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Pjan Direzzjonali CSR/ES
Qasam ta’ Azzjoni 5: Appoġġ għall-ipproċessar tal-informazzjoni fil-livell tal-utenti finali

Nota ta’ spjegazzjoni
Dan huwa dokument ta’ ħidma kondiviż mal-partijiet interessati tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
(ECHA). Huwa maħsub biss għal skopijiet ta’ konsultazzjoni u huwa soġġett li jinbidel. L-informazzjoni u
l-opinjonijiet ipprovduti f'dan id-dokument huma dawk tal-awturi u mhux neċessarjament jirrappreżentaw ilpożizzjoni uffiċjali tal-ECHA. L-Aġenzija mhijiex responsabbli għall-użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab
f’dan id-dokument.

Introduzzjoni
Dan l-istudju tal-każ ġie żviluppat mill-ECHA bl-appoġġ tar-rappreżentanti tal-industrija u tal-awtoritajiet.
Dan jispjega fejn l-informazzjoni dwar il-katina ta’ forniment minn REACH/CLP tista’ tintuża biex tgħin lillutenti downstream jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt ċerti leġiżlazzjonijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq
il-post tax-xogħol u dwar l-ambjent.
Dan ix-xogħol għandu l-għan li jappoġġja d-diskussjoni mal-partijiet interessati rilevanti dwar kif l-utenti
downstream tal-industrija jistgħu jintegraw l-informazzjoni minn REACH u CLP fil-livell tal-kumpanija u
biex ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom għall-użu sigur tas-sustanzi kimiċi. L-“istudju tal-każ” kien
jifforma parti mill-kontenut ta’ Sessjoni ta’ ħidma mal-partijiet interessati f’April 20151 biex jinġabru ideat
dwar il-ħtiġijiet tal-partijiet interessati u l-oqsma li jeħtieġu aktar ħidma/kooperazzjoni.
1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Daħla
L-operaturi ta’ impjanti industrijali li jużaw is-sustanzi kimiċi fl-attivitajiet tagħhom huma atturi ewlenin biex
jiżguraw li s-sustanzi kimiċi jintużaw b’mod sigur, u li r-riskji tagħhom ikunu kkontrollati kemm għas-saħħa
tal-bniedem kif ukoll għall-ambjent. Biex jagħmlu dan, iridu jikkonformaw ma’ għadd ta’ leġiżlazzjonijiet dwar
l-ambjent u dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol kif ukoll ma’ REACH.
Dan huwa studju tal-każ ta’ kumpanija utenti downstream li topera fl-industrija tal-ipplejtjar/tat-trattament
tal-uċuh. Għandu l-għan li jispjega, b’mod prattiku u realistiku, fejn tapplika l-informazzjoni dwar il-katina ta’
forniment minn REACH/CLP u jista’ jintuża sabiex jappoġġja lill-kumpanija fl-issodisfar tal-obbligi tagħha
taħt il-leġiżlazzjonijiet ewlenin dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u dwar l-ambjent.
L-eżempji mogħtija f’dan id-dokument iservu biex jispjegaw għadd ta’ modi li fihom tista’ tintuża
l-informazzjoni dwar il-katina ta’ forniment. Madankollu l-eżempji mhumiex eżawrjenti biex jidentifikaw
u jispjegaw l-obbligi jew il-possibbiltajiet kollha li fihom l-informazzjoni tista’ tintuża taħt dawn illeġiżlazzjonijiet.
Il-kumpanija deskritta f’dan l-istudju tal-każ hija ipotetika u l-elettroplejtjar bin-nikil huwa wieħed minn fost
ħafna proċessi użati fl-industrija tal-ipplejtjar/tat-trattament tal-uċuh. Bl-istess mod, is-sustanzi kimiċi
msemmija f’dan id-dokument jirrappreżentaw biss parti minn firxa wiesgħa ta’ sustanzi u taħlitiet użati f'dan
is-settur tal-industrija.
Dan l-istudju tal-każ intgħażel bħala eżempju ta’ proċess tipiku li juża sustanzi kimiċi u fejn it-tagħlimiet
jistgħu jkunu applikati f’setturi oħrajn tal-industrija.
L-istudju tal-każ jistudja informazzjoni li hija disponibbli pubblikament għall-proċess tat-trattament tal-uċuh
deskritt inklużi xenarji ta’ espożizzjoni ġeneriċi u skedi ta’ data tas-sigurtà. Bħala parti mill-Pjan Direzzjonali
tal-CSR/ES2, qed isir xogħol biex tittejjeb il-komunikazzjoni dwar il-katina ta’ forniment bejn il-fornituri u
l-utenti downstream dwar l-informazzjoni għall-użu sigur tas-sustanzi kimiċi; dan jinkludi proġetti għallidentifikazzjoni ta’ prattiki tajbin għall-armonizzazzjoni tal-format u l-kontenut tax-xenarji ta’ espożizzjoni.
Għandu jkun innutat li x-xenarji ta’ espożizzjoni ġeneriċi użati f’dan l-istudju tal-każ ma jsegwux l-iżviluppi
attwali u l-prattiki tajbin identifikati fil-Pjan Direzzjonali rigward il-format u l-kontenut fl-aspetti kollha.
Madankollu, qed jintwerew siltiet li jispjegaw in-natura tal-informazzjoni disponibbli u fejn wieħed jista’
jsibha fid-dokumenti diversi.
Is-sors ta’ skedi ta’ data dwar is-sigurtà u xenarji ta’ espożizzjoni ppreżentati fl-istudju tal-każ
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Aċidu idrofluworiku (2013), Klorur tan-nikil (2012)
Nordkalk: Ġir imħallat (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Sulfat tan-nikil (2012), Briquettes żgħar tan-nikil (2013)
Nickel Consortia: Xenarji ta’ Espożizzjoni Ġeneriċi (GES, 2014)
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A. Deskrizzjoni tal-ħanut ipotetiku tal-ipplejtjar bin-nikil u
l-attivitajiet tiegħu
1. Kunsiderazzjonijiet ġenerali
Il-kumpanija hija impriża żgħira (skont id-definizzjoni tal-UE ta’ SME3) li tinsab f’wieħed mill-Istati Membri
tal-Unjoni Ewropea. Hija sottokuntrattur għall-manifatturi tal-makkinarju u t-tagħmir. Il-kumpanija tipplejtja
bin-nikil partijiet jew komponenti li mbagħad jintużaw fl-assemblaġġ tal-makkinarju.
Il-partijiet li jiġu pplejtjati għandhom diversi forom u daqsijiet b’piż massimu ta’ żewġ tunnellati metriċi. Ilmaterjal bażiku huwa azzar jew azzar inossidabbli.
Il-kumpanija tixtri sustanzi kimiċi għall-użu minn fornituri bbażati fl-UE u għaldaqstant hija utent
downstream skont REACH. Ma tfornix sustanzi jew taħlitiet ’il ħaddieħor u għalhekk hija magħrufa bħala
utent finali. Il-kumpanija tħejji s-soluzzjoni tal-ipplejtjar billi tħallat diversi sustanzi kimiċi flimkien. Dan isir
fuq il-post u għall-użu tal-kumpanija stess. Is-soluzzjoni tal-ipplejtjar hija normalment komposta minn ilma
dejonizzat, sulfat tan-nikil, klorur tan-nikil u aċidu boriku.

FIGURA 1: ĦARSA ĠENERALI LEJN IL-ĦANUT TAL-IPPLEJTJAR
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L-impjant huwa sit iddedikat għall-ipplejtjar bin-nikil li jinsab f’żona industrijali qrib belt kbira. Il-ħanut taxxogħol jinkludi linja ta’ proċess waħda u għandu volum totali ta’ tankijiet ta’ trattament ta’ aktar minn 30 m3.
Il-linja tinkludi wkoll tank riżervat għat-tneħħija tas-saff ta’ nikil f’każ li jkun hemm xi problemi waqt il-proċess
tal-ipplejtjar. Iż-żona ta’ produzzjoni u t-tankijiet kollha tal-ipproċessar jinsabu f’fossa. Minbarra l-linja talproċess, il-ħanut tax-xogħol huwa mgħammar b’faċilitajiet ta’ appoġġ bħal impjanti tal-illustrar u tal-iwweldjar.
Huwa mgħammar ukoll b’impjant tat-trattament tal-ilma mormi tiegħu stess. Ħafna mill-kompiti tal-proċess
jinvolvu xogħol manwali. Is-soluzzjonijiet tat-trattament tal-uċuh jinżammu fit-tankijiet tal-proċess. Sustanzi
kimiċi oħrajn huma maħżuna f’imħażen għas-sustanzi kimiċi apposta.
Definizzjoni tal-kliem tekniku miktub bil-korsiv tinsab fl-Appendiċi 1. Lista ta’ termini
Il-flussi tal-proċessi u tal-materjal ewlieni huma miġburin fil-qosor fil-Figura 1.

2. Proċessi
2.1

IT-TRATTAMENT TAL-UĊUH

Il-partijiet li jridu jiġu pplejtjati jinġiebu fil-ħanut tax-xogħol mill-kuntrattur. Dawn jinħattu u jitħejjew qabel ma jiġu
mgħobbija fuq il-linja tal-proċess. Dawn it-tħejjijiet jinkludu d-dħul fis-sistema ta’ ġestjoni tal-produzzjoni, kontroll
viżiv, tindif bl-idejn tal-wiċċ b’solvent jekk ikun meħtieġ (biex jitneħħew ir-residwi tal-materjal tal-imballaġġ jew
griż) u mmaskjar.
Imbagħad, il-komponenti jitgħabbew bl-idejn fuq xkafef jew tilari tal-ipplejtjar, jiġu protetti (jekk ikun meħtieġ) u
jintrefgħu fuq il-linja tat-trattament tal-uċuh permezz ta’ krejn fl-għoli. L-ixkaffa tal-ipplejtjar timxi minn tank għal
tank skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-produzzjoni.
L-ewwel taqsima tal-linja tat-trattament tal-uċuh (tindif alkalin u tindif/ħasil bl-aċidu) tħejji l-wiċċ tal-parti
għall-proċess proprju tal-ipplejtjar (it-tieni taqsima tal-linja). It-tlaħliħ tal-komponent bl-ilma demineralizzat bejn
id-diversi stadji jseħħ jew f’tankijiet tat-tlaħliħ separati jew bl-idejn fuq it-tank tal-proċess skont l-istadju talproċess.
Wara li jitlesta l-proċess tal-ipplejtjar il-komponenti jitlaħalħu, jinħattu minn fuq l-ixkafef jew it-tilari, imbagħad
jitneħħa l-immaskjar u l-komponenti jitħallew jinxfu. Dawn il-kompiti kollha jsiru bl-idejn. Ladarba jinxfu, il-partijiet
jitlestew permezz tal-illustrar jekk ikun meħtieġ, jiġu ċċekkjati għall-kwalità, ippakkjati u mibgħuta lura lillkuntrattur. L-operazzjonijiet tal-illustrar isiru f’taqsima differenti tal-ħanut tax-xogħol.
Fl-eventwalità improbabbli li l-proċess tal-ipplejtjar ma jirnexxix, il-komponent jintefa’ fil-banju tal-aċidu nitriku,
fejn is-saff tan-nikil jitneħħa b’mod kimiku. Wara dan il-komponent jintbagħat lura biex il-proċess jinbeda mill-ġdid.
2.1.1

L-elettroplejtjar bin-nikil

L-elettroplejtjar bin-nikil huwa proċess fejn in-nikil jitqiegħed fil-wiċċ ta’ komponent permezz ta’ kurrent talelettriku dirett li jgħaddi minn soluzzjoni tal-ipplejtjar.
Biex jinkisbu l-karatteristiċi mixtieqa, is-soluzzjoni tal-ipplejtjar trid tissaħħan għal madwar 50°C.
Il-komponent huwa konness bħala katodu u l-metall tan-nikil (pelits jew blokok) jintuża bħala anodu solubbli. Taħt
l-effett tal-kurrent elettriku dirett li jingħadda mis-sistema, l-anodi jinħallu fis-soluzzjoni. Katjoni tan-nikil fissoluzzjoni tal-ipplejtjar jivvjaġġaw lejn il-katodu u jiġu ridotti fuqu sabiex jifformaw is-saff metalliku tan-nikil (ara
l-Figura 2 hawn taħt).
L-evoluzzjoni tal-idroġenu u tal-ossiġnu tiddependi mill-effiċjenza tal-katodu u tal-anodu rispettivament.
L-effiċjenza tal-kotodu hija tipikament madwar 90 – 97 % u għaldaqstant xi ftit mill-kurrent jiġi kkunsmat filformazzjoni ta’ gass idroġenu. L-effiċjenza tal-anodu hija dejjem kważi 100 % u normalment ftit biss mill-ossiġnu
jevolvi fl-anodu. Bis-saħħa tal-effiċjenza għolja tal-elettrodi, l-evoluzzjoni tal-gass fl-ipplejtjar bin-nikil hija minima.
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Is-soluzzjoni titħawwad b’mod mekkaniku biex jinkiseb l-aħjar depożitu ta’ nikil.

FIGURA 2: IL-PRINĊIPJU TAL-ELETTROPLEJTJAR BIN-NIKIL
MINN: NICKEL PLATING HANDBOOK (GWIDA DWAR L-IPPLEJTJAR BIN-NIKIL), NICKEL INSTITUTE, 2014

Is-sustanzi kimiċi ewlenin li tuża l-kumpanija huma ppreżentati fit-tabella li ġejja.
TABELLA 1: SUSTANZI KIMIĊI UŻATI

PROĊESS

SUSTANZI KIMIĊI JEW TAĦLITIET INVOLUTI

Tħejjija tal-wiċċ tal-komponent
Tindif alkalin

Idrossidu tas-sodju, karbonat tas-sodju

Tindif jew tlaħliħ bl-aċidu

Aċidi sulfuriċi, idrofluworiċi u/jew nitriċi

Tneħħija ta’ griż

Aċetun

Immaskjar, stop off

Laker, xama’

Elettroplejtjar tal-komponent
Elettrodepożizzjoni (sors ta’ metall)

Nikil

Elettrodepożizzjoni (additivi)

Sulfat tan-nikil, klorur tan-nikil, aċidu boriku, aċidu sulfuriku,
karbonat tan-nikil, sustanzi kimiċi li jiċċaraw

Trattament tal-ilma mormi
aġġustament tal-pH, preċipitazzjoni

Aċidu sulfuriku, idrossidu tas-sodju, ġir imħallat
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2.2

MANUTENZJONI

2.2.1

Il-monitoraġġ tas-soluzzjonijiet tal-proċess

Biex tiġi garantita l-kwalità tas-saff ta’ nikil depożitat, is-soluzzjoni tal-ipplejtjar bin-nikil tiġi ffiltrata
kontinwament. Barra minn hekk, kull soluzzjoni ta’ trattament tal-uċuh li tuża l-kumpanija tiġi ttestjata kull
ġimgħa mill-kumpanija nfisha. Il-livell ta’ joni u impuritajiet kbar jiġi analizzat u l-kompożizzjoni kimika tassoluzzjonijiet tiġi aġġustata kif xieraq.
2.2.2

Il-manutenzjoni tal-faċilitajiet

Darba kull tliet xhur il-produzzjoni tieqaf għal ġurnata ta’ manutenzjoni. Il-faċilitajiet (it-tankijiet tattrattament, is-sistema ta’ pajpijiet u tal-ippumpjar tas-sustanzi kimiċi, is-sistema ta’ estrazzjoni tal-arja,
is-sistema elettrika, il-maħżen tas-sustanza kimika, il-faċilitajiet tat-trattament tal-ilma, eċċ.) jitbattlu,
jitnaddfu, jiġu spezzjonati u msewwija jekk ikun hemm bżonn.

3. Miżuri ta’ kontroll
3.1

AMBJENT

3.1.1

Arja

Is-sistema tal-estrazzjoni tal-arja tal-impjant taħdem bis-sistema riversibbli (push-pull). L-influss tal-arja jiġi
dirett lejn iż-żona tal-produzzjoni permezz ta’ pajpijiet tal-arja sfurzata mqiegħda tul il-linja tat-trattament
tal-uċuh u l-estrazzjoni tal-arja ssir permezz ta’ ċmieni laterali li jiġbdu l-arja tul iż-żewġ naħat twal tattankijiet tat-trattament.
Minħabba l-effiċjenza kbira tal-katodi, l-iġġenerar ta’ nida tas-soluzzjoni huwa minimu. Barra minn hekk, issistema tal-estrazzjoni tal-arja hija mgħammra b’tagħmir li jaħdem bl-ilma biex jelimina kwalunkwe nida.
Komposti organiċi volatili jiġu ġġenerati fi kwantità żgħira meta jitneħħa l-griż u jitnaddfu l-uċuh (meta
l-komponenti jintmesħu bl-idejn) qabel l-operazzjonijiet tal-ipplejtjar.
L-elettriku meħtieġ għad-diversi attivitajiet huwa pprovdut mill-provvista tal-enerġija muniċipali. Għalhekk, ilkumpanija ma tħaddimx sistema tal-ġenerazzjoni tal-enerġija tagħha stess u mgħandhiex emissjonijiet fl-arja relatati.
L-operazzjonijiet tal-illustrar isiru f’taqsima differenti tal-ħanut tax-xogħol. Il-magni tal-illustrar huma
magħluqa u mgħammra b’ventilazzjoni tal-egżost lokali u b’apparat li jiġbor it-trab b'vortiċi.
3.1.2

Ilma

L-ilma mormi mill-proċess u l-attivitajiet relatati (l-ilma tat-tlaħliħ, il-ħasil tal-impjanti eż. l-art) li ma jistax
jerġa’ jintuża fil-proċess, l-ewwel jinġabar f'fossa (separata mill-fossa tat-tankijiet tal-proċess) u mbagħad
jiġi ppumpjat lejn l-impjant tat-trattament tal-ilma mormi li hemm fuq il-post. L-ilma mormi jiġi newtralizzat u
l-joni tan-nikil jiġu sseparati f’ħama tal-idrossidu tan-nikil.
Wara s-sedimentazzjoni, il-ħama jitneħħilha l-ilma bi pressa bil-filtri u tiġi ffurmata f’massa ta’ idrossidu
tan-nikil ta’ 20-25 % massimu ta’ materjal xott biex ma jiġix iġġenerat trab u mbagħad tiġi trasferita
f’kontenituri intermedji flessibbli għal kwantitajiet kbar (boroż kbar). Madwar darbtejn fis-sena, il-boroż kbar
jintbagħtu f’impjant tar-riċiklaġġ apposta. Il-proċess tat-trattament tal-ilma mormi fil-parti l-kbira tiegħu
huwa awtomatiku. Ftit stadji biss minnu jsiru bl-idejn, bħal pereżempju t-trasferiment tal-mases tal-idrossidu
f’boroż kbar, it-twaħħil/il-qlugħ tal-boroż kbar, u t-teħid ta’ kampjuni u l-analiżi tal-ilma ċċarat għall-kontroll
tal-konformità mal-permess ambjentali.
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L-ilmijiet iċċarati jintremew fin-netwerk tad-drenaġġ muniċipali u jiġu diretti lejn l-impjant muniċipali tattrattament tal-ilma mormi.
3.1.3

Ħamrija

Mhux mistennija kontaminazzjoni diretta tal-ħamrija mill-proċessi peress li l-attivitajiet isiru ġewwa u hemm
barrieri fiżiċi installati biex tiġi evitata l-kontraminazzjoni. Iż-żona ta’ produzzjoni u t-tankijiet tal-proċess
kollha jinsabu fil-fossa b’mod li t-tankijiet jistgħu jiġu ċċekkjati faċilment. Il-fossa hija mgħammra b’sistema
ta’ twissija ta’ tnixxija u l-uċuh interni tagħha huma miksija b’kisja reżistenti għas-sustanzi kimiċi.
Hemm possibbiltà ta’ kontaminazzjoni sekondarja mill-emissjonijiet tal-arja (depożizzjoni xotta jew imxarrba).
3.1.4

Skart

Il-programm ta’ monitoraġġ tas-soluzzjonijiet tat-trattament tal-uċuh (ara 2.2 Manutenzjoni) jiżgura li
l-kwalità tas-soluzzjonijiet tibqa’ dik meħtieġa u ma jkunux jeħtieġu li jinbidlu spiss. Xi drabi, meta jkun jeħtieġ
li s-soluzzjonijiet jinbidlu, jintremgħu bħala skart perikoluż. Barra minn hekk, il-kumpanija tiġbor il-flussi ta’
skart differenti b’mod separat.
3.1.5

Is-saħħa tal-bniedem

Il-ħaddiema jilbsu lbies tax-xogħol, żraben u nuċċalijiet reżistenti għas-sustanzi kimiċi waqt li jkunu qegħdin
jaħdmu fuq il-post. L-użu taċ-ċmieni tal-egżost laterali fuq it-tankijiet tal-proċess inaqqas il-kontaminazzjoni
tal-arja tal-post tax-xogħol u allura anki l-espożizzjoni tal-ħaddiema waqt l-attivitajiet normali tal-ipplejtjar.
Dan jiġi kkonfermat bil-monitoraġġ tal-arja li jsir darba fis-sena.
Barra minn hekk il-ħaddiema jużaw ingwanti apposta (lastiku tan-nitril) meta jkunu qegħdin jagħmlu attività
li tinvolvi r-riskju li l-ġilda tiġi f’kuntatt mas-soluzzjonijiet tat-trattament. Dan il-kuntatt jista’ jseħħ waqt
it-tagħbija/il-ħatt tal-komponenti, it-tlaħliħ, eċċ. Ingwanti simili jintużaw ukoll waqt il-proċessi manwali tattrattament tal-ilma mormi. Waqt l-attivitajiet ta’ tneħħija tal-griż u ta’ manutenzjoni tal-proċess il-ħaddiema
jużaw tagħmir ta’ protezzjoni personali (PPE) speċifiku (pereżempju respiratur u lbies li jipproteġi missustanzi kimiċi) kif preskritt fil-proċeduri operattivi tal-kumpanija.
L-operazzjonijiet tal-illustrar isiru f’taqsima differenti tal-ħanut tax-xogħol. Il-magni tal-illustrar huma
magħluqa u mgħammra b’ventilazzjoni tal-egżost lokali u b’apparat li jiġbor it-trab b'vortiċi. L-arja ma tiġix
iċċirkolata mill-ġdid.
L-espożizzjoni tal-ħaddiema għan-nikil hija mmonitorjata bijoloġikament bl-analiżi tal-kontenut tan-nikil
f’kampjun tal-awrina tal-ħaddiema tal-inqas darba f’sena fi tmiem ġimgħa xogħol u kif jintemm ix-xift. Barra
minn hekk il-ħaddiema jkollhom viżta medika ġenerali kull sena.

4. Ir-rekwiżiti legali kkunsidrati
Il-kumpanija għandha obbligi legali taħt REACH u direttivi oħrajn tal-Unjoni Ewropea (UE). F’dan l-istudju tal-każ, illeġiżlazzjonijiet ewlenin dwar l-ambjent u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ser jittieħdu inkunsiderazzjoni
(IED, CAD u CMD). Ir-rekwiżiti legali ser jittieħdu inkunsiderazzjoni f’livell ġeneriku tal-UE, u għalhekk mhux ser jiġu
kkunsidrati d-differenzi potenzjali li jirriżultaw mit-traspożizzjoni tad-direttivi fil-livell nazzjonali.
4.1

REACH

Il-kumpanija tixtri prodotti kimiċi għall-attivitajiet tagħha mingħand fornituri bbażati fl-UE u għaldaqstant hija utent
downstream (utent finali) skont REACH4. Il-kumpanija tħejji s-soluzzjonijiet tal-ipplejtjar billi tħallat flimkien diversi
sustanzi kimiċi iżda dan isir għall-użu tagħha biss.
4
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L-obbligi ġeneriċi tal-kumpanija taħt REACH huma miġburin fil-qosor fit-Tabella 2 hawn taħt.
TABELLA 2: L-OBBLIGI EWLENIN GĦALL-UTENTI DOWNSTREAM TAĦT REACH

L-OBBLIGI TA’ REACH

JAPPLIKAW GĦAL

Id-dokumentazzjoni talazzjonijiet

Kull azzjoni relatata ma’ REACH trid tiġi dokumentata

Is-sustanzi kollha weħidhom jew
f'taħlitiet

Il-komunikazzjoni malfornituri

Għarraf lir-reġistranti dwar l-użu tiegħek tas-sustanzi
qabel jirreġistraw is-sustanzi billi tikkomunika malfornituri tiegħek. Fir-realtà dan huwa fakultattiv,
iżda b'dan il-mod, l-użu tiegħek jista’ jkun inkluż firreġistrazzjoni. L-organizzazzjoni tas-settur tiegħek
tista’ tkun ta’ għajnuna f’dan il-kompitu.
Avża lill-fornitur tiegħek dwar kwalunkwe
informazzjoni ġdida fuq il-perikli tas-sustanza jew fuq
l-adegwatezza tal-miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju.

Is-sustanzi kollha weħidhom jew
f'taħlitiet

Meta tirċievi skeda ta’ data ta’ sigurtà (SDS), trid
tidentifika u tapplika miżuri xierqa sabiex tikkontrolla
b’mod adegwat ir-riskji fis-sit tiegħek, kemm għallħaddiema kif ukoll għall-ambjent. L-informazzjoni
fl-iskeda ta’ data ta’ sigurtà tista’ tgħinek tagħmel
dan. Jekk is-sustanza ġiet irreġistrata, iċċekkja li l-użu
tiegħek huwa kopert.

Sustanzi weħidhom jew f’taħlita li
għalihom tenħtieġ SDS. Dan ifisser:
1. is-sustanza jew it-taħlita
tissodisfa l-kriterji għal
klassifikazzjoni bħala perikoluża jew
2. is-sustanza (bħala tali) hija PBT
jew vPvB jew
3. is-sustanza (bħala tali) hija inkluża
fil-Lista ta’ Kandidati għal raġunijiet
oħrajn minbarra dawk ta’ 1. jew 2.

L-iskeda ta’ data ta’
sigurtà (SDS)

Meta tirċievi xenarju tal-espożizzjoni mal-SDS, trid
tiċċekkja jekk ix-xenarju ta’ espożizzjoni jkoprix l-użu
tiegħek stess tas-sustanza u l-kundizzjonijiet tal-użu
tiegħek.
Jekk il-kundizzjonijiet tiegħek fuq il-post
jikkorrispondu mal-informazzjoni tax-xenarju talespożizzjoni, allura ebda azzjoni oħra mhi meħtieġa,
ħlief biex jiġi ddokumentat dak il-fatt.
Jekk le, trid tieħu waħda mill-azzjonijiet li ġejjin:
•
Adatta l-attivitajiet tiegħek biex jaqblu malkundizzjonijiet tal-użu sigur, kif speċifikat fixXenarju tal-espożizzjoni
xenarju ta’ espożizzjoni.
•
Itlob lill-fornitur tiegħek jipprovdilek xenarju
ta’ espożizzjoni li jkopri l-kundizzjonijiet attwali
tiegħek tal-użu.
•
Sib soluzzjoni alternattiva u ieqaf uża s-sustanza
inkwistjoni.
•
Fittex fornitur ieħor tal-istess sustanza li jipprovdi
skeda ta’ data ta’ sigurtà b'xenarju ta' espożizzjoni
li jkopri l-użu tiegħek.
•
Agħmel valutazzjoni inti stess dwar is-sigurtà tassustanzi kimiċi mill-utent downstream (japplikaw
ċerti eżenzjonijiet).

Sustanzi bħala tali li:
1. huma perikolużi jew PBT jew vPvB
u
2. il-manifattur/l-importatur
irreġistra b’10 tunnellati fis-sena
jew aktar.
Xenarji ta’ espożizzjoni jistgħu jkunu
pprovduti għal sustanzi f’taħlitiet.

Awtorizzazzjoni

Jekk kwalunkwe sustanza li tuża qiegħda fil-Lista talAwtorizzazzjoni, tista’ tiddeċiedi li tibdilha b’sustanza
oħra aktar sigura jew tara li l-użu tiegħek huwa
awtorizzat.
Jekk tuża sustanza inkluża fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni
li għaliha ngħatat awtorizzazzjoni li tkopri l-użu
tiegħek fil-katina ta’ forniment tiegħek, trid tinnotifika
lill-ECHA dwar l-użu tiegħek, u tikkonforma ma’
kwalunkwe kundizzjoni inkluża fl-awtorizzazzjoni.

Is-sustanzi kollha soġġetti għal
awtorizzazzjoni

Restrizzjonijiet

Jekk kwalunkwe sustanza li tuża hija fil-lista ta’
Restrizzjonijiet, trid tikkonforma ma’ kwalunkwe
kundizzjoni imposta fuq is-sustanza.

Is-sustanzi kollha soġġetti għal
restrizzjoni

Il-produtturi ta’ oġġetti
li fihom SVHCs fil-lista
ta’ kandidati

Trid tipprovdi informazzjoni biex tassigura l-użu sigur
ta’ dawn l-oġġetti mill-klijenti tiegħek.

L-oġġetti li fihom konċentrazzjoni ta’
aktar minn 0.1 % w/w ta’ sustanza
identifikata bħala SVHC

Nota: dan jeskludi obbligi ta’ utenti downstream li jfornu sustanzi kimiċi aktar downstream.
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Il-kumpanija tista’ tistenna li tirċievi skeda ta’ data ta’ sigurtà għas-sustanzi u t-taħlitiet kollha perikolużi
użati fil-proċess tal-ipplejtjar. Huwa ferm probabbli li s-sustanzi kollha użati mill-kumpanija huma jew sejrin
jiġu rreġistrati taħt REACH iżda mhux bilfors li kollha kemm huma għandhom xenarji ta’ espożizzjoni inklużi
magħhom. Jekk sustanza tkun ġiet irreġistrata, in-numru ta’ reġistrazzjoni jrid jiġi kkomunikat fil-katina ta’
forniment.
Sal-kitba ta’ dan id-dokument, is-sustanzi użati mill-kumpanija ma kinux soġġetti għall-awtorizzazzjoni u
r-restrizzjoni fuq in-nikil u l-komposti tiegħu ma tapplikax għall-oġġetti li timmanifattura l-kumpanija.
L-aċidu boriku ġie identifikat bħala sustanza ta’ tħassib serju ħafna (SVHC) u miżjud fuq il-lista ta’ kandidati
ta’ SVHCs għall-awtorizzazzjoni fl-20105 u rakkomandat li jkun inkluż fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni fl-20156.
Meta jiġu prodotti oġġetti plejtjati bin-nikil, kwalunkwe traċċa residwa ta’ aċidu boriku għandha tkun ferm
taħt iż-0.1% w/w tal-oġġett. Jekk dan mhuwiex il-każ, japplikaw ir-rekwiżiti rigward is-sustanzi fl-oġġetti.
F’dan l-istudju tal-każ m'aħniex ser nikkunsidraw dawn ir-rekwiżiti.
Il-listi ta’ sustanzi soġġetti għall-awtorizzazzjoni jew għar-restrizzjoni huma aġġornati kontinwament u
għalhekk il-kumpanija għandha tiċċekkjahom b’mod regolari.
4.2

ID-DIRETTIVA DWAR L-EMISSJONIJIET INDUSTRIJALI (2010/75/UE, IED)

L-impjant jaqa’ fil-kategorija 2.6 tal-Anness I għall-IED: “Trattament tal-wiċċ ta’ metalli jew materjali talplastik bl-użu ta’ proċess elettrolitiku jew kimiku fejn il-volum tal-btieti tat-trattament jeċċedi t-30 m3.”
Għaldaqstant il-kumpanija hija soġġetta għall-IED u trid tapplika għal permess integrat7. Id-dispożizzjonijiet
relatati mal-użu ta’ solventi organiċi (l-aċetun jintuża għat-tindif tal-uċuh tal-komponent) jiġu indirizzati
bħala parti mill-permess integrat.
L-obbligi ewlenin tal-impjanti li jaqgħu taħt l-Anness I għad-Direttiva huma:
• li jittieħdu miżuri ta’ prevenzjoni kontra t-tniġġis;
• li jiġu applikati l-aqwa tekniki disponibbli (BAT);
• ebda tniġġis sinifikanti mhuwa kkawżat;
• l-iskart huwa mnaqqas, riċiklat jew mormi b’mod li joħloq l-inqas tniġġis;
• l-effiċjenza enerġetika hija massimizzata;
• l-inċidenti huma evitati u l-impatt tagħhom huwa limitat;
• is-siti jiġu rranġati meta l-attivitajiet jintemmu.
Id-dokument ta’ Referenza tal-Aħjar Tekniki Disponibbli (BREF) “It-Trattament tal-Uċuh ta’ Metalli u Plastiċi”
adottat fl-2006 japplika8. Dan id-dokument BREF jippreżenta ammont kbir ta’ tekniki integrati fil-proċess u
fil-punt tar-rimi biex jiġu indirizzati kwistjonijiet importanti ambjentali tal-industrija tat-Trattament talUċuh ta’ Metalli u Plastiċi. S'issa ma hemm ebda dokument disponibbli dwar il-konklużjoni tal-Aħjar Teknika
Disponibbli (BAT, Best Available Technique)9 għal dan il-BREF.
5

Id-Deċiżjoni ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
L-approċċ integrat ifisser li l-permessi jridu jieħdu inkunsiderazzjoni l-prestazzjoni ambjentali totali tal-impjant, li tkopri, pereżempju,
l-emissjonijiet fl-arja, l-ilma u l-art, l-iġġenerar tal-iskart, l-użu ta’ materja prima, l-effiċjenza enerġetika, l-istorbju, il-prevenzjoni talinċidenti, u r-restawr tas-sit meta jingħalaq. L-għan tad-Direttiva huwa li jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien tal-ambjent inġenerali; http://
ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 Il-konklużjonijiet tal-BAT” kif definiti fl-Artikolu 3(12) ifissru dokument li fih il-partijiet ta’ dokument ta’ referenza tal-BAT li jistipula
l-konklużjonijiet dwar l-aħjar tekniki disponibbli, id-deskrizzjoni tagħhom, l-informazzjoni biex tiġi vvalutata l-applikabbiltà tagħhom,
il-livelli ta’ emissjoni assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli, il-monitoraġġ assoċjat, il-livelli ta’ konsum assoċjat u, fejn xieraq, miżuri
rilevanti ta’ rimedjazzjoni tas-sit
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4.3

DIRETTIVA DWAR L-AĠENTI KIMIĊI (98/24/KE, CAD)

Il-kumpanija tuża aġenti kimiċi10 fil-proċessi tagħha u għaldaqstant hija soġġetta għad-Direttiva dwar
l-Aġenti Kimiċi (CAD).
L-għan tad-Direttiva dwar l-Aġenti Kimiċi huwa li tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għall-protezzjoni talħaddiema minn riskji għas-saħħa u s-sigurtà tagħhom li jinħolqu, jew li jistgħu jinħolqu, mill-effetti ta’ agenti
kimiċi li huma preżenti fil-post tax-xogħol jew bħala riżultat ta’ kwalunkwe attività ta’ xogħol li tinvolvi aġenti
kimiċi.
Id-Direttiva tqiegħed obbligi fuq l-awtoritajiet u fuq l-impjegatur u fuq il-ħaddiema, u tipprovdi għat-tfassil
ta’ valuri indikattivi u vinkolanti ta’ limitu ta’ espożizzjoni fuq ix-xogħol (OEL) kif ukoll valuri ta’ limitu
bijoloġiku fil-livell tal-UE.
It-Taqsima II tad-Direttiva tistabbilixxi l-obbligi tal-impjegatur fir-rigward ta’ aġenti kimiċi perikolużi, li
jinkludu aġenti kimiċi li jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala perikolużi taħt ir-Regolament CLP11.
L-obbligi ewlenin tal-impjegatur huma:
• L-identifikazzjoni ta’ liema aġenti kimiċi perikolużi jinsabu fuq il-post tax-xogħol
• Ivvaluta r-riskju tal-aġenti kimiċi perikolużi kollha fuq il-post tax-xogħol flimkien
• Applika l-prinċipji ġenerali għall-prevenzjoni ta’ riskji assoċjati ma’ aġenti kimiċi perikolużi, skont ilġerarkija tal-kontrolli
• Applika miżuri speċifiċi ta’ protezzjoni u ta’ prevenzjoni jekk il-valutazzjoni tiżvela riskju għas-saħħa u
s-sigurtà tal-ħaddiema
• Stabbilixxi proċeduri li jindirizzaw l-aċċidenti, l-inċidenti u l-emerġenzi
• Ipprovdi informazzjoni dwar is-sigurtà u taħriġ għall-ħaddiema
L-impjegaturi jridu jipprovdu sorveljanza xierqa tas-saħħa għall-ħaddiema jekk il-valutazzjoni turi riskju
għas-saħħa.
4.4

IL-ĠERARKIJA TAL-KONTROLLI

Skont is-CAD, ir-riskji għandhom jiġu eliminati jew imnaqqsa sal-minimu possibbli billi jittieħdu miżuri ta’
prevenzjoni, f’din l-ordni ta’ prijorità li ġejja:
Is-sostituzzjoni b’aġent kimiku li mhuwiex perikoluż jew huwa inqas perikoluż
It-tnaqqis tar-riskju sal-minimu possibbli bl-applikazzjoni ta’, fl-ordni ta’ prijorità:
a) Proċessi ta’ xogħol, kontrolli tal-inġinerija, tagħmir u materjali, sabiex jiġi evitat jew imnaqqas ir-rilaxx ta’
aġenti kimiċi perikolużi (eż. proċess magħluq);
a) Miżuri ta’ protezzjoni kollettivi fis-sors tar-riskju (eż. LEV);
a) Miżuri individwali ta’ protezzjoni (bħalma huwa tagħmir personali protettiv, PPE).
Meta jagħmel dan, impjegatur għandu juża l-informazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà pprovduta mill-fornitur
eż. l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà rilevanti li tinġabar mill-fornitur skont ir-Regolament REACH, sabiex jiffaċilita
l-valutazzjoni tiegħu tar-riskji minn aġenti kimiċi perikolużi fuq il-post tax-xogħol.

10 Skont is-CAD, “aġent kimiku” ifisser kull element jew kompost kimiku, waħdu jew f'taħlita, kif jidher fl-istat naturali tiegħu jew kif
prodott, użat jew irrilaxxjat, li jinkludi r-rilaxx bħala skart, minn kull attività ta' xogħol, kemm jekk prodott intenzjonalment kif ukoll jekk
le u kemm jekk imqiegħed fis-suq u kif ukoll jekk le;
11 Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet
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4.5

ID-DIRETTIVA DWAR IL-KARĊINOĠENI JEW MUTAĠENI FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL (2004/37/KE, CMD)

Il-kumpanija tuża sustanzi li huma kklassifikati bħal karċinoġeni (Kategorija 1A/1B) fil-proċessi tagħha
(komposti tan-nikil bħal metall tan-nikil, sulfat tan-nikil jew klorur tan-nikil) u għaldaqstant għandha
tikkonforma mal-obbligi stabbiliti mis-CMD.
Is-CMD għandha l-għan li tipproteġi lill-ħaddiema mir-riskji tas-saħħa u s-sigurtà mill-espożizzjoni għallkarċinoġeni jew il-mutaġeni fuq ix-xogħol. Id-Direttiva tikkunsidra l-attivitajiet li aktarx jinvolvu riskju
ta’ espożizzjoni, tistabbilixxi obbligi kemm fuq l-awtoritajiet kif ukoll fuq dawk li jħaddmu u tistabbilixxi
r-rekwiżiti minimi biex tinkiseb protezzjoni, inklużi l-valuri ta’ limitu.
L-obbligi ewlenin tal-impjegatur huma simili iżda ġeneralment aktar stretti mill-obbligi sostnuti mis-CAD,
b’enfasi fuq il-prevenzjoni tal-espożizzjoni jew bis-sostituzzjoni, bil-limitazzjoni tal-espożizzjoni jew
b’mezzi tekniċi. Barra minn hekk hemm stipulati rekwiżiti addizzjonali relatati mas-sustanzi karċinoġeniċi/
mutaġeniċi (iż-żamma ta’ rekords ta’ ħaddiema esposti, id-disponibbiltà ta’ ċerta informazzjoni għall-awtorità
kompetenti meta din tintalab) u l-konsultazzjoni mal-ħaddiema/mar-rappreżentanti hija mtejba.
Is-sorveljanza tas-saħħa hija mitluba kemm fis-CAD kif ukoll fis-CMD iżda l-organizzazzjoni prattika tagħha
trid tiġi stabbilita mill-Istati Membri, skont il-liġijiet u/jew il-prattika nazzjonali.

5. Noti dwar leġiżlazzjonijiet oħrajn
Leġiżlazzjonijiet oħrajn jistgħu japplikaw ukoll għall-kumpanija skont l-iskala u t-tip ta’ attivitajiet tagħha.
Uħud minnhom huma identifikati hawnhekk iżda mhux ser ikunu kkunsidrati aktar fl-istudju tal-każ.
5.1

SEVESO

Id-Direttiva Seveso (Direttiva 2012/18/UE) tiġi attivata skont l-ammont u l-klassifikazzjoni ta’ sustanzi
perikolużi preżenti fi stabbiliment. Aktar ma jkunu kbar il-kwantitajiet ta’ sustanzi perikolużi preżenti fi
stabbiliment, aktar ikunu stretti r-regoli (stabbilimenti ta’ ‘livelli ogħla’ għandhom kwantitajiet akbar minn
stabbilimenti ta’ ‘livelli aktar baxxi’ u għalhekk huma soġġetti għal aktar rekwiżiti u kontroll aktar strett).
Jingħataw il-livelli limiti speċifiċi għal ċerti sustanzi iżda l-parti l-kbira tal-livelli limiti huma stabbiliti skont
il-kategoriji ta’ klassifikazzjoni tar-Regolament CLP (KE Nru 1272/2008).
Seveso tista’ tapplika għall-impjant skont l-ammont ta’ sustanzi perikolużi fis-sit u l-klassifikazzjoni tagħhom.
5.2

DIRETTIVI DWAR IL-PRODOTTI

Id-Direttiva 2001/95/KE dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti ma tapplikax għall-kumpanija peress li
s-servizzi tal-ipplejtjar bin-nikil mhumiex ipprovduti lill-konsumaturi iżda lil klijenti industrijali.
Id-Direttiva 2006/42/KE dwar il-makkinarju ma tapplikax direttament għall-kumpanija peress li taħdem
bħala sottokuntrattur u għalhekk ma tipproduċix jew ma tassemblax makkinarju u lanqas tqiegħdu fis-suq.
5.3

POLLUTANTI ORGANIĊI PERSISTENTI

Ir-Regolament (KE) 850/2004 dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (POP) jimplimenta fl-UE żewġ ftehimiet
internazzjonali dwar l-ambjent sabiex jelimina l-produzzjoni u l-użu tal-POPs rikonoxxuti internazzjonalment
(il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar il-POPs u l-Protokoll dwar il-POPs)
L-industrija tal-elettroplejtjar spiss tuża l-aċidu sulfoniku tal-perfluworottan (PFOS) bħala aġenti ta’ tixrib u
sustanzi li jrażżnu l-foga mis-soluzzjoni tal-elettroplejtjar waqt il-proċess ta’ depożizzjoni. PFOS huma elenkati
taħt l-Anness I tar-Regolament iżda l-użu tal-ipplejtjar tal-metalli jibbenefika minn eżenzjonijiet speċifiċi.
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B. Spjega tal-użu tal-informazzjoni
Skedi ta’ data ta’ sigurtà (SDS) kienu għodda ewlenija biex jgħaddu informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ sustanzi
u taħlitiet perikolużi ferm qabel ma ħareġ ir-Regolament REACH. Madankollu, l-iskedi ta’ data ta’ sigurtà issa
huma parti integrali ta’ REACH u din il-bidla ġabet magħha rekwiżiti ġodda għall-format u l-kontenut ta’ dawn
id-dokumenti.
L-iskedi ta’ data ta' sigurtà huma l-għodda ewlenija sabiex jiġi żgurat li l-fornituri jikkomunikaw biżżejjed
informazzjoni tul il-katina tal-provvista sabiex jippermettu użu sigur tas-sustanzi u t-taħlitiet tagħhom.
L-iskedi ta’ data ta' sigurtà jinkludu informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sustanza (jew it-taħlita), ilperikli tagħha u struzzjonijiet għat-trattament, rimi u trasport u anke miżuri tal-ewwel għajnuna, tifi tan-nar
u kontroll tal-esponiment. Din l-informazzjoni tista’ tinstab fil-parti ewlenija tal-iskeda tad-data ta’ sigurtà
jew fix-xenarji tal-espożizzjoni annessi (fejn japplika). Ir-rekwiżiti għall-kompilazzjoni tal-iskedi ta’ data ta’
sigurtà huma speċifikati fl-Anness II ta’ REACH.
Il-proċess ta’ reġistrazzjoni ta’ REACH u l-obbligu tal-valutazzjoni tal-perikli tas-sustanzi jappoġġjaw ilġenerazzjoni ta’ informazzjoni ġdida fejn l-informazzjoni disponibbli dwar is-sustanzi ma tkunx adegwata. Irrekwiżit li ssir valutazzjoni tas-sigurtà kimika tas-sustanzi (fejn applikabbli) ifisser li l-użu u l-kundizzjonijiet
tal-użu tas-sustanzi jiġu kkunsidrati meta tiġi vvalutata l-espożizzjoni u fl-iżvilupp ta’ xenarji ta’ espożizzjoni.
Bħala riżultat, informazzjoni adegwata, rilevanti u ta’ kwalità għandha tkun ikkomunikata lill-utenti
downstream fl-SDS u fix-xenarji ta’ espożizzjoni (ES).
Jekk l-informazzjoni pprovduta ma tkunx adegwata jew jekk xi informazzjoni tkun nieqsa, l-utent downstream
għandu jikkuntattja lill-fornitur tiegħu, bħala l-ewwel miżura, u jitlob kjarifiki jew aktar informazzjoni.
Jeżistu sorsi oħrajn ta’ informazzjoni dwar il-kimiċi (bħall-portal ta’ tixrid tal-ECHA) li jistgħu jintużaw biex
jissupplimentaw l-informazzjoni kkomunikata permezz tal-katina ta’ provvista.
Ta’ min jinnota li parti kbira mill-informazzjoni li tinsab fl-iskedi ta’ data ta’ sigurtà tirriżulta millimplimentazzjoni tar-Regolament CLP (Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni,
l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet). Ir-referenzi għall-informazzjoni ta’ REACH fil-bqija taddokument huma maħsuba li jkopru kemm l-informazzjoni ġġenerata minn REACH kif ukoll mis-CLP.
F’din it-taqsima, sejrin nidentifikaw liema informazzjoni kkomunikata lill-utent downstream fl-SDS u flES, tista’ tkun ta’ benefiċċju waqt li jkunu qegħdin jitwettqu d-dmirijiet taħt l-eżempji deskritti qabel ta’
leġiżlazzjonijiet oħrajn minbarra REACH. Din it-taqsima mhijiex maħsuba biex tagħti gwida dwar kif wieħed
jikkonforma mal-obbligi legali msemmija.
Is-siltiet ittieħdu mix-xenarji ta’ espożizzjoni ġeneriċi (GES) ta’ komposti tan-nikil żviluppati mill-Konsorzji
tan-Nikil12 (verżjonijiet 2014) flimkien ma’ skedi ta’ data ta’ sigurtà disponibbli pubblikament mingħand
diversi fornituri ta’ sustanzi kimiċi għall-finijiet ta’ spjegazzjoni.
Għall-kuntrarju tal-SDS, il-format tax-xenarji ta’ espożizzjoni mhuwiex stipulat bil-liġi u għalhekk ser ikun
hemm varjazzjonijiet fil-mod kif l-informazzjoni hija ppreżentata. Biex tgħin lill-utenti downstream jifhmu
l-informazzjoni mistennija fix-xenarji ta’ espożizzjoni, l-ECHA ppubblikat tliet mudelli ES annotati13 skont
format rakkomandat żviluppat permezz ta’ Pjan Direzzjonali CSA/ES bejn il-partijiet interessati14. Ir-referenzi
għal taqsimiet speċifiċi ta’ xenarji ta’ espożizzjoni fil-bqija tad-dokument qegħdin isiru skont dawn il-mudelli.
12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Applikazzjoni għal permess integrat tal-IED
Tfakkira: din it-taqsima mhijiex maħsuba bħala gwida dwar kif tapplika għal permess IED iżda biex turi fejn
l-informazzjoni REACH tista’ tintuża biex tappoġġja l-applikazzjoni għal permess integrat IED.
6.1

L-OBBLIGU LEGALI TAL-OPERATUR

Hemm żewġ każijiet ewlenin fejn operatur industrijali jeħtieġ li jissottometti applikazzjoni għal permess IED:
1. Il-bidu ta’ attività ġdida soġġetta għall-IED
2. Bidla sostanzjali f’attività eżistenti soġġetta għall-IED (tiġdid tal-permess)
Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti trid tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-kontenut tal-permess f’perjodu
ta’ żmien li jista’ jkun indikat fil-permess. Normalment l-operatur ikollu jissottometti applikazzjoni simili,
bid-differenza li tista’ tintuża kwalunkwe informazzjoni li tirriżulta mill-attività industrijali (bħal data talmonitoraġġ jew tal-ispezzjonijiet).
6.2

IL-PARAMETRI MEĦTIEĠA

Il-parametri ewlenin meħtieġa għall-applikazzjoni għal permess integrat IED huma stipulati fl-Artikolu 12
tal-IED.

Artikolu 12 Applikazzjonijiet għall-permessi
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li applikazzjoni għal permess
tkun tinkludi deskrizzjoni ta’ dan li ġej:

a) l-installazzjoni u l-attivitajiet tagħha;
b) il-materja prima u dik awżiljari, sustanzi oħra u l-enerġija użata fi jew ġenerata mill-installazzjoni;
c) is-sorsi tal-emissjonijiet mill-installazzjoni;
d) il-kondizzjonijiet tas-sit tal-installazzjoni;
e) fejn applikabbli, rapport ta’ bażi skont l-Artikolu 22(2);
f) in-natura u l-kwantitajiet ta’ emissjonijiet imbassra mill-installazzjoni f’kull element ambjentali kif
ukoll l-identifikazzjoni tal-effetti sinifikanti tal-emissjonijiet fuq l-ambjent;
g) it-teknoloġija proposta u metodi tekniċi oħrajn għall-prevenzjoni jew, fejn dan ma jkunx possibbli, għattnaqqis ta’ emissjonijiet mill-installazzjoni;
h) il-miżuri għall-prevenzjoni, it-tħejjija għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart iġġenerat
mill-installazzjoni;
i)

miżuri oħrajn maħsuba għat-tħaris tal-prinċipji ġenerali tal-obbligi bażiċi tal-operatur kif previsti flArtikolu 11;

j)

miżuri maħsuba għall-osservazzjoni tal-emissjonijiet fl-ambjent;

k) l-alternattivi prinċipali għat-teknoloġija, il-metodi tekniċi u l-miżuri proposti studjati f’deskrizzjoni filqosor mill-applikant.
Applikazzjoni għal permess għandha tinkludi wkoll sommarju mhux tekniku tad-dettalji msemmijin fl-ewwel
subparagrafu.
2.

Meta informazzjoni mogħtija skont ir-rekwiżiti previsti fid-Direttiva 85/337/KEE jew rapport ta’
sigurtà mħejji skont id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE jew informazzjoni oħra mogħtija b’konformità ma’
leġiżlazzjoni oħra tkun tissodisfa kwalunkwe mir-rekwiżiti tal-paragrafu 1, dik l-informazzjoni tista’ tiġi
inkluża fi, jew mehmuża ma’, l-applikazzjoni.
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6.3

L-UŻU TA’ INFORMAZZJONI MINN REACH FL-APPLIKAZZJONI

L-operatur tal-impjant ikollu aċċess għall-iskedi ta’ data ta’ sigurtà u x-xenarji ta’ espożizzjoni (jekk
applikabbli) tas-sustanzi użati fl-impjant. Jekk tkun nieqsa xi informazzjoni mill-SDS ipprovduta, l-operatur
għandu jikkuntattja lill-fornitur(i) tagħha u jitolbu/jitlobhom id-data nieqsa.
Huwa importanti li jkun innotat li l-iskedi ta’ data ta’ sigurtà u x-xenarji ta’ espożizzjoni huma speċifiċi għassustanza kimika pprovduta (sustanza jew taħlita) u fihom informazzjoni rilevanti għad-diversi użi identifikati
fihom. Meta mqabbla ma’ dan, l-approċċ integrat tal-IED ifisser li l-impjant jiġi kkunsidrat globalment.
Il-valutazzjoni tal-periklu speċifiku għal din is-sustanza jew taħlita mhijiex prevista iżda l-emissjonijiet talimpjant fl-ambjent huma kkunsidrati. L-informazzjoni ta’ REACH mhijiex sejra tipprovdi għall-emissjonijiet
iġġenerati mill-proċess jew għal kategoriji jew valuri aggregati ta’ sustanzi spiss imsemmija fil-BREFs.
Għarfien dettaljat tal-proċessi industrijali proprji u sorsi ta’ informazzjoni oħrajn (BREFs, letteratura teknika,
eċċ.) ikunu meħtieġa u għandhom ikunu l-bażi tal-informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni.
Madankollu, l-informazzjoni li tinsab fl-iskedi ta’ data ta’ sigurtà u x-xenarji ta’ espożizzjoni jistgħu jintużaw
biex jikkontribwixxu għall-applikazzjoni għall-permess fil-modi li ġejjin.

1. Deskrizzjoni ta’
b) il-materja prima u dik awżiljari, sustanzi oħra u l-enerġija użata fi jew ġenerata mill-installazzjoni;
L-iskedi ta’ data ta’ sigurtà huma s-sors ewlieni ta’ informazzjoni meta jiġu deskritti s-sustanzi u t-taħlitiet
użati fl-impjant. Informazzjoni rilevanti bħall-identifikaturi tal-prodott, il-klassifikazzjoni tal-periklu, ilkompożizzjoni, il-konċentrazzjoni, il-karatteristiċi fiżikokimiċi eċċ. (Taqsimiet 1, 2, 3 u 9 tal-SDS) tista’
faċilment timtela f’tabella jew bażi tad-data u pprovduta bħala parti mid-dokumenti tal-applikazzjoni.
L-operatur jista’ jżid kwalunkwe informazzjoni oħra relatata mas-sustanza jew mat-taħlita (jiġifieri l-funzjoni
tas-sustanza kimika fil-proċess, l-informazzjoni tal-fornitur, id-data tal-wasla tal-SDS, l-istatus regolatorju,
informazzjoni relatata ma’ leġiżlazzjoni oħra, eċċ.) li tkun utli għalih biex jimmonitorja l-informazzjoni relatata
mas-sustanzi kimiċi għal finijiet oħrajn ukoll. Għal dan il-għan il-portal ta’ tixrid tal-ECHA jista’ jkun utli meta
tkun qed tfittex informazzjoni addizzjonali. Eżempju ta’ tabella bħal din huwa mogħti fl-Appendiċi 2

2. Deskrizzjoni ta’
c) is-sorsi tal-emissjonijiet mill-installazzjoni;
d) fejn applikabbli, rapport ta’ bażi skont l-Artikolu 22(2);
e) in-natura u l-kwantitajiet ta’ emissjonijiet prevedibbli mill-impjant f’kull mezz kif ukoll
f) l-identifikazzjoni tal-effetti sinifikanti tal-emissjonijiet fuq l-ambjent;
g) miżuri maħsuba għall-osservazzjoni tal-emissjonijiet fl-ambjent;
Il-klassifikazzjoni tal-perikli u l-informazzjoni ekoloġika fit-Taqsimiet 2 u 12 tal-SDS jistgħu jgħinu
fl-identifikazzjoni tas-sustanzi u t-taħlitiet li huma l-aktar kritiċi f’termini ta’ protezzjoni ambjentali. Ilkaratteristiċi fiżiċi u kimiċi deskritti fit-Taqsima 9 tal-SDS jistgħu wkoll jipprovdu indikazzjonijiet dwar
ir-rotot ta’ emissjoni (pereżempju “gass” u “trab fin” jirreferu għal emissjonijiet fl-arja). Bl-istess mod xi
pariri relatati mal-formazzjoni tat-trab f’diversi sezzjonijiet tal-SDS (pereżempju 7 jew 8) jistgħu jindikaw
emissjonijiet potenzjali fl-arja.
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FIGURA 3: SILTA MILL-SDS TAS-SULFAT TAN-NIKIL TAQSIMA 2
INFORMAZZJONI DWAR IL-KLASSIFIKAZZJONI

FIGURA 4: SILTA MILL-SDS TAS-SULFAT TAN-NIKIL TAQSIMA 8
VALURI TA’ LIMITU U PARIRI RELATATI MAL-FORMAZZJONI TAT-TRAB.
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FIGURA 5: SILTA MILL-SDS TAS-SULFAT TAN-NIKIL TAQSIMA 12
INFORMAZZJONI EKOLOĠIKA

Minbarra d-data pprovduta fl-SDS, l-informazzjoni li tinsab fix-xenarju ta’ espożizzjoni, bħall-informazzjoni
dwar l-iskariku jew ir-rata ta’ rilaxx, tista’ tikkontribwixxi għall-istima tar-rilaxx tas-sustanza fid-diversi
kompartimenti ambjentali. Dan jista’ jkun utli speċjalment meta l-kumpanija ma jkollhiex data mkejla
disponibbli meta tapplika għall-permess (pereżempju għal impjant ġdid).
Madankollu wieħed għandu jqis is-sors tad-data (imkejla jew ibbażata fuq mudell) sabiex jifhem għal kollox
l-informazzjoni mogħtija.
L-informazzjoni kkombinata tista’ tgħin ukoll biex tindika jekk is-sustanza għandhiex tiġi kkunsidrata meta
wieħed ikun qed jippjana rapport bażiku jew għall-attivitajiet ta’ monitoraġġ.
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FIGURA 6: SILTA MINN GES2: TRATTAMENT TAL-WIĊĊ TAL-METALL: KLORUR TAN-NIKIL - ELETTROPLEJTJAR,
ELETTROFFURMAR TAN-NIKIL, IPPLEJTJAR BIN-NIKIL MINGĦAJR ELETTRIKU

3. Deskrizzjoni ta’
g) it-teknoloġija proposta u metodi tekniċi oħrajn għall-prevenzjoni jew, fejn dan ma jkunx possibbli, għattnaqqis ta’ emissjonijiet mill-installazzjoni;
Id-dettalji tal-kundizzjonijiet operattivi u miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju deskritti fi skeda ta’ data ta’ sigurtà
estiża (SDS u xenarju ta’ espożizzjoni annessi) jistgħu jikkumplimentaw sorsi oħrajn ta’ informazzjoni
(pereżempju dokument BREF) fid-deskrizzjoni tal-installazzjonijiet b’mod speċjali meta wieħed japplika
għall-permess fil-bidu tal-operazzjonijiet jew pereżempju meta jaġġorna l-permess biex jinkludi proċess ġdid.
Pereżempju, ix-xenarju ta’ espożizzjoni jista’ jagħti kundizzjonijiet tekniċi jew miżuri organizzattivi (pereżempju
taħriġ tal-persunal) sabiex wieħed jipprevjeni jew jillimita l-iskariki, l-emissjonijiet u r-rilaxx fl-ambjent.
Fl-istess waqt, l-operatur jista’ jiċċekkja jekk it-teknoloġija magħżula hijiex konformi mat-teknoloġija
rakkomandata fix-xenarju ta’ espożizzjoni.

FIGURA 7: SILTA MILL-GES10: TRATTAMENT TAL-WIĊĊ TAL-METALL – ELETTROPLEJTJAR BIN-NIKIL U
ELETTROFFURMAR BIN-NIKIL

4. Deskrizzjoni ta’
h) il-miżuri għall-prevenzjoni, it-tħejjija għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart iġġenerat
mill-installazzjoni;
L-operatur għandu jiċċekka t-Taqsima 13 tal-SDS għal-linji gwida dwar il-ġestjoni xierqa tal-iskart jew
metodi xierqa ta’ trattament tal-iskart mis-sustanza jew mit-taħlita. Għandhom jingħataw ukoll pariri dwar
il-metodi ta’ trattament għall-imballaġġ ikkontaminat jekk ikun meħtieġ.
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FIGURA 8: SILTA MILL-SDS TAL-BRIQUETTES TAN-NIKIL, TAQSIMA 13

FIGURA 9: SILTA MILL-SDS TAL-KLORUR TAN-NIKIL, TAQSIMA 13

Ix-xenarju ta’ espożizzjoni jinkludi wkoll taqsima dwar il-kundizzjonijiet u l-miżuri relatati mat-trattament taliskart. Din l-informazzjoni xi drabi tkun tinkludi rakkomandazzjonijiet għall-irkupru jew għar-riċiklaġġ, u tista’
tkun utli fid-deskrizzjoni tal-miżuri użati fl-installazzjoni.

FIGURA 10: SILTA MILL-GES10: TRATTAMENT TAL-WIĊĊ TAL-METALL – ELETTROPLEJTJAR BIN-NIKIL
U ELETTROFFURMAR BIN-NIKIL U GES2: TRATTAMENT TAL-WIĊĊ TAL-METALL KLORUR TAN-NIKIL –
ELETTROPLEJTJAR, ELETTROFFURMAR TAN-NIKIL, IPPLEJTJAR BIN-NIKIL MINGĦAJR ELETTRIKU
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5.

Deskrizzjoni ta’
k) l-alternattivi prinċipali għat-teknoloġija, il-metodi tekniċi u l-miżuri proposti studjati f’deskrizzjoni filqosor mill-applikant;

L-informazzjoni fix-xenarju ta’ espożizzjoni tista’ tindika diversi metodi ta’ kontroll tar-riskji. Il-kumpanija
tista’ tuża wieħed minnhom u tippreżenta l-oħrajn bħala teknoloġiji alternattivi

FIGURA 11: SILTA MINN GES2: TRATTAMENT TAL-WIĊĊ TAL-METALL KLORUR TAN-NIKIL – ELETTROPLEJTJAR,
ELETTROFFURMAR TAN-NIKIL, IPPLEJTJAR BIN-NIKIL MINGĦAJR ELETTRIKU

Jekk xi wħud mis-sustanzi użati mill-operatur huma soġġetti għal proċess ta’ ġestjoni tar-riskju regolatorju
taħt REACH (speċjalment l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni), analiżi tal-alternattivi tista’ tkun disponibbli flapplikazzjoni għad-dossier tal-awtorizzazzjoni jew fid-dossier tar-restrizzjoni.
Wieħed jista’ jaċċessa din l-informazzjoni mis-sit web tal-ECHA:
• Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Jew direttament mil-lista ta’ konsultazzjonijiet attwali jew permezz tal-link
għal “Opinjonijiet adottati u konsultazzjonijiet preċedenti dwar l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni”
• Restrizzjoni http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Jew direttament mil-lista ta’
konsultazzjonijiet attwali jew permezz tal-link għal “Opinjonijiet adottati”.
Madankollu, dan huwa validu biss għas-sustanzi soġġetti għal dawn il-miżuri speċifiċi. Tista’ ssib aktar
informazzjoni f’dokumenti BREF għas-settur tal-industrija. Barra minn hekk siti web pubbliċi bħall-portal ta’
appoġġ għas-sostituzzjoni (http://www.subsport.eu/) jistgħu jgħinu meta tkun qed tfittex alternattivi għal
sustanzi perikolużi.
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7. Valutazzjoni tar-riskju għal CAD u CMD
Tfakkira: din it-taqsima mhijiex maħsuba bħala gwida dwar kif tagħmel valutazzjoni tar-riskju iżda biex turi
fejn l-informazzjoni REACH tista’ tintuża biex tappoġġja l-proċess.
7.1

L-OBBLIGI LEGALI TAL-IMPJEGATUR

Min jimpjega għandu d-dmir li jiddetermina u jivvaluta r-riskji li l-aġenti kimiċi perikolużi għandhom fuq ilħaddiema.
Din il-valutazzjoni tar-riskji u l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni jridu jsiru qabel ma tinbeda
attività ġdida u jridu jinżammu aġġornati. Indikazzjonijiet għal reviżjoni tal-valutazzjoni jinkludu r-riżultati
ta’ monitoraġġ (tas-saħħa, tal-espożizzjoni jew tekniċi) li jindikaw tħassib jew bidliet sinifikanti filkundizzjonijiet tax-xogħol (“bidliet sinifikanti” skont is-CAD, “kwalunkwe bidla fil-kundizzjonijiet li tista’
taffettwa l-espożizzjoni tal-ħaddiema” skont is-CMD). Dan jinkludi wkoll bidliet bħal klassifikazzjoni ġdida
taħt is-CLP li twassal biex is-sustanza tiġi kklassifikata bħala karċinoġenu jew mutaġenu.
L-Artikolu 4(1), 4(3) u 4(4) tas-CAD jagħti l-linji gwida li ġejjin:

L-Artikolu 4 Kif jiġi stabbilit u stmat ir-riskju tal-aġenti kimiċi ta' riskju
1. Sabiex iwettaq l-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 6(3) u 9(1) tad-Direttiva 89/391/KEE, l-impjegatur għandu
l-ewwel jistabbilixxi jekk ikunx hemm aġenti kimiċi ta' riskju preżenti fuq il-post tax-xogħol. Jekk iva,
għandu mbagħad jagħmel stima tar-riskju għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema li jinħoloq mill-preżenza
ta' dawn l-aġenti kimiċi, filwaqt li jikkunsidra dan li ġej:
• il-proprjetajiet tagħhom ta' riskju,
• it-tagħrif dwar is-saħħa u s-sigurtà li għandu jiġi pprovdut mill-fornitur, (p.e. l-iskeda tad-data dwar issigurtà skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill)15,
• il-livell, it-tip u t-tul taż-żmien tal-espożizzjoni,
• iċ-ċirkostanzi tax-xogħol li jinvolvi dawn l-aġenti, inkluż l-ammont tagħhom,
• kull valur tal-limitu tal-espożizzjoni minħabba x-xogħol jew il-valuri tal-limitu bijoloġiċi fit-territorju talIstat Membru fil-kwistjoni,
• l-effett tal-miżuri ta' prevenzjoni meħuda jew li għandhom jittieħdu,
• meta disponibbli, il-konklużjonijiet li għandhom jinħarġu minn kull sorveljanza tas-saħħa diġà mwettqa.

L-impjegaturi jridu jiksbu t-tagħrif addizzjonali li jkun meħtieġ mingħand il-fornitur jew minn sorsi oħra
disponibbli fil-pront rigward l-istima għar-riskju jew minn sorsi oħra diġà għad-dispożizzjoni. Meta
approprjat, dan it-tagħrif għandu jkun fih l-istima speċifika li tirrigwarda r-riskju għall-utenti stabbilit fuq
il-bażi tal-leġislazzjoni tal-UE dwar l-aġenti kimiċi.
3. Ċerti attivitajiet ġewwa impriża jew stabbiliment, bħalma hija l-manutenzjoni, li fir-rigward tagħhom
ikun previst illi jkun hemm il-potenzjal ta' espożizzjoni sinifikanti, jew li jistgħu jirriżultaw f'effetti ta'
ħsara għas-sigurtà u s-saħħa għal raġunijiet oħra, saħansitra wara li jkunu ttieħdu l-miżuri tekniċi kollha,
għandhom jiġu inklużi fl-istima tar-riskju.
4. Fil-każ tal-attivitajiet li jinvolvu espożizzjoni għal numru ta' aġenti kimiċi ta' riskju, ir-riskju għandu jiġi
stmat fuq il-bażi tar-riskju ppreżentat minn dawn l-aġenti kimiċi kollha f'kombinament.
Barra minn hekk, l-Artikolu 3(3) u 3(4) tas-CMD jispeċifika:

15 Ir-Regolament REACH
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Artikolu 3 Kamp ta' applikazzjoni – determinazzjoni u stima ta' riskji
3. Meta jkun qiegħed jiġi stmat ir-riskju, għandhom jiġu kkunsidrati r-rotot ta' espożizzjoni kollha, bħal
assorbiment ġewwa u/jew minn ġol-ġilda.
4. Meta ssir il-valutazzjoni tar-riskju, l-impjegaturi għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għall-effetti
kollha li jikkonċernaw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li jkunu qegħdin f'riskju partikolari, inter alia,
iqisu x-xewqa li ma jimpjegawx ħaddiema bħal dawn f'oqsma fejn jistgħu jiġu f'kuntatt ma' karċinoġeni
jew mutaġeni.
Nota ġenerali:
Huwa importanti li wieħed jinnota li l-valutazzjoni tar-riskju teħtieġ li ssir għal kwalunkwe aġent kimiku
perikoluż preżenti fil-post tax-xogħol. Skont l-Artikolu 2(a) tas-CAD, “Aġent kimiku” ifisser kull element jew
kompost kimiku, waħdu jew f'taħlita, kif jidher fl-istat naturali tiegħu jew kif prodott, użat jew irrilaxxjat, li
jinkludu r-rilaxx bħala skart, minn kull attività ta' xogħol, kemm jekk prodott intenzjonalment kif ukoll jekk
le u kemm jekk imqiegħed fis-suq kif ukoll jekk le. Din id-definizzjoni hija usa’ mid-definizzjoni ta’ sustanza
f’REACH u għalhekk l-informazzjoni REACH mhijiex ser tipprovdi għall-aġenti kimiċi kollha preżenti fuq ilpost tax-xogħol, eż. sustanzi ġġenerati mill-proċess bħat-trab.
Huwa importanti wkoll li wieħed jinnota li l-SDS u l-ES jkun fihom informazzjoni relatata ma’ sustanzi jew
taħlitiet individwali filwaqt li l-valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol trid issir għall-aġenti kimiċi
perikolużi kollha preżenti f’daqqa.
Barra minn hekk, f’post tax-xogħol diġà stabbilit fejn jintużaw diversi sustanzi kimiċi perikolużi, ilkundizzjonijiet eżistenti aktarx li jkunu xi ftit differenti minn kull kundizzjoni deskritta fl-SDS u fl-ES. Ilkumpanija trid tifhem jekk il-proċess u l-miżuri ta’ prekawzjoni użati jikkorrispondux għal dawk deskritti
fl-ES(s) rilevanti u tiżviluppa metodu biex tikkonforma mal-obbligi differenti:
• li twettaq valutazzjoni tar-riskju kombinata għall-aġenti kimiċi perikolużi kollha preżenti
• li ssib sett ta’ miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju adatti għall-kompiti differenti tal-proċess
7.2

VALUTAZZJONI TAR-RISKJU FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL

M'hemmx regoli vinkolanti fil-livell tal-UE dwar kif għandha ssir valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol;
madankollu fl-1996 il-Kummissjoni Ewropea ħarġet il-“Gwida dwar il-valutazzjoni tar-riskju fuq il-post
tax-xogħol”16. Din il-gwida qiegħda biex tintuża mill-Istati Membri jew inkella biex huma jadattaw kif xieraq
sabiex jipprovdu parir dwar kif għandha ssir valutazzjoni tar-riskju fuq ix-xogħol. Fl-2005, il-Kummissjoni
ħarġet ukoll il-“Linji Gwida prattiċi mhux vinkolanti dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema
mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol”17. L-għan ta’ dawn il-linji gwida prattiċi huwa li
jgħinu lill-Istati Membri jfasslu l-politiki nazzjonali tagħhom u li jiffaċilitaw il-konformità mar-regolamenti
tagħhom dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema.
Bosta awtoritajiet nazzjonali żviluppaw il-gwida u l-għodod tagħhom sabiex jappoġġjaw lill-impjegaturi.
F’dawn id-dokumenti, jiġi propost dan l-approċċ lejn il-valutazzjoni tar-riskji:
1. Identifika l-perikli u min huwa f’riskju
2. Ivvaluta r-riskji u agħżilhom skont il-prijorità tagħhom
3. Iddeċiedi l-azzjonijiet ta’ prevenzjoni biex telimina u tikkontrolla r-riskji
4. Ħu azzjoni biex timplimenta l-miżuri preventivi u protettivi
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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5. Immonitorja u rrevedi l-valutazzjoni biex tiżgura li tibqa’ aġġornata
Fil-parti l-kbira tal-kumpaniji eżistenti, dawn il-passi huma parti minn funzjoni tal-Ambjent, is-Saħħa u
s-Sigurtà (EHS) u l-perjodu ta’ żmien bejn reviżjoni u oħra tal-valutazzjoni huwa deċiż internament. Kif
semmejna qabel, REACH tappoġġja l-iġġenerar ta’ informazzjoni ġdida dwar sustanzi li mbagħad tiġi
kkomunikata lill-utenti downstream. L-obbligi ta’ REACH għall-utenti downstream (ara t-Tabella 2) relatati
mal-iskedi ta’ data ta’ sigurtà u xenarji ta’ espożizzjoni għandhom l-iskadenzi proprji. Dan iġib element ġdid flapproċċ gradwali tal-valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol u fiċ-ċiklu intern ta’ reviżjoni tal-kumpanija.
L-utenti/operaturi downstream iridu jivvalutaw l-informazzjoni ġdida li tidħol, jiddeterminaw liema
azzjonijiet huma meħtieġa biex jiżguraw il-konformità ma’ REACH, jidentifikaw kwalunkwe impatt ta’ dawn
l-azzjonijiet fuq l-obbligi CAD/CMD u jaħdmu fuq dawn ukoll, jekk ikun meħtieġ.
Pereżempju, bidla fil-klassifikazzjoni tal-periklu ta’ sustanza tista’ teħtieġ bidliet fil-miżuri ta’ ġestjoni tarriskju użati fuq il-post biex jitnaqqas ir-rilaxx. Dan għandu jagħti bidu għal reviżjoni tal-valutazzjoni tar-riskju
tal-proċessi fejn tintuża s-sustanza qabel ma jiġu implimentati l-bidliet. Din ir-reviżjoni għandha tqis il-miżuri
ta’ ġestjoni tar-riskju deskritti fix-xenarju ta’ espożizzjoni.
Dawn ir-reviżjonijiet, fejn meħtieġ appoġġjati minn monitoraġġ jew kejl, jappoġġjaw l-obbligu kontinwu li
l-miżuri tekniċi u organizzattivi stabbiliti biex jipprevjenu l-espożizzjoni tal-ħaddiema jkomplu jipprovdu
kontroll adegwat tar-riskju minn sustanzi kimiċi perikolużi.
7.3

L-UŻU TA’ INFORMAZZJONI MINN REACH FIL-VALUTAZZJONI TAR-RISKJU

L-iskedi ta’ data ta’ sigurtà u x-xenarji ta’ espożizzjoni (jekk japplikaw) ipprovduti mill-fornituri ta’ sustanzi
kimiċi jkun fihom ammont kbir ta’ informazzjoni utli li tappoġġja l-parti tal-valutazzjoni tar-riskju li tindirizza
s-sustanzi kimiċi perikolużi.
Stadju 1: Identifika l-perikli u min huwa f’riskju
Kif deskritt fil-gwida dwar il-valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol, l-ewwel stadju jirrigwarda t-tiftix
ta’ dawk l-aġenti fuq il-post tax-xogħol li jistgħu jikkawżaw ħsara lis-saħħa tal-bniedem, u l-identifikazzjoni
tal-ħaddiema li jistgħu jkunu esposti għalihom.
Fi skeda ta’ data ta’ sigurtà, it-taqsimiet li ġejjin sejrin jgħinu jidentifikaw liema huma s-sustanzi jew taħlitiet
ta’ tħassib ewlieni għas-saħħa tal-bniedem, x’inhuma l-konsegwenzi possibbli ta’ espożizzjoni u jekk hemmx
gruppi speċifiċi ta’ ħaddiema li jeħtieġu protezzjoni addizzjonali (pereżempju l-evitar ta’ espożizzjoni ta’ nisa
tqal għal sustanzi kimiċi li jistgħu jagħmlu ħsara lit-tarbija fil-ġuf jew li huma ssuspettati li jagħmlu ħsara).
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Taqsima 2: Klassifikazzjoni tal-periklu, elementi tat-tikketta u dikjarazzjonijiet tal-periklu.

FIGURA 12: SILTA MILL-SDS TAL-BRIQUETTES TAN-NIKIL TAQSIMA 2

Informazzjoni dwar perikli oħrajn li ma jirriżultawx fil-klassifikazzjoni tas-subtaqsima 2.3 ukoll tista’ tkun
rilevanti.
Taqsima 8.1: Limiti massimi għall-espożizzjoni tal-bniedem (parametri ta’ kontroll).

FIGURA 13: SILTA MILL-SDS TAL-BRIQUETTES TAN-NIKIL TAQSIMA 8
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Taqsima 9: Karatteristiċi fiżiċi u kimiċi.

FIGURA 14: SILTA MILL-SDS TAL-BRIQUETTES TAN-NIKIL TAQSIMA 9

Taqsima 11: Informazzjoni tossikoloġika u d-deskrizzjoni fil-qosor tas-sintomi u l-effetti tossikoloġiċi li
tista’ toħloq l-espożizzjoni għas-sustanza kimika.

FIGURA 15: SILTA MILL-SDS TAL-BRIQUETTES TAN-NIKIL TAQSIMA 11
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It-Taqsima 3 tal-SDS ser tagħti wkoll aktar informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tas-sustanza kimika u
informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tad-diversi komponenti preżenti f’taħlita.

FIGURA 16: SILTA MILL-SDS TAS-SOLUZZJONI GĦALL-BANJU BIN-NIKIL, TAQSIMA 3

Jista’ jkun hemm periklu minn reazzjonijiet li jseħħu bejn sustanzi kimiċi jew taħt ċerti kundizzjonijiet. Wieħed
jista’ jsib informazzjoni dwar l-istabilità u r-reattività tas-sustanza kimika fit-Taqsima 10 tal-SDS u xi drabi
informazzjoni dwar l-inkompatibbiltajiet tiġi rrapportata wkoll fit-Taqsima 7.2.
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FIGURA 17: SILTA MILL-SDS TAL-BRIQUETTES TAN-NIKIL TAQSIMA 10

FIGURA 18: SILTA MILL-SDS TAL-BRIQUETTES TAN-NIKIL TAQSIMA 7

Fit-taqsima tat-titlu tax-xenarju ta’ espożizzjoni, id-deskrizzjoni tal-ħaddiema li jikkontribwixxu xenarju
tirrigwarda l-kompiti differenti li jwettqu l-ħaddiema waqt l-użu tas-sustanza. Dan jgħin fl-identifikazzjoni
tal-ħaddiema kollha li jimmaniġġjaw u għalhekk li huma potenzjalment esposti għas-sustanza kimika.

FIGURA 19: SILTA MILL-GES10: TRATTAMENT TAL-WIĊĊ TAL-METALL – ELETTROPLEJTJAR BIN-NIKIL U
ELETTROFFURMAR BIN-NIKIL
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Stadju 2: Il-valutazzjoni tar-riskji
Meta wieħed jivvaluta r-riskji, il-probabbiltà tal-espożizzjoni u s-severità tal-konsegwenzi jridu jiġu
kkunsidrati u evalwati.
Is-severità tal-konsegwenzi tiddependi fuq il-karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanzi kimiċi u fuq l-interazzjoni
possibbli ma’ sustanzi kimiċi oħrajn perikolużi użati fl-istess ħin.
L-informazzjoni ta’ REACH dwar il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanza kimika u l-interazzjonijiet possibbli u
l-inkompatibbiltajiet huma deskritti fi Stadju 1 hawn fuq.
Il-probabbiltà li l-espożizzjoni sseħħ realment jiddependi fuq:
• il-mudell tal-użu (l-ammonti użati, it-tul ta’ żmien, il-frekwenza eċċ.)
• l-organizzazzjoni ġenerali tax-xogħol
• it-tagħmir u t-teknoloġija użati
• il-proċeduri tax-xogħol.
It-Taqsima 7 tal-SDS tipprovdi pariri dwar l-immaniġġjar u l-ħażna bla periklu u t-Taqsima 8.2 tal-SDS
tiddeskrivi l-kontroll xieraq tal-espożizzjoni (kontrolli tal-inġinerija u PPE).

FIGURA 20: SILTIET MILL-SDS SULFAT TAN-NIKIL, TAQSIMA 7 U 8.2

FIGURA 21: SILTIET MILL-SDS SULFAT TAN-NIKIL, TAQSIMA 7 U 8.2
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Barra minn hekk, it-Taqsima 2 tax-xenarju ta’ espożizzjoni tipprovdi informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet
operattivi u l-miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju li jiżguraw kontroll adegwat ta’ riskju għal użu speċifiku tassustanza. Din l-informazzjoni tirrigwarda mill-qrib il-parametri tal-użu u tat-tagħmir/tat-teknoloġija.

FIGURA 22: SILTIET MILL-GES4: TRATTAMENT TAL-WIĊĊ TAL-METALL SULFAT TAN-NIKIL - ELETTROPLEJTJAR
TAN-NIKIL, ELETTROFFURMAR TAN-NIKIL, IPPLEJTJAR BIN-NIKIL MINGĦAJR ELETTRIKU

Stadju 3: Iddeċiedi dwar l-azzjoni preventiva
Bħala riżultat tal-istadju 1 u 2 tal-valutazzjoni tar-riskju għas-sustanzi kimiċi użati fil-kumpanija, għadd ta’
riskji speċifiċi jkunu ġew identifikati u vvalutati. Sabiex tagħżel il-miżuri adatti biex telimina jew tikkontrolla
dawn ir-riskji, il-kumpanija ser ikollha:
• tikkunsidra l-informazzjoni pprovduta fl-SDS u fl-ES għal kull sustanza kimika u
• tiddeċiedi dwar sett ta’ miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju xierqa għad-diversi kompiti u sustanzi użati filproċess, inklużi riskji ġġenerati mill-proċess.
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L-informazzjoni pprovduta fix-xenarju ta’ espożizzjoni taħt l-intestatura “Gwida għall-UD sabiex jiġi
evalwat jekk jaħdimx fil-limiti stabbiliti mill-ES” tista’ tinkludi l-limitazzjonijiet għall-flessibbiltà permessa
meta wieħed jiċċekkja jekk il-kundizzjonijiet tal-użu tas-sustanza fuq il-post tax-xogħol jaqblux ma’
dawk rakkomandati fix-xenarju ta’ espożizzjoni, jew link għal fejn wieħed jista’ jikseb dan il-parir dwar ilgradazzjoni. Dan jgħin biex jinkiseb il-livell adegwat ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

FIGURA 23: EŻEMPJU IPOTETIKU TAL-KONTENUT TAT-TAQSIMA 4 TA’ XENARJU TA’ ESPOŻIZZJONI. DAN
L-EŻEMPJU ĠIE ŻVILUPPAT MILL-ECHA U HUWA FFORMATTJAT SKONT IL-MUDELLI GĦAL XENARJU TA’
ESPOŻIZZJONI 18

Barra minn hekk, il-miżuri tal-ewwel għajnuna deskritti fit-Taqsima 4 tal-SDS (li jinkludu antidoti,
kontroindikazzjonijiet jew kura immedjata li għandha tkun disponibbli fuq il-post tax-xogħol) ikunu
partikolarment utli biex jitnaqqsu l-konsegwenzi f’każ ta’ espożizzjoni aċċidentali.

FIGURA 24: SILTA MILL-SDS TAL-ĠIR IMĦALLAT, TAQSIMA 4
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Informazzjoni u taħriġ għall-ħaddiema
8.1

L-OBBLIGI LEGALI TAL-IMPJEGATUR

L-IED ma titlobx speċifikament li l-operaturi jħarrġu lill-ħaddiema tagħhom iżda d-dokument BREF dwar
it-“Trattament tal-Uċuh ta’ Metalli u Plastiċi” jikkunsidra t-taħriġ, l-għarfien u l-kompetenza tal-persunal
bħala element tal-aħjar teknika disponibbli mill-perspettiva ta’ ġestjoni ambjentali li jgħin fil-prestazzjoni
ambjentali globali tal-installazzjoni.
Bħala parti mill-obbligu ġenerali li jiġu assigurati s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema f’kull aspett relatat maxxogħol, l-impjegatur għandu d-dmir li jagħti taħriġ adegwat dwar is-saħħa u s-sigurtà lill-ħaddiema, b’mod
partikolari fil-forma ta’ informazzjoni u struzzjonijiet19.
Is-CAD (Artikolu 8(1)) u s-CMD (Artikolu 11) jistabbilixxu x’tip ta’ informazzjoni, istruzzjonijiet u taħriġ
għandhom jingħataw lill-ħaddiema u/jew lir-rappreżentanti tagħhom u kif tingħata l-informazzjoni, u b’liema
mod. Dawn l-Artikoli jispeċifikaw ukoll meta din l-informazzjoni, l-istruzzjonijiet jew it-taħriġ għandhom ikunu
aġġornati jew ripetuti. Huwa obbligu li wieħed jipprovdi aċċess għall-iskedi ta’ data ta’ sigurtà lill-ħaddiema u/
jew lir-rappreżentanti tagħhom.

CAD, Artikolu 8 Tagħrif u taħriġ għall-ħaddiema
1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 10 u 12 tad-Direttiva 89/391/KEE l-impjegatur għandu jiżgura illi
l-ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti tagħhom jiġu pprovduti bi:
• id-data miksuba skont l-Artikolu 4 ta' din id-Direttiva, u jiġi infurmat ulterjorment kull meta bidla maġġuri
fuq il-post tax-xogħol twassal għal bidla f'din id-data,
• it-tagħrif dwar l-aġenti kimiċi ta' riskju li jkunu jinsabu fuq il-post tax-xogħol, bħalma huma l-identità
ta' dawn l-aġenti, ir-riskji għas-sigurtà u s-saħħa, il-valuri relevanti tal-limitu tal-espożizzjoni minħabba
x-xogħol u d-disposizzjonijiet leġiżlattivi l-oħrajn,
• it-taħriġ u t-tagħrif dwar il-prekawzjonijiet approprjati u l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu sabiex
jissalvagwardjaw lilhom infushom u lill-ħaddiema l-oħra fuq il-post tax-xogħol,
• l-aċċess għal kull folja ta' tagħrif dwar is-sigurtà pprovdut mill-fornitur skont l-Artikolu 31 tarRegolament (KE) Nru 1907/2006;

u dan it-tagħrif huwa:
• ipprovdut b'mod xieraq għar-riżultat tar-riskju skont l-Artikolu 4 ta' din id-Direttiva. Dan jista' jvarja
mill-komunikazzjoni bil-fomm għall-istruzzjonijiet u t-taħriġ individwali appoġġjat bit-tagħrif bil-miktub,
jiddependi min-natura u l-grad tar-riskju żvelat mill-istima meħtieġa mill-Artikolu msemmi,
• aġġornat sabiex iqis it-tibdil fiċ-ċirkostanzi.

2. Fejn il-kontenituri u l-pajpijiet tal-aġenti kimiċi ta' riskju użati waqt ix-xogħol ma jkunux immarkati skont
il-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti dwar l-ittikkettjar tal-aġenti kimiċi u dwar sinjali tas-sigurtà fuq il-post
tax-xogħol, l-impjegatur għandu, mingħajr preġudizzju għad-derogi pprovduti fil-leġiżlazzjoni msemmija hawn
fuq, jiżgura illi l-kontenuti tal-kontenituri u tal-pajpijiet, flimkien man-natura ta' dawn il-kontenuti u ta' kull
riskju assoċjat magħhom, ikunu jistgħu jiġu identifikati biċ-ċar.
3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw illi l-impjegaturi jistgħu,
preferibbilment mill-produttur jew mill-fornitur, jiksbu fuq talba, it-tagħrif kollu meħtieġ dwar l-aġenti kimiċi
perikolużi meħtieġa biex jiġi applikat l-Artikolu 4(1) ta' din id-Direttiva, safejn u sakemm la r-Regolament (KE)
19 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u
s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol
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Nru 1907/2006, u lanqas ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ma jinkludu l-ebda obbligu li jipprovdu t-tagħrif.
CMD, Artikolu 11 Informazzjoni u taħriġ tal-ħaddiema
1. Għandhom jittieħdu miżuri xierqa mill-impjegaturi biex jiġi żgurat li l-ħaddiema u/jew ir-rappreżentanti
tal-ħaddiema fl-impriża jew stabbiliment jirċievu taħriġ suffiċjenti u xieraq, fuq il-bażi tal-informazzjoni
għad-dispożizzjoni, b'mod partikolari fil-forma ta' informazzjoni u struzzjonijiet, li jikkonċernaw:
a) riskji potezjali għas-saħħa, inklużi riskji addizzjonali minħabba konsum ta' tabakk;
b) prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu biex jipprevjenu espożizzjoni;
c) ħtiġijiet ta' iġene;
d) ilbies u użu ta' apparat u lbies protettiv;
e) passi li għandhom jittieħdu mill-ħaddiema, inklużi ħaddiema ta' salvataġġ, fil-każ ta' inċidenti u biex
tipprevjeni inċidenti.
It-taħriġ għandu jkun:
• adattat biex jieħu qies tar-riskji ġodda jew mibdula, u
• ripetut perjodikament jekk hemm bżonn.

2. L-impjegaturi għandhom jinformaw lill-ħaddiema fuq l-installazzjonijiet u kontenituri relatati li fihom
karċinoġeni jew mutaġeni, jiżguraw li l-kontenituri kollha, pakketti u installazzjonijet li fihom karċinoġeni jew
mutaġeni huma tikkettati b'mod ċar u li jinqara, u jkollhom sinjali ta' twissija u periklu li jkunu jinqraw b'mod
ċar u li jkunu viżibbli.
8.2

L-UŻU TA’ INFORMAZZJONI MINN REACH FIT-TAĦRIĠ

Tfakkira: din it-taqsima mhijiex maħsuba bħala gwida dwar kif torganizza jew tagħti t-taħriġ iżda biex turi
fejn l-informazzjoni REACH tista’ tintuża biex tappoġġja din l-attività.
Kif intqal qabel, skont is-CAD, huwa obbligu li wieħed jipprovdi aċċess għall-iskedi ta’ data ta’ sigurtà lillħaddiema u/jew lir-rappreżentanti tagħhom. Barra minn hekk, wieħed mill-obbligi bażiċi tal-operatur taħt
l-IED huwa li jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jipprevjeni l-inċidenti u jillimita l-konsegwenzi tagħhom.
L-iskedi ta’ data ta’ sigurtà u x-xenarji ta’ espożizzjoni fihom informazzjoni li tista’ tintuża fl-ippjanar u
fl-istrutturar tat-taħriġ tal-ħaddiema biex titjieb is-sigurtà tas-sustanzi kimiċi, jitnaqqsu l-inċidenti u jiġu
limitati l-konsegwenzi tagħhom.
Huwa l-impjegatur li jiddeċiedi x’inhu l-livell xieraq ta’ dettall meħtieġ u b’liema mod it-taħriġ għandu jkun
organizzat iżda jista’ jkun utli li ssir distinzjoni bejn it-taħriġ għall-kundizzjonijiet normali ta’ xogħol u t-taħriġ
għar-rispons għall-inċidenti.
8.2.1

Kundizzjonijiet normali ta’ xogħol

It-Taqsima 16 tal-SDS tipprovdi parir ġenerali dwar kwalunkwe taħriġ adattat għall-ħaddiema biex tkun
żgurata l-protezzjoni tas-saħħa tl-bniedem u tal-ambjent.

FIGURA 25: SILTA MILL-SDS TAL-ĠIR IMĦALLAT, TAQSIMA 16
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It-Taqsima 2 tal-SDS tiddeskrivi l-perikli tas-sustanza jew it-taħlita u t-twissijiet xierqa assoċjati ma’ dawk
il-perikli. L-elementi fuq it-tikketta jgħinu lill-utenti jirrikonoxxu mad-daqqa t'għajn il-perikli prinċipali u
l-miżuri protettivi. It-taħriġ huwa meħtieġ speċjalment biex ikun żgurat li l-ħaddiema jirrikonoxxu u jifhmu
l-klassijiet il-ġidda ta’ perikli, il-pittogrammi u d-dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni introdotti bis-CLP.

FIGURA 26: SILTIET MILL-SDS SULFAT TAN-NIKIL, TAQSIMIET 2.1 U 2.2

L-istruzzjonijiet fit-Taqsima 7 dwar l-immaniġġjar u l-ħażna assoċjati mal-protezzjoni mill-espożizzjoni
f’Taqsima 8.2 u l-kunsiderazzjoni tar-rimi fit-Taqsima 13 tal-SDS għandhom ikunu l-pedament li fuqu
l-ħaddiema jimmaniġġjaw is-sustanzi kimiċi b’mod sigur f’kundizzjonijiet normali tax-xogħol.
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FIGURA 27: SILTA MILL-SDS TAL-ĠIR IMĦALLAT TAQSIMA 7

FIGURA 28: SILTA MILL-SDS TAL-ĠIR IMĦALLAT TAQSIMA 8.2

FIGURA 29: FIGURA 27: SILTA MILL-SDS TAL-ĠIR IMĦALLAT TAQSIMA 13

Fix-xenarju ta’ espożizzjoni, it-taqsima li tiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-użu li jaffettwaw l-espożizzjoni
tinkludi informazzjoni importanti relatata mal-kundizzjonijiet ta’ użu sigur għall-ambjent (xi drabi taħt
l-intestaturi “Xenarju li jikkontribwixxi għall-ambjent”). Din l-informazzjoni tista’ tkun utli għal finijiet ta’
taħriġ.
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FIGURA 30: SILTIET MILL-GES4 TRATTAMENT TAL-UĊUH TAL-METALL SULFAT NI – ELETTROPLEJTJAR BIN-NIKIL,
ELETTROFFURMAR BIN-NIKIL U PPLEJTJAR BIN-NIKIL MINGĦAJR ELETTRIKU– 2.1 KONTROLL TAL-ESPOŻIZZJONI
AMBJENTALI

Bl-istess mod, it-taqsima li tiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-użu li jaffettwaw l-espożizzjoni għall-ħaddiema
tinkludi informazzjoni importanti relatata mal-kundizzjonijiet ta’ użu sigur li tista’ tkun inkluża fl-attivitajiet
ta’ taħriġ.
Xi drabi din l-informazzjoni tiġi ppreżentata taħt l-intestatura “Xenarju li jikkontribwixxi għall-ħaddiem”.
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FIGURA 31: SILTA MILL-GES4 TRATTAMENT TAL-UĊUH TAL-METALL SULFAT NI – ELETTROPLEJTJAR BIN-NIKIL,
ELETTROFFURMAR BIN-NIKIL U PPLEJTJAR BIN-NIKIL MINGĦAJR ELETTRIKU– 2.2 KONTROLL TAL-ESPOŻIZZJONI
TAL-ĦADDIEMA GĦALL-KONTRIBUZZJONI TAX-XENARJU TA’ ESPOŻIZZJONI 4.2

8.2.2

Rispons għall-inċidenti (espożizzjoni, nirien, tixrid)

Il-miżuri tal-ewwel għajnuna deskritti fit-Taqsima 4 tal-SDS huma importanti biex inaqqsu l-konsegwenzi ta’
espożizzjoni aċċidentali għall-vittma iżda xi kultant anki għall-persuni li tagħti l-ewwel għajnuna.
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FIGURA 32: SILTA MILL-SDS TAL-AĊIDU IDROFLUWORIKU TAQSIMA 4

Fit-Taqsima 5 tal-SDS, huwa importanti li waqt it-taħriġ wieħed jenfasizza l-mezzi mhux adatti għat-tifi u
perkli speċjali li jiġu kkawżati mis-sustanza kimika f’każ ta’ nirien. Jistgħu jingħataw ukoll aktar pariri dwar
ir-rimi ta’ residwi. Dan jgħin biex jitnaqqsu l-konsegwenzi u jiġu evitati reazzjonijiet perikolużi waqt it-tifi ta’
nirien li jinvolvu s-sustanzi kimiċi.

FIGURA 33: SILTA MILL-SDS TAS-SULFAT TAN-NIKIL TAQSIMA 5
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Il-miżuri ta’ rilaxx aċċidentali deskritti fit-Taqsima 6 tal-SDS jinkludu wkoll informazzjoni dwar ilprekawżjonijiet personali, it-tagħmir protettiv li għandu jintuża u l-prekawzjonijiet ambjentali li għandhom
ikunu osservati f’sitwazzjoni ta’ tixrid jew tnixxija aċċidentali. Dan il-parir ikun utli biex jitnaqqsu
l-konsegwenzi ta’ rilaxx aċċidentali għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem.

FIGURA 34: SILTA MILL-SDS TAL-AĊIDU IDROFLUWORIKU TAQSIMA 6
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9. Il-ġestjoni tar-riskju fl-operazzjonijiet ta’ kuljum
Il-ġestjoni tar-riskju hija parti mill-operazzjonijiet ta’ kuljum tan-negozju u aspett ċentrali tal-IED, is-CAD u
s-CMD. L-għan huwa li jiġi żgurat li l-operazzjonijiet ikunu ġestiti b’mod li l-ewwel jiġu vvalutati u mbagħad
ikkontrollati r-riskji.
Pass importanti ieħor huwa li jiġi żgurat li l-valutazzjoni tiġi riveduta b’mod regolari jew kull meta jkun hemm
bżonn ta’ aġġornament. Bidliet fil-proċessi, inċidenti bi sbrixx huma indikaturi tipiċi ta’ ħtieġa ta’ reviżjoni.
Informazzjoni ġdida mogħtija fl-SDS u fl-ES tista’ wkoll tagħti bidu għal reviżjoni. Pereżempju bidla filklassifikazzjoni tal-periklu ta’ sustanza jew taħlita jista’ jkollha riperkussjonijiet wesgħin fuq il-miżuri ta’ ġestjoni
tar-riskju u jistgħu jeħtieġu aġġornament tal-valutazzjoni tar-riskju jew saħansitra tal-permess ambjentali. Bidliet
fix-xenarji ta’ espożizzjoni wkoll jistgħu jkollhom konsegwenzi simili.
Meta skeda ta’ data ta’ sigurtà (u xenarju ta’ espożizzjoni jekk japplika) tiġi pprovduta lill-utent downstream,
l-eħfef mod biex wieħed jidentifika jekk id-dokument huwiex verżjoni riveduta huwa li wieħed jikkontrolla l-ewwel
paġna tal-SDS fejn trid tiġi indikata l-informazzjoni dwar ir-reviżjoni.
It-Taqsima 16 tal-SDS tinkludi indikazzjoni dwar fejn saru bidliet fil-verżjoni preċedenti tal-SDS. Dan jgħin biex
jiġi identifikat jekk il-bidliet magħmulin fl-SDS għandhomx xi effett fuq il-ġestjoni tar-riskju. Barra minn hekk, jekk
il-bidliet indikati ma jkunux ċari biżżejjed tista’ titlob aktar informazzjoni mingħand il-fornitur tiegħek.

FIGURA 35: SILTA MILL-SDS TAS-SULFAT TAN-NIKIL TAQSIMA 1

FIGURA 36: SILTA MILL-SDS TAS-SULFAT TAN-NIKIL TAQSIMA 16
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Il-mod kif jiġu indikati l-bidliet fit-Taqsima 16 jista’ jvarja. Fl-eżempju ta’ hawn fuq, il-fornitur għażel li
jagħmel linja taħt l-elementi fid-dokument li nbidlu. Eżempju ieħor huwa mogħti hawnhekk.

FIGURA 37: SILTA MILL-SDS TAL-ĠIR IMĦALLAT TAQSIMA 16

Għal trattament effiċjenti tal-informazzjoni li tirċievi, ikun utli li toħloq xi lista ta’ referenza tal-użu
tal-informazzjoni. Il-lista tgħinek tidentifika liema informazzjoni ntużat għal liema obbligu legali. Meta
l-informazzjoni tinbidel huwa aktar faċli li ssib l-implikazzjonijiet u timplimenta l-bidliet skont dak li ssib.
Eżempju ta’ lista bħal din huwa mogħti fl-Appendiċi 3.
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Appendiċi 1. Lista ta' termini
Utent finali
Persuna jew korp li juża sustanzi jew preparazzjonijiet f’attività industrijali jew professjonali (eż. mhux
konsumatur jew distributur) li ma jfornihomx aktar downstream.
L-immaskjar
L-immaskjar jintuża fi kważi kull operazzjoni ta’ rfinar tal-metalli fejn żona speċifika tal-wiċċ ta’ parti trid
tkun esposta għall-proċess.
L-ilqugħ
L-ilqugħ jintuża biex l-elettriku eċċessiv jitbiegħed minn żoni ta’ densità ta’ kurrent għolja sabiex jiġi evitat
l-iżvilupp eċċessiv tad-depożitu.
Xkaffa tal-ipplejtjar
Xkaffa, jew tilar, huwa apparat li minnu jgħaddi l-elettriku u li jżomm il-partijiet f’pożizzjoni fissa waqt iċċiklu tal-ipplejtjar. Irid ikun konduttiv ħafna biex jikkonnettja l-parti b’mod elettriku mal-konduttur elettriku
tar-ram u l-provvista ta’ kurrent DC. Il-wiċċ kollu, minbarra ż-żoni ta’ kuntatt, ġeneralment jinkesa bi plastik
reżistenti għas-sustanza kimika u iżolanti.
Fossa
Toqba jew ġibjun li jservu bħala drejn jew reċipjent għal-likwidi

Appendiċi 2: Tabella sommarja ta' informazzjoni dwar issustanzi kimiċi
Dan huwa eżempju ta’ tabella li tista’ titħejja minn kumpanija sabiex tiġbor fil-qosor ftit mill-informazzjoni
ewlenija relatata mas-sustanzi u t-taħlitiet li tuża l-kumpanija. Il-kolonna 6 fiha d-deskrizzjoni tal-kumpanija
stess tal-attivitajiet li jinvolvu s-sustanzi. Il-kolonni 7 sa 11 jirreġistraw il-mod kif il-kumpanija talloka
l-attivitajiet tagħha għall-kategoriji deskrittivi tal-użu differenti skont il-Gwida dwar id-deskrizzjoni talużu20. Informazzjoni oħra tista’ tiġi miżjuda skont il-ħtiġijiet individwali ta’ kumpanija (pereżempju: valuri ta’
limitu ta’ espożizzjoni fuq ix-xogħol, id-dettalji ta’ kuntatt tal-forniturui, id-data ta’ meta waslet l-SDS/ES,
l-istatus regolatorju REACH tas-sustanza21, informazzjoni relatata ma’ leġiżlazzjoni oħra, il-kwantità fuq issit, informazzjoni dwar l-ippakkjar, il-kodiċijiet tal-mappa tal-użu tas-settur, eċċ.)
Dan it-tip ta’ sommarju jagħti ħarsa ġenerali tas-sustanzi kimiċi użati u jista’ jiffaċilita l-bidliet fil-monitoraġġ
pereżempju meta tirċievi skeda ta’ data ta’ sigurtà aġġornata u xenarji ta’ espożizzjoni. Barra minn hekk,
wieħed jista’ jieħu informazzjoni għal finijiet oħrajn, kif u meta jkun meħtieġ eż. għall-applikazzjoni għal
permess IED, għall-valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol eċċ.

20 Sal-mument tal-pubblikazzjoni, il-“Gwida dwar ir-Rekwiżiti tal-Informazzjoni u l-Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika, Kapitolu R.12:
Deskrizzjoni tal-użu” kienet taħt reviżjoni (il-pubblikazzjoni hija mistennija sal-aħħar tal-2015) http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 Pereżempju jekk is-sustanza hija inkluża fil-Lista ta’ Kandidati jew fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni eċċ.
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TABELLA 3: TABELLA SOMMARJA TA’ INFORMAZZJONI DWAR IL-KIMIĊI

ĠIR IMĦALLAT
AĊIDU SULFURIKU

ISEM TAS-SUSTANZA

METALL TAN-NIKIL

KONĊ.

GĦAMLA

CAS

KLASSIFIKAZZJONI
(REGOLAMENT CLP)

ID-DESKRIZZJONI TALATTIVITAJIET MILLKUMPANIJA NFISHA

Sensittività tal-Ġilda
1 H317
Karċ. 2 H351
STOT RE 1 H372
Akkwatika Kronika 3
H412

Trasferiment minn ċilindru ta’
50 kg għall-banju tal-proċess
Galvanizzar tal-komponent
Ħażna bejn użu u ieħor

100

Solida, massiva

7440-02-0

KATEGORIJA
TAL-PROĊESS
(PROC)

RILAXX
AMBJENTALI
KATEGORIJA (ERC)

KATEGORIJA
TALPRODOTT

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Aġent tal-ipplejtjar

KONĊ.

GĦAMLA

CAS

KLASSIFIKAZZJONI
(REGOLAMENT CLP)

ID-DESKRIZZJONI TALATTIVITAJIET MILLKUMPANIJA NFISHA

Irritanti għall-Ġilda 2,
H315
Ħsara għall-għajnejn 1
H318
STOT SE 3, H335

Trasferiment minn borża
ta’ 25 kg għall-proċess tattrattament bl-ilma
Stadju tat-taħlit
Ħażna bejn użu u ieħor

KATEGORIJA TAL-FUNZJONI

100

Solidu, trab

1305-62-0

KATEGORIJA
TAL-PROĊESS
(PROC)

RILAXX
AMBJENTALI
KATEGORIJA (ERC)

KATEGORIJA
TALPRODOTT

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

Aġent li jirregola l-pH

KONĊ.

GĦAMLA

CAS

KLASSIFIKAZZJONI
(REGOLAMENT CLP)

ID-DESKRIZZJONI TALATTIVITAJIET MILLKUMPANIJA NFISHA

Korrużiv għall-Ġilda 1A
H314

Trasferiment mill-IBC għallproċess tat-trattament
bl-ilma
Stadju tat-taħlit
Ħażna bejn użu u ieħor

95/-97

Likwidu

7664-93-9

KATEGORIJA
TAL-PROĊESS
(PROC)

RILAXX
AMBJENTALI
KATEGORIJA (ERC)

KATEGORIJA
TALPRODOTT

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

KATEGORIJA TAL-FUNZJONI

KATEGORIJA TAL-FUNZJONI

Aġent li jirregola l-pH
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Appendiċi 3: Lista ta’ referenza ta’ użu suġġerit tal-informazzjoni
Din it-tabella hija rekord ta’ fejn ġie ssuġġerit li tintuża l-informazzjoni li tinsab fl-iskeda ta’ data ta’ sigurtà u
fix-xenarju ta’ espożizzjoni biex tappoġġja l-konformità mal-obbligi legali deskritti fl-istudju tal-każ.
Meta tiġi pprovduta informazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, din it-tabella tista’ tgħin fil-valutazzjoni ta’ fejn
il-bidliet fl-informazzjoni riċevuta jeħtieġ li jittieħdu inkunsiderazzjoni.
SORS TA’ INFORMAZZJONI

SUĠĠERIMENT TA’ UŻU TALINFORMAZZJONI

Skeda ta’ data ta’ sigurtà

Permess b tal-IED

L-ewwel paġna, intestatura

Ġestjoni tar-riskju, evalwazzjoni talinformazzjoni li tidħol

TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/
impriża
1.1 Identifikatur tal-prodott

Permess b tal-IED

1.2. Użijiet rilevanti identifikati tas-sustanza jew tat-taħlita u użijiet
mhux irrakkomandati

Permess b tal-IED

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-Iskeda ta’ Data ta’ Sigurtà
1.4 Numru tat-telefown ta’ emerġenza
TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tal-perikli

Valutazzjoni tar-riskju stadju 1

2.1 Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita

Permess b tal-IED
Permess c, e, f, j tal-IED
Valutazzjoni tar-riskju stadju 1
Taħriġ tal-ħaddiem

2.2: Ittikketta l-elementi W

Valutazzjoni tar-riskju stadju 1
Taħriġ tal-ħaddiem

2.3 Perikli oħra

Permess b tal-IED
Valutazzjoni tar-riskju stadju 1

TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

Permess b tal-IED
Valutazzjoni tar-riskju stadju 1

3.1 Sustanzi
3.2 Taħlitiet
TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna
4.1 Deskrizzjoni ta’ miżuri tal-ewwel għajnuna
4.2 Is-sintomi u l-effetti l-aktar importanti, kemm dawk akuti kif ukoll
dawk li joħorġu wara
4.3 Indikazzjoni ta’ kull attenzjoni medika immedjata u kull trattament
speċjali meħtieġ
TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

Valutazzjoni tar-riskju stadju 3
Taħriġ tal-ħaddiem
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SORS TA’ INFORMAZZJONI

SUĠĠERIMENT TA’ UŻU TALINFORMAZZJONI

5.1 Mezzi għat-tifi tan-nar

Taħriġ tal-ħaddiem

5.2 Perikli speċjali li jirriżultaw mis-sustanza jew mit-taħlita

Taħriġ tal-ħaddiem

5.3 Parir għal min jitfi n-nirien
5.4 Informazzjoni addizzjonali

Taħriġ tal-ħaddiem

TAQSIMA 6: Miżuri ta’ rilaxx aċċidentali

Taħriġ tal-ħaddiem

6.1 Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta’
emerġenza
6.2 Prekawzjonijiet ambjentali
6.3 Metodi u materjal għat-trażżin u t-tindif
6.4 Referenza għal taqsimiet oħra
TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħażna

Valutazzjoni tar-riskju stadju 2
Taħriġ tal-ħaddiem

7.1 Prekawzjonijiet għal ġestjoni sigura
7.2 Kondizzjonijiet għal użu sigur, inklużi xi inkompatibiltajiet
7.3 L-użu(użijiet) finali speċifiku(speċifiċi)
TAQSIMA 8: Kontrolli tal-espożizzjoni/ protezzjoni personali
8.1 Parametri ta’ kontroll

Valutazzjoni tar-riskju stadju 1

OELs
DNELs
PNECs
8.2 Kontrolli tal-esponiment

Permess c, e, f, j tal-IED
Valutazzjoni tar-riskju stadju 2
Taħriġ tal-ħaddiem

TAQSIMA 9: Karatteristiċi fiżiċi u kimiċi

Permess b tal-IED
Valutazzjoni tar-riskju stadju 1

9.1 Informazzjoni dwar karatteristiċi bażiċi fiżiċi u kimiċi
9.2 Informazzjoni oħra
TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività
10.1 Reattività

Valutazzjoni tar-riskju stadju 1
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SORS TA’ INFORMAZZJONI

SUĠĠERIMENT TA’ UŻU TALINFORMAZZJONI

10.2 Stabilità kimika
10.3 Possibiltà ta’ reazzjonijiet perikolużi
10.4 Kondizzjonijiet li għandhom jiġu evitati
10.5 Materjali inkompatibbli
10.6 Prodotti perikolużi ta’ dekompożizzjoni
TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika
11.1 Informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Valutazzjoni tar-riskju stadju 1
Valutazzjoni tar-riskju stadju 2

TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

Permess c, e, f, j tal-IED

12.1 Tossiċità
12.2 Persistenza u degradabbiltà
12.3 Potenzjal bijoakkumulattiv
12.4 Mobbiltà fil-ħamrija
12.5 Riżultati ta’ valutazzjoni PBT u vPvB
TAQSIMA 13: Konsiderazzjonijiet ta’ rimi
13.1 Metodi għat-trattament tal-iskart
TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport
14.1. In-Numru tan-NU
14.2. L-isem preċiż ta’ trasbord tan-NU
14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport
14.4. Il-grupp ta’ imballaġġ
14.5. Perikoli ambjentali
14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent
14.7. Trasport bil-massa skont l-Anness II ta’ MARPOL73/78 u
l-Kodiċi IBC
TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja
15.1 Regolamenti dwar is-sigurtà, is-saħħa u ambjentali/leġiżlazzjoni
speċifika għas-sustanza jew għat-taħlita

Permess h tal-IED
Taħriġ tal-ħaddiem
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SORS TA’ INFORMAZZJONI

SUĠĠERIMENT TA’ UŻU TALINFORMAZZJONI

15.2 Valutazzjoni dwar is-Sigurtà Kimika
TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra
(i) Indikazzjoni tal-bidliet

Ġestjoni tar-riskju, valutazzjoni talinformazzjoni li tidħol

(ii) Abbrevjazzjonijiet u akronimi
(vi) Parir għat-taħriġ
(iv) Informazzjoni addizzjonali

Taħriġ tal-ħaddiem
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SORS TA’ INFORMAZZJONI

SUĠĠERIMENT TA’ UŻU TALINFORMAZZJONI

Xenarju tal-espożizzjoni
Titolu ES (titolu qasir)
1. It-taqsima tat-titolu

Valutazzjoni tar-riskju stadju 1

ES/isem tal-użu
Kamp ta’ applikazzjoni
2. Kondizzjonijiet għall-użu li jaffettwaw l-espożizzjoni
2.1 Xenarju li jikkontribwixxi għall-ambjent

Taħriġ tal-ħaddiem

Karatteristiċi tal-prodott (oġġett)
L-ammont użat, il-frekwenza u d-durata tal-użu (jew mid-durata tasservizz)

Valutazzjoni tar-riskju stadju 2

Kondizzjonijiet u miżuri tekniċi u organizzattivi

Permess g tal-IED
Permess c, e, f, j tal-IED
Permess k tal-IED

Kondizzjonijiet u miżuri relatati mal-impjant għat-trattament tad-drenaġġ
Kondizzjonijiet u miżuri relatati mat-trattament tal-iskart (inkluż l-iskart
mill-oġġetti)

Permess h tal-IED

Kondizzjonijiet oħra li jaffettwaw l-espożizzjoni ambjentali
Parir addizzjonali ta' prattika tajba. Ma japplikawx obbligi skont
l-Artikoli 37(4) ta' REACH.
2.2 Xenarju li jikkontribwixxi għall-ħaddiem

Valutazzjoni tar-riskju stadju 2
Taħriġ tal-ħaddiem

Karatteristiċi tal-prodott
L-ammont użat (jew li jinsab fl-oġġetti), il-frekwenza u t-tul tal-użu/
espożizzjoni
Kondizzjonijiet u miżuri tekniċi u organizzattivi
Kondizzjonijiet u miżuri li jirrelataw għall-protezzjoni personali, l-iġjene u
l-valutazzjoni tas-saħħa
Kondizzjonijiet oħra li jaffettwaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema
Parir addizzjonali ta' prattika tajba. Ma japplikawx obbligi skont
l-Artikoli 37(4) ta' REACH.
3. Stima tal-espożizzjoni u referenza għas-sors tagħha
3.1 Xenarju li jikkontribwixxi għall-ambjent
3.2 Xenarju li jikkontribwixxi għall-ħaddiem
4. Gwida għall-UD biex ikun evalwat jekk jaħdimx fil-parametri stabbiliti
mill-ES

Valutazzjoni tar-riskju stadju 3
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