqsu l-esponiment
għal sustanzi kimiċi perikolużi u jevitaw mard
tax-xogħol ikkawżat minnhom.
FEJN NISTA’ NSIB AKTAR INFORMAZZJONI U
APPOĠĠ?
L-ETUC joffri paġni web REACH dedikati:
www.etuc.org/issue/reach
L-ECHA tipprovdi gwida, għodod IT u
assistenza lil kumpaniji fl-irwoli u fl-obbligi
tagħhom bħala reġistranti u utenti ta' sustanzi
kimiċi:
echa.europa.eu/mt/reach-2018
echa.europa.eu/mt/downstream
L-uffiċċji tal-informazzjoni nazzjonali REACH
joffru konsulenza prattika bil-lingwi lokali:
echa.europa.eu/mt/support/helpdesks
L-OSHA tal-UE tipprovdi informazzjoni dwar
kif timmaniġġja r-riskji mill-użu ta' sustanzi
perikolużi fuq ix-xogħol:
osha.europa.eu/mt/themes/dangeroussubstances
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•

KIF INHUMA SER IKUNU TA' BENEFIĊĊJU
GĦALIK DAWN IR-REGOLI?

