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L-implimentazzjoni 
tar-REACH
Sustanzi kimiċi iktar siguri  
fl-Ewropa

   L-industrija hija responsabbli mis-
sigurtà tas-sustanzi kimiċi

   Ebda data, ebda suq

Il-vjaġġ

Is-Samit Dinji ta' Rio

Sistema globalment 
armonizzata 
għall-klassifikazzjoni 
u t-tikkettar 
tas-sustanzi kimiċi 
perikolużi

REACH

White Paper dwar 
il-Politika tas-
Sustanzi Kimiċi

Direttiva ta' Sustanzi Kimiċi Perikolużi
Direttiva ta' Restrizzjonijiet

2001

1967

1976

L-aktar sustazni kimiċi 
perikolużi u komuni 

rreġistrati
2010

Sustanzi Kimiċi fis-suq tal-UE 
rreġistrati 2018

2002

Sustanzi kimiċi ta' tħassib 
serju ħafna fil-prodotti 

tal-konsumatur notifikabbli
2011

Effetti 
sekondarji 
sinifikanti 
fuq is-saħħa 
tal-bniedem 
u l-ambjent 
minimizzati

Is-sustanzi kimiċi relevanti kollha ta' 
tħassib serju fuq il-lista tal-kandidati 2020

Il-klassifikazzjoni, 
it-tikkettar u 

l-imballaġġ 
2008

2006

Approċċ Strateġiku għall-
Ġestjoni Internazzjonali 
tas-Sustanzi Kimiċi

2006

1992

UE

Benefiċċji  
għall-ambjent
•	  Stampa aktar ċara tat-tniġġis 
kimiku fl-Ewropa 
•	 Aktar għarfien tas-sustanzi kimiċi 
iwassal għall-kontroll tar-riskju 
aħjar

Emissjonijiet kimiċi

Aħmar – persistenti, bijoakkumulattivi u 
tossiċi, persistenti ħafna u bijoakkumulattivi 
ħafna  
L-emissjonijiet iridu jkunu minimizzati

Isfar – tossiku 
L-emissjonijiet iridu jkunu kkontrollati

Aħdar – mhux perikolużi  
Riskju ambjentali baxx



    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

    

                     
 

                      
       

                                  
                                    

         

 

Sustanzi kimiċi iktar siguri fl-Ewropa

Uniku sors ta' 
informazzjoni
•	 Sir af aktar dwar is-sustanzi kimiċi użati 
fl-Ewropa
•	 Żur is-sit tal-ECHA  
echa.europa.eu

BISPHENOL |

Ittestjar fl-annimali 
bħala l-aħħar metodu

•	  L-iskambjar ta' informazzjoni fuq l-istess 
sustanza kimika huwa obbligatorju 
•	 Sustanza kimika waħda, reġsitrazzjoni 
waħda
•	  L-alternattivi għall-ittestjar fuq 
l-annimali huwa mħeġġa

Benefiċċji għan-negozji

•	 Realtà ugwali
•	  Komunikazzjoni aħjar fil-katina tal-
forniment
•	  Opportunitajiet għall-innovazzjoni

Kumpaniji żgħar  
fl-istampa l-kbira

•	  Iktar ma tkun żgħira l-kumpanija iktar ikun 
baxx il-ħlas
•	 Appoġġ fil-lingwi nazzjonali 
 echa.europa.eu
•	 Network ta' ħelpdesks nazzjonali

Benefiċċji għaċ-ċittadini

•	  Sustanzi kimiċi aktar siguri jfisser prodotti 
aktar siguri 
•	  Kun af x'qed tixtri – staqsi lin-negozjant

Per eżempju fil-Ġermanja, tista' tuża l-għodda onlajn ta' 
BUND: www.bund.net/giftfrage

Benefiċċji għall-ħaddiema

•	 Ix-xogħol bis-sustanzi kimiċi huwa aktar 
sigur – ġestjoni tar-riskju aħjar
•	 Is-sostituzzjoni tas-sustanzi kimiċi 
perikolużi ma' dawk siguri

Per eżempju, metodu ta' produzzjoni ġdid huwa issa 
disponibbli biex ineħħi l-arseniku tossiku mill-proċess ta' 
manifatturar tal-ħġieġ f'Murano, l-Italja.


