
L-Aġenzija Ewropea 
għas-Sustanzi 
Kimiċi
Naħdmu għall-użu sigur  
tas-sustanzi kimiċi

In-numri tal-ECHA
•	 Aktar	minn	500	mill-persunal	minn	27	pajjiż	
Ewropew

•	 4	kumitati	xjentifiċi	b'esperti	mill-Istati	Membri	
kollha

•	 Forum	1	tal-awtoritajiet	nazzjonali	tal-infurzar
•	 3	netwerks	esperti
•	 Aktar	minn	6	000	sustanza	kimika	rreġistrata
•	 Aktar	minn	ħames	miljun	notifikazzjoni	ta'	
klassifikazzjoni	u	ttikkettar	għal	aktar	minn		
100	000	sustanza	kimika

L-ECHA qiegħda ssir l-awtorità 
regolatorja primarja fid-dinja fejn jidħol 
l-użu sigur tas-sustanzi kimiċi. Niżguraw 
li l-informazzjoni dwar il-perikoli u l-użu 
sigur tas-sustanzi kimiċi tkun disponibbli 
għal kulħadd. Inti u l-ambjent tiegħek 
tkunu aktar protetti.
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REACH
Taħt ir-Regolament REACH kumpaniji huma 
responsabbli li jipprovdu informazzjoni dwar il-perikoli, 
ir-riskji u l-użu sigur tas-sustanzi kimiċi li huma 
jimmanifatturaw jew jimportaw.

Il-kumpaniji jirreġistraw din l-informazzjoni mal-ECHA 
fejn tkun magħmula disponibbli mingħajr ħlas fuq il-
websajt tagħna.
S'issa, kienu rreġistrati eluf ta' sustanzi kimiċi l-aktar 
perikolużi u użati bl-aktar mod komuni. 

Il-konsumaturi Ewropej jistgħu issa jistaqsu lill-
bejjiegħa bl-imnut jekk il-prodotti li qegħdin jixtru 
jikkontjenux sustanzi perikolużi. 

REACH jistimula l-iżvilupp ta' sustanzi kimiċi aktar 
siguri u jirrestrinġi l-użu ta' dawk l-aktar perikolużi.

CLP
Ir-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar 
u l-Imballaġġ. (CLP) jintroduċi fl-UE is-sistema 
globalment armonizzata għall-klassifikazzjoni u 
l-ittikkettar tas-sustanzi kimiċi. Dan ifisser li l-istess 
sistema qiegħda issa tintuża madwar id-dinja.

Dan jippermetti lill-ħaddiema u lill-konsumaturi biex 
isiru aktar familjari mas-simboli u biex isiru jafu l-effetti 
tas-sustanzi kimiċi u jkunu jafu kif jużaw il-prodotti 
b'mod sigur. Il-kummerċ internazzjonali fis-sustanzi 
kimiċi wkoll ikun aktar faċli, minħabba li l-istandards 
għat-trasportazzjoni u l-fornitura jkunu l-istess madwar 
id-dinja.

Il-kumpaniji jeħtieġ li javżaw lill-ECHA bil-
klassifikazzjoni u l-ittikkettar li huma jużaw għas-
sustanzi kimiċi tagħhom. S'issa, l-ECHA irċeviet miljuni 
minn dawn in-notifikazzjonijiet. L-informazzjoni hija 
disponibbli mingħajr ħlas fuq il-websajt tagħna.

Min aħna
L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) 
hija l-forza ta' tmexxija fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni innovattiva dwar is-sustanzi kimiċi 
għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-
ambjent. L-ECHA twaqqfet fl-2007 u hija bbażata 
f'Ħelsinki, il-Finlandja. 

X'nagħmlu
Nipproteġu s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Ix-
xogħol tagħna jgħinna niżguraw li s-sustanzi kimiċi 
jintużaw b'mod sigur u li dawk l-aktar perikolużi jiġu 
sostitwiti b'alternattivi aktar siguri. 

Aħna:
•	 ngħinu lil kumpaniji jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni
•	 navvanzaw l-użu sigur tas-sustanzi kimiċi
•	 nindirizzaw sustanzi kimiċi ta' tħassib
•	 nipprovdu informazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi

Il-Bijoċidi
Il-prodotti bijoċidali jipproteġuna kontra l-pesti 
u kontra mikro-organiżmi oħra ta' ħsara. Jinkludu, 
per eżempju, insettiċidi u diżinfettanti li jintużaw fi 
sptarijiet. 

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) 
huwa introdott biex ikun żgurat li għandna biżżejjed 
informazzjoni dwar dawn il-prodotti sabiex il-
konsumaturi jkunu jistgħu jużawhom b'mod sigur. 

PIC
Il-liġi dwar Kunsens Infurmat minn Qabel (PIC) 
tistabbilixxi linji gwida għall-esportazzjoni u 
l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi. 
Permezz ta' dan il-mekkaniżmu, il-pajjiżi li jkunu 
qegħdin jirċevuhom jiġu infurmati meta s-sustanzi 
kimiċi perikolużi jkunu waslu biex jidħlu f'pajjiżhom 
u jkollhom il-possibbiltà li jikkontrollaw u, f'ċerti 
każijiet, jirrifjutaw l-importazzjonijiet tagħhom. 
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