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Informazzjoni dwar is-sustanzi 
kimiċi 
X’tista’ ssib fil-bażijiet ta’ data tal-ECHA 
 

 
 

L-ECHA hija sors uniku ta’ informazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi mmanifatturati fi 
(u importati lejn) l-Unjoni Ewropea, in-Norveġja, il-Liechtenstein u l-Iżlanda. 
 

Il-bażijiet ta’ data tagħna jinkludu informazzjoni dwar is-
sustanzi kimiċi, il-proprjetajiet perikolużi tagħhom, il-
klassifikazzjoni tagħhom, u dwar kif għandhom jintużaw 
b’mod sigur. 
 
Din l-informazzjoni tiġi sottomessa lill-Aġenzija minn 
kumpaniji f’konformità ma’ dmirijiethom skont ir-
Regolamenti REACH, CLP, ir-Regolament dwar il-Prodotti 
Bijoċidali u PIC. 

Din l-iskeda informattiva tagħti ħarsa ġenerali lejn id-
data disponibbli fil-bażijiet ta’ data ewlenin tagħna: 
 
• REACH: Bażi ta’ data ta’ sustanzi rreġistrati 
• CLP: Inventarju tal-Klassifikazzjoni u t-Tikkettar 
• Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR): Lista 

ta’ sustanzi attivi u prodotti bijoċidali 
• Ir-Regolament dwar il-Kunsens Infurmat minn Qabel 

(PIC): Sustanzi Kimiċi soġġetti għal PIC 
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L-ERBA’ BAŻIJIET TA’ DATA TAL-ECHA 

REACH: Bażi ta’ data ta’ sustanzi rreġistrati 

Din il-bażi ta’ data tinkludi informazzjoni dwar għexieren 
ta’ eluf ta’ sustanzi rreġistrati, li jagħmluha waħda mill-
ikbar sorsi ta’ informazzjoni regolatorja dwar is-sustanzi 
kimiċi fid-dinja  
 
L-għadd ta’ sustanzi fil-bażi ta’ data qed ikompli jikber 
hekk kif il-kumpaniji jissottomettu dossiers ta’ 
reġistrazzjonijiet ġodda. 
 
Jekk trid tkun taf liema sustanzi huma diġà rreġistrati 
jew trid issir taf aktar dwar il-proprjetajiet perikolużi tas-
sustanzi kimiċi mmanifatturati fi jew importati lejn l-
UE/iż-ŻEE, din il-bażi ta’ data hija sors imprezzabbli ta’ 
informazzjoni. 
 

 
 
 
CLP: Inventarju tal-Klassifikazzjoni u t-Tikkettar 

Dan l-inventarju jinkludi informazzjoni dwar il-
klassifikazzjoni u t-tikkettar dwar sustanzi nnotifikati u 
rreġistrati. Dan jinkludi l-lista ta’ klassifikazzjonijiet 
armonizzati, kif ukoll informazzjoni dwar il-kategoriji ta’ 
sustanzi perikolużi skont id-Direttiva Seveso III. 
 
Agħti ħarsa lejn l-inventarju biex issir taf aktar dwar 
informazzjoni bażika ta’ klassifikazzjoni u tikkettar dwar 
sustanzi. 
 

 
 

 

BPR: Lista ta’ sustanzi attivi u prodotti bijoċidali 

Din il-bażi ta’ data tinkludi informazzjoni dwar 
kombinazzjonijiet ta’ sustanzi attivi/tipi ta’ prodotti li 
għalihom ġiet sottomessa applikazzjoni għal 
approvazzjoni skont ir-Regolament dwar il-Prodotti 
Bijoċidali. Din tagħti wkoll link għall-awtorizzazzjonijiet 
ta’ prodotti. 
 
Jekk trid tkun taf aktar dwar sustanzi u prodotti 
bijoċidali, agħti ħarsa lejn din il-bażi ta’ data. 
 

 
 
PIC: Sustanzi Kimiċi soġġetti għal PIC 

Din il-bażi ta’ data tkopri s-sustanzi kimiċi perikolużi 
kollha elenkati fl-annessi relevanti għar-Regolament PIC 
u tinkludi informazzjoni dwar l-esportazzjoni u l-
importazzjoni tagħhom. 
 
Tista’ tfittex notifiki dwar esportazzjonijiet jew 
importazzjonijiet bl-użu ta’ kriterji li jinkludu s-sena, l-
Istat Membru tal-UE li jesporta, il-pajjiż li jimporta, l-
isem tas-sustanza kimika u/jew tat-taħlita, u t-tip ta’ 
sustanza kimika. 
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AKTAR INFORMAZZJONI 
 

Informazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi: 

» https://echa.europa.eu/information-on-chemicals 
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