Mnejn tibda

Teħtieġ xi għajnuna?

Jekk teħtieġ li tirreġistra sal-31 ta' Mejju 2018,
ibda pprepara malajr kemm jista' jkun – tieħu
ż-żmien biex torganizza ruħek ma' reġistranti oħra
u biex tipprepara d-dossier tar-reġistrazzjoni
tiegħek.

Paġni web ta' REACH 2018 fi 23 lingwa tal-UE:
http://echa.europa.eu/mt/reach-2018

REACH 2018

Ibqa' fis-suq irreġistra s-sustanzi
kimiċi tiegħek

Kif tiffamiljarizza ruħek mal-leġiżlazzjoni tal-UE
dwar is-sustanzi kimiċi:
http://echa.europa.eu/mt/support/gettingstarted
Materjal ta' awtosostenn:
http://echa.europa.eu/mt/support
L-Uffiċċju Nazzjonali tal-informazzjoni REACH
tiegħek u l-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-ECHA:
http://echa.europa.eu/mt/contact
In-Netwerk Enterprise Europe (EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

Għodod tal-IT
F'kooperazzjoni:

 IUCLID biex torganizza d-dajta.
 REACH-IT biex tippreżenta l-informazzjoni u
żżommha aġġornata.
 Chesar biex tħejji rapport dwar is-sigurtà
kimika.
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Huma disponibbli għodod fis-sit web tal-ECHA
biex inti tipprepara u tippreżenta r-reġistrazzjoni
tiegħek:

http://echa.europa.eu/mt/reach-2018

Xi sustanzi kimiċi huma perikolużi għas-saħħa
tal-bniedem u/ jew għall-ambjent. Jeħtieġ li tkun
taf dwar il-perikli tagħhom u l-użijiet tagħhom
biex tkun tista' tieħu azzjoni responsabbli. Billi
tirreġistra s-sustanzi kimiċi tiegħek, inti turi li
kkunsidrajt ir-riskji possibbli u tista' tagħti parir
dwar kif tużahom b'mod sigur.

REACH 2018
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Qiegħed ukoll tagħti sehem fil-protezzjoni tassaħħa tal-bniedem u tal-ambjent fl-Ewropa.

X’GĦANDEK TAGĦMEL?

Ipprepara
r-reġistrazzjoni
tiegħek bħala dossier
IUCLID

Għandek imbagħad tinforma lill-klijenti tiegħek
dwar kif tuża s-sustanza kimika tiegħek b'mod
sigur.

Ippreżenta
d-dossier tarreġistrazzjoni
tiegħek
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Jeħtieġ li tikkompila informazzjoni dwar
is-sustanza u tiddokumentaha f'dossier tarreġistrazzjoni. L-informazzjoni hija dwar ilkaratteristiċi u l-użijiet tas-sustanza kimika.
F'każ li hemm kumpaniji oħra li qegħdin
jirreġistraw l-istess sustanza, jeħtieġ li tipprepara
d-dossier magħhom. Għandek tikkondividi data
magħhom biex tevita l-ittestjar mhux neċessarju
fuq l-annimali, u biex tnaqqas l-ispejjeż.
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Jekk inti timmanifattura jew timporta prodotti
(taħlitiet, oġġetti), jista' jkollok tirreġistra
s-sustanzi li jikkontjenu.

IR-
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Ivvaluta l-periklu u
r-riskju
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Organizza ruħek
mal-koreġistranti
tiegħek

Sib il-koreġistranti
tiegħek

ĠĠ

Jekk inti timmanifattura jew timporta sustanzi fi
jew f'aktar minn tunnellata metrika waħda fis-sena
fis-suq tal-UE/ ŻEE, għandek tirreġistrahom.

Jekk teħtieġ li tirreġistra sustanza u ma tagħmilx
dan sal-31 ta' Mejju 2018, ma titħalliex iżjed
timmanifattura, timporta jew tforniha fl-UE/ ŻEE.
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INTI EFFETTWAT/ A MINN REACH 2018?
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JONI TIEGĦE

F'dak il-każ, jeħtieġ li taġixxi issa biex tirreġistra
s-sustanzi kimiċi tiegħek taħt il-leġiżlazzjoni tassustanzi kimiċi tal-UE.
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GĦALIEX GĦANDEK TIRREĠISTRA?
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Inti qiegħed tipproduċi jew
timporta s-sustanzi kimiċi?
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Kun af il-portfall
tiegħek

