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Gwida u għodod għall-utenti downstream

BIEX NIBDEW
Mod faċli ta’ kif tiffamiljarizza ruħek mar-regolamenti
REACH u CLP huwa li tara l-vidjows qosra tal-ECHA li
jispjegaw l-aspetti ewlenin tar-rekwiżiti għall-utenti
tas-sustanzi kimiċi.
•
•

Min huwa utent downstream skont REACH u CLP?
REACH u CLP kif jaffettwaw lill-utenti downstream?

Il-gwida qasira Pariri għall-utenti tal-kimiċi fuq
il-post tax-xogħol tiddeskrivi kif isir l-aħjar użu talinformazzjoni dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar
riċevuta mill-fornituri.
AKTAR RIŻORSI
•

Il-gwida interattiva dwar Skedi ta’ Data ta’
Sigurtà u Xenarji ta’ Esponiment tipprovdi ħarsa
ġenerali lejn dawn is-sorsi ta’ informazzjoni. Din
tgħin lill-fornituri tas-sustanzi kimiċi biex jiġbru
l-iskedi ta’ data ta’ sigurtà estiżi tagħhom b’mod
korrett u lill-kumpaniji li jirċivuhom biex jifhmu
aħjar l-informazzjoni li tkun ġiet ipprovduta.

•

Il-gwida prattika Kif utenti downstream jistgħu
jindirizzaw xenarji ta’ esponiment għandha l-għan li
tassisti lill-utenti tas-sustanzi kimiċi biex jikkonformaw
mal-obbligi tagħhom fir-rigward tal-iskeda ta’ data ta’
sigurtà estiża li jirċievu mill-fornituri tagħhom.

•

L-istudju tal-każ L-użu tal-informazzjoni ġġenerata
minn REACH/CLP biex jiġi żgurat użu sigur tassustanzi kimiċi jipprovdi eżempji ta’ kif isir l-aħjar użu

Għajnuniet għall-utenti tas-sustanzi kimiċi, serje ta’
dokumenti ta’ paġna waħda, tagħti introduzzjonijiet
konċiżi għal:
•
•
•
•
•
•
•
•

ir-Regolament REACH
ir-Regolament CLP
id-databases tal-ECHA dwar is-sustanzi kimiċi
sustanzi kimiċi ta’ tħassib
awtorizzazzjoni
ir-rwol tal-utenti downstream
xenarji ta’ esponiment
ir-rapport dwar is-sigurtà kimika tal-utent
downstream

users

Din l-iskeda informattiva tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-gwida u
l-għodod għall-utenti tas-sustanzi kimiċi. Dan il-materjal, li huwa
disponibbli sew bi 23 lingwa tal-UE, jista’ jinstab fit-taqsima tas-sit web
tal-ECHA Komunikazzjoni fil-Katina tal-Provvista.

Dow

nstream

Informazzjoni ta’ kwalità hija importanti ħafna għall-atturi kollha
fil-katina tal-provvista – minn kumpaniji li jimmanifatturaw u
jimportaw sustanzi kimiċi li jeħtieġ jivvalutaw is-sigurtà tagħhom,
sa utenti li jridu jiżguraw immaniġġjar sigur.
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tal-informazzjoni misjuba fl-iskedi ta’ data ta’ sigurtà
estiżi.

•

AKTAR FIL-FOND
Skont REACH, il-kumpaniji li jużaw sustanzi kimiċi huma
responsabbli biex jimmaniġġjawhom b'mod sikur fis-siti
tagħhom. Dawn jeħtieġu wkoll li jgħaddu informazzjoni
ta’ kwalità dwar l-użu u l-kundizzjonijiet tal-użu salkatina tal-provvista lill-fornituri. Din il-komunikazzjoni
hija essenzjali fl-iżgurar li l-informazzjoni meħtieġa
tiġi pprovduta lill-utenti downstream fl-iskedi ta’ data
ta’ sigurtà estiżi, sabiex dawn imbagħad ikunu jistgħu
jiżguraw li s-sustanzi kimiċi li jixtru jiġu mmaniġġjati
b’mod sigur.
•

•

Il-paġni web għall-utent downstream tal-ECHA
jispjegaw fid-dettall kif l-utenti tas-sustanzi kimiċi
jiġu affettwati mir-regolamenti REACH u CLP u
jipprovdu links għal materjal ta’ appoġġ rilevanti.
Id-dokument ta’ gwida għall-utenti downstream
jipprovdi informazzjoni komprensiva dwar irrekwiżiti regolatorji għall-utenti tas-sustanzi kimiċi.

Għalxiex jintużaw
is-sustanzi kimiċi
Kif il-prodott
tiegħek jispiċċa flambjent

Uża
pakkett
ta’ mapep

Għid lillfornitur
tiegħek

Il-mappa interattiva għall-utenti downstream
tiffaċilita s-sejba tal-informazzjoni pereżempju dwar
sustanzi kimiċi, paġni web għall-utenti downstream u
appoġġ disponibbli fuq is-sit web tal-ECHA

Bl-Ingliż biss
•

Preżentazzjonijiet tal-ECHA dwar ir-regolamenti
REACH u CLP jipprovdu informazzjoni dettaljata
dwar l-aspetti ewlenin tar-rekwiżiti regolatorji
għal kumpaniji li jużaw sustanzi kimiċi. Dawn
jistgħu jitniżżlu u jiġu editjati mill-utent.

•

Il-kanal tal-ECHA tal-Utenti tas-Sustanzi Kimiċi
fuq LinkedIn iżomm lis-segwaċi tagħha aġġornati
dwar żviluppi relatati mar-regolamenti REACH u
CLP u jippromwovi netwerking bejn il-pari li huma
interessati fl-użu sigur tas-sustanzi kimiċi.

•

In-Netwerk ta’ Skambju dwar Xenarji ta’ Esponiment
(ENES, Exchange Network on Exposure Scenarios),
netwerk kollaborattiv għall-industrija u l-awtoritajiet,
jiżviluppa għodod effettivi għal skambju ta’
informazzjoni bejn atturi tal-katina tal-provvista.

Kumpaniji li
jirreġistraw is-sustanzi kimiċi

Tuża sustanzi kimiċi?
Dawn l-għodod se
jgħinuk

Skedi ta’
data ta’
sigurtà
estiżi

Frażijiet standard li
tista’ tuża
Għid lillklijent
tiegħek

Kif tifhem skedi ta’
data
ta’ sigurtà

Parir dwar użu ta’
taħlitiet b’mod
sigur

Kumpaniji li jużaw
sustanzi kimiċi

Tuża sustanzi kimiċi? Dawn l-għodod se jgħinuk
Din il-graff ta’ informazzjoni tiġbor l-għodod differenti li huma disponibbli għall-kumpaniji biex jikkomunikaw
l-informazzjoni b’mod effiċjenti u effettiv tul il-katina tal-provvista. Billi tiffoka fuq kumpaniji li jifformulaw
taħlitiet, din tiddeskrivi kif l-għodod jirrelataw ma’ dan ir-rwol fil-katina tal-provvista.
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Kif issib
l-ingredjenti
l-aktar perikolużi
fit-taħlita tiegħek

Kif il-klijenti
jużaw il-prodott
tiegħek
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Kif il-ħaddiema
jużaw il-prodott
tiegħek

Kif tuża sustanza
kimika b’mod
sigur

