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Factsheet 

reach

Skeda Informattiva 

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

L-ECHA u l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-
sustanzi kimiċi 
Intejbu l-użu sigur tas-sustanzi kimiċi

ECHA-15-FS-02-MT

L-UE għandha l-leġiżlazzjoni l-aktar 
ambizzjuża fid-dinja biex tiżgura l-użu sigur 
tas-sustanzi kimiċi.

Bħala riżultat tar-regolamenti REACH u 
CLP, l-industrija tas-sustanzi kimiċi għamlet 
disponibbli ammonti ta' informazzjoni li qatt 
ma dehru qabel dwar is-sustanzi kimiċi li 
qegħdin jintużaw fl-Ewropa kollha. 

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali 
jtejjeb il-funzjonament tas-suq tal-prodotti 
bijoċidali fl-UE. Ir-Regolament dwar il-
Kunsens Infurmat bil-Quddiem jikkontrolla 
l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' ċerti 
sustanzi kimiċi perikolużi. 

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA) timplimenta dawn l-erba' biċċiet ta' 
leġiżlazzjoni għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent.   
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REACH

REACH tifsser Reġistrazzjoni, Evalwazzjoni, 
Awtorizzazzjoni u Restrizzjoni tas-sustanzi kimiċi.

Is-sustanzi kimiċi ma jistgħux jintużaw fl-Ewropa 
sakemm ma jkunux ġew irreġistrati. S'issa, il-manifatturi 
u l-importaturi Ewropej irreġistraw is-sustanzi kimiċi 
l-aktar perikolużi u dawk prodotti f'volumi kbar u medji. 
Volumi aktar baxxi għandhom jiġu rreġistrati sal-2018. 
Kwalunkwe sustanza kimika ġdida trid tiġi rreġistrata 
qabel tiġi mmanifatturata jew titqiegħed fis-suq.

L-ECHA tirċievi u tivvaluta reġistrazzjonijiet individwali 
għall-konformità tagħhom mal-liġi, u l-Istati Membri tal-
UE jivvalutaw is-sustanzi kimiċi magħżula biex jiċċaraw 
tħassib inizjali għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

REACH tpoġġi r-responsabbiltà għas-sigurtà kimika fuq 
l-industrija iżda ġġib ukoll opportunità għall-innovazzjoni.

L-informazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi disponibbli għal 
kulħadd

L-ECHA tippubblika l-informazzjoni mid-dossiers tar-
reġistrazzjonijiet fuq il-websajt tagħha - bl-eċċezzjoni 
tad-data li hija kummerċjalment kunfidenzjali. Il-websajt 
tipprovdi informazzjoni dwar is-sustanza kimika nfisha, 
il-periklu u l-gwida tagħha dwar kif tintuża b'mod sigur. 
L-ammont ta' informazzjoni qiegħed jiżdied b'mod 
konsistenti, u dan jagħmlu sors uniku ta' informazzjoni 
dwar is-sustanzi kimiċi fid-dinja. 

Il-manifatturi u l-importaturi jużaw l-informazzjoni biex 
jiżguraw l-użu sigur ta’ sustanzi kimiċi. Dawn jikkomunikaw 
informazzjoni dwar is-sigurtà lill-utenti li mbagħad jistgħu 
jidentifikaw ir-riskji fuq il-post tax-xogħol u japplikaw 
il-miżuri ta' ġestjoni tar-riskju l-aktar effiċjenti. Il-klijenti 
jistgħu jużaw din l-informazzjoni biex isiru jafu aktar dwar 
is-sustanzi kimiċi fil-prodotti li jixtru. 

L-informazzjoni tintuża mill-awtoritajiet biex jidentifikaw 
is-sustanzi kimiċi li jeħtieġu kontrolli jew restrizzjonijiet 
addizzjonali minħabba l-perikli tagħhom. Barra minn hekk, 
l-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar jużaw l-informazzjoni 
mir-reġistrazzjonijiet ipprovduti mill-kumpaniji meta 
jagħmlu spezzjonijiet fuq il-post u jivverifikaw li huma fis-
seħħ miżuri ta' ġestjoni tar-riskju xierqa.

Kondiviżjoni tal-informazzjoni biex jiġi evitat ittestjar bla 
bżonn fuq l-annimali

Il-kumpanji li jimmanifatturaw l-istess sustanza kimika 
jridu jaħdmu flimkien biex jiskambjaw l-informazzjoni 
dwar is-sustanza kimika. Dan l-iskambju ta' informazzjoni 
huwa meħtieġ mil-liġi biex jevita ttestjar bla bżonn fuq 
l-annimali u biex inaqqas l-ispejjeż għall-kumpaniji. Fejn 
ma tkunx teżisti data, huwa mħeġġeġ li jintużaw metodi 
alternattivi ta' valutazzjoni tal-perikli tas-sustanzi kimiċi 
peress li l-ittestjar fuq l-annimali għandu jsir biss bħala 
l-aħħar soluzzjoni.

Barra minn dan, meta l-industrija tipproponi li tittestja 
fuq l-annimali verterbrati, l-ECHA tippubblika l-proposta 
fuq il-websajt tagħha. Kull min ikollu informazzjoni 
rilevanti dwar it-test propost dwar is-sustanza kimika 
jista' jissottomettiha lill-ECHA. Jekk tali informazzjoni tiġi 
identifikata, l-ittestjar fuq l-annimali jista' jiġi evitat.

Ġestjoni tas-sustanzi ta' tħassib

REACH iqiegħed il-piż tal-provi fuq il-kumpaniji. Sabiex 
jikkonformaw mar-regolament, il-kumpaniji għandhom 
jidentifikaw u jiġġestixxu r-riskji marbuta mas-sustanzi li 
jimmanifatturaw u li jqiegħdu fis-suq fl-UE. 
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Għandhom juru lill-ECHA kif is-sustanza kimika tista’ 
tintuża b’mod sigur, u għandhom jikkomunikaw il-miżuri 
għall-ġestjoni tar-riskju lill-utenti.

Jekk il-ġestjoni tar-riskju rrakkomandat mill-industrija 
f'dossier ta' reġistrazzjoni ma jitqiesx biżżejjed, l-UE tista' 
tillimita l-użu ta' tali sustanza kimika, pereżempju billi 
tirrestrinġi l-użu tagħha jew billi titlob lill-kumpaniji jiksbu 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-użu tagħha.

Is-sustanzi kimiċi li jista' jkollhom effetti serji fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent jistgħu jiġu identifikati bħala 
sustanzi ta' tħassib serju ħafna, SVHCs, u jiżdiedu mal-
Lista ta' Kandidati. Bħala l-pass li jmiss, dawn is-sustanzi 
kimiċi jistgħu jiġu ttrasferiti fil-Lista ta' Awtorizzazzjoni. 
Dan ifisser li, wara data partikolari, il-kumpaniji mhux 
ser ikunu jistgħu jqiegħdu fis-suq is-sustanza perikoluża 
jew jużawha, sakemm ma jkunux awtorizzati jagħmlu dan. 
Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-awtorizzazzjoni huwa li 
fejn huwa possibbli jiġu ssostitwiti l-SVHCs.

KLASSIFIKAZZJONI U TIKKETTAR

Ir-Regolament tal-UE dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar 
u l-Imballaġġ ta' sustanzi u taħlitiet (CLP) għandu l-għan 
ukoll li jipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent kif ukoll 
li jippermetti l-moviment liberu tas-sustanzi. Dan jintegra 
l-kriterji ta' klassifikazzjoni tas-sustanzi kimiċi tas-
Sistema Armonizzata Globalment tan-Nazzjonijiet Uniti 
fil-liġi tal-UE.

Il-kumpaniji jridu jinnotifikaw lill-ECHA dwar il-
klassifikazzjoni u t-tikkettar li jużaw għas-sustanzi 
tagħhom. L-ECHA rċeviet miljuni minn dawn in-notifiki għal 
aktar minn 100 000 sustanza mill-kumpaniji. In-notifika 
ssir għas-sustanzi kollha li jeħtieġ li jiġu rreġistrati skont 
REACH u anki għas-sustanzi perikolużi kollha. 

L-Istati Membri u l-industrija jistgħu jipproponu li 
l-klassifikazzjoni u t-tikkettar ta’ sustanza perikoluża 
għandhom jiġu armonizzati fl-UE kollha. Din il-
klassifikazzjoni armonizzata tiżgura li l-kumpaniji 
kollha qegħdin jipprovdu lill-klijenti tagħhom bl-istess 
informazzjoni. Opinjoni mill-Kumitat għall-Istima tar-
Riskji tal-ECHA minn konsultazzjoni pubblika tifforma 
l-bażi għad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar 
l-armonizzazzjoni. 

 
 

Ir-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u 
l-Imballaġġ jintroduċi pittogrammi ġodda.

PRODOTTI BIJOĊIDALI

Il-prodotti bijoċidali jintużaw kontra l-pesti u 
mikroorganiżmi ta' ħsara. Pereżempju, jinkludu repellenti 
tal-insetti, preservattivi tal-injam u diżinfettanti. 

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali għandu l-għan 
li jtejjeb il-funzjonament tas-suq tal-prodotti bijoċidali 
fl-UE, filwaqt li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni għan-nies 
u l-ambjent. Is-sustanzi bijoċidali attivi l-aktar perikolużi 
huma vvalutati qabel l-approvazzjoni u l-prodotti bijoċidali 
li fihom dawn is-sustanzi huma vvalutati wkoll qabel 
l-awtorizzazzjoni. Dan isir biex jitnaqqas in-numru ta' 
sustanzi karċinoġeni, mutaġeni u tossiċi fis-suq. Jekk 
is-sustanza attiva tiġi identifikata bħala waħda li għandha 
tiġi ssostitwita minn xi ħaġa anqas perikoluża, din tista' 
tiġi awtorizzata biss fi prodott bijoċidali jekk ma jkunux 
disponibbli alternattivi aħjar.

Il-prodotti bijoċidali kollha jridu jiksbu awtorizzazzjoni 
qabel ma jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq. Il-produtturi tal-
prodotti bijoċidali jistgħu japplikaw għal awtorizzazzjoni 
tal-prodott f'pajjiż partikolari jew għal awtorizzazzjoni li 
tkopri l-Istati Membri kollha tal-UE.  
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KUNSENS INFURMAT MINN QABEL

Ir-regolament dwar il-Kunsens Infurmat Minn 
Qabel jistabbilixxi linji gwida għall-esportazzjoni u 
l-importazzjoni ta' ċerti sustanzi kimiċi perikolużi. 
Jimplimenta, fi ħdan l-Unjoni Ewropea, il-Konvenzjoni ta' 
Rotterdam biex jiġu kkontrollati ċerti sustanzi kimiċi u 
pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali. Joħloq 
obbligi fuq il-kumpaniji li jixtiequ jesportaw dawn is-
sustanzi kimiċi lejn pajjiżi mhux tal-UE. Il-pajjiżi riċevituri 
jiġu infurmati bil-quddiem meta s-sustanzi perikolużi 
jkunu ser jidħlu fil-pajjiż tagħhom. Imbagħad għandhom 
il-possibbiltà li jirrifjutaw l-importazzjoni.

GĦARFIEN ESPERT XJENTIFIKU U 
EĊĊELLENZA REGOLATORJA

Il-kumitati xjentifiċi tal-ECHA jlaqqgħu flimkien esperti 
mill-Istati Membri. Il-Kumitat għall-Istima tar-Riskji 
u l-Kumitat għall-Analiżi Soċjo-ekonomika jħejju 
l-opinjonijiet tal-ECHA relatati mar-riskji ta' sustanzi u 
l-impatt soċjo-ekonomiku tal-azzjonijiet leġiżlattivi fuq 
sustanzi kimiċi perikolużi. 

Il-Kumitat tal-Istati Membri jipprovdi opinjonijiet u jsolvi 
d-differenzi ta' opinjoni fost l-Istati Membri. Il-Kumitat 
dwar il-Prodotti Bijoċidali jħejji opinjonijiet dwar diversi 
proċessi tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.

Il-Forum għall-Iskambju ta’ Informazzjoni dwar l-Infurzar 
jikkoordina l-infurzar tul l-Ewropa permezz ta’ proġetti 
konġunti.

APPOĠĠ LILL-INDUSTRIJA

L-ECHA tappoġġja l-industrija billi tippubblika 
informazzjoni u gwida fi 23 lingwa tal-UE. L-Aġenzija 
tipprovdi Servizzi ta' Ħelpdesk flimkien mal-Istati Membri 
tal-UE/ŻEE u torganizza avvenimenti, sessjonijiet ta' 
ħidma u webinars.

   

                   
echa.europa.eu/regulations
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