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Pariri għall-utenti tal-kimiċi fuq il-post tax-xogħol

1. Klassifikazzjoni
Il-kimiċi huma kklassifikati skont il-karatteristiċi perikolużi tagħhom sabiex in-nies ikunu jistgħu jagħrfu
faċilment il-perikli assoċjati magħhom.
Il-klassifikazzjoni turi, pereżempju, jekk il-kimiċi għandhomx il-potenzjal li jikkawżaw kanċer, jirritaw
l-għajnejn, jagħmlu ħsara lill-ambjent, jisplodu u l-bqija.
Jekk tuża l-kimiċi fuq il-post tax-xogħol, int teħtieġ li tkun taf il-klassifikazzjoni tal-kimika meta tkun qed
tivvaluta r-riskji u tidentifika l-miżuri ta' kontroll. Il-klassifikazzjoni ħafna drabi tgħinek tiddeċiedi jekk
leġiżlazzjoni oħra għall-kontroll tal-kimiċi tapplikax ukoll fis-sit tiegħek.

»» Min jikklassifika l-kimiċi?
»» Għaliex l-istess kimika hija kklassifikata b'mod differenti minn
fornituri differenti?

»» X'għandi nagħmel meta nirċievi klassifikazzjonijiet differenti minn
fornituri differenti?

»» Kif insib l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni fuq is-sit web talECHA?

»» Kif niddetermina jekk l-informazzjoni tal-klassifikazzjoni mill-fornitur
tiegħi hijiex affidabbli?

Ikklikkja biex issir taf!

Fl-Unjoni Ewropea, ir-Regolament CLP ((KE) 1272/2008) huwa l-leġiżlazzjoni ewlenija li tindirizza
l-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tal-kimiċi.
Huwa bbażat fuq is-Sistema Globalment Armonizzata tan-Nazzjonijiet Uniti fuq il-klassifikazzjoni u
t-tikkettar tal-kimiċi (UN GHS).
Din ġiet adottata minn ħafna pajjiżi madwar id-dinja, b'hekk issa hemm uniformità akbar fil-kriterji talklassifikazzjoni b'mod globali.
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1.1

Min jikklassifika l-kimiċi?

Il-fornituri tal-kimiċi huma responabbli għall-klassifikazzjoni tas-sustanzi u t-taħlitiet li jfornu. Dan
normalment huwa l-manifattur, il-formulatur jew id-distributur.
Il-fornituri jikklassifikaw skont ir-regoli pprovduti mir-Regolament CLP. Din tissejjaħ awtoklassifikazzjoni.
Xi drabi, il-klassifikazzjoni ssir qbil fuqha minn esperti indipendenti fil-livell Ewropew. Din tissejjaħ
klassifikazzjoni armonizzata. Meta sustanza jkollha klassifikazzjoni armonizzata, int għandek tużaha.
Tista' ssib il-klassifikazzjoni fuq it-tikketta tal-pakkett u f'Taqsima 2 tal-iskeda ta' dejta tas-sigurtà (SDS)
tas-sustanza u/jew tat-taħlita fornuti. Tista' ssib ukoll il-klassifikazzjoni tas-sustanzi kollha manifatturati u
importati fuq is-sit web tal-ECHA.

Explosive
Explosiv
Explosif

Hazardous to the environment
Umweltgefährlich
Dangereux pour l'environnement

Gas under pressure
Gas unter Druck
Gaz sous pression

Acute toxicity
Akute Toxizität
Toxicité aiguë

Serious health hazard
Ernste Gesundheitsgefahr
Grave danger pour la santé

Oxidizing
Oxidierend
Oxydant

Flammable
Entzündbar
Inflammable

Corrosive
Korrosiv
Corrosif

Health hazard
Gesundheitsgefahr
Danger pour la santé
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Għaliex l-istess kimika hija kklassifikata b'mod differenti minn fornituri
differenti?
Minn Fornitur A:

Korrużiv, ta’ ħsara jekk
jinbela’

?

Minn Fornitur B:
Irritanti, tossiku jekk
jinbela’

Xi drabi inti tara klassifikazzjonijiet differenti għall-istess kimika u tkun tgħin li inti tifhem għaliex dan iseħħ.
Ir-raġunijiet jinkludu:
•

Impuritajiet, addittivi jew ingredjenti perikolużi differenti jistgħu jkunu preżenti,

•

Karatteristiċi bħall-forma fiżika, il-PH, il-punt ta' infjamabbiltà jistgħu jkunu differenti,

•

Il-fornituri jeħtieġu li jinterpretaw l-istudji xjentifiċi meta dawn jikklassifikaw kimika, u l-fornituri
differenti jistgħu jaslu għal konklużjoni differenti. Xi drabi dan huwa ġustifikabbli, iżda xi drabi l-fornituri
jista' jkollhom żball,

•

Il-formulaturi spiss jidderivaw il-klassifikazzjoni tat-taħlita bl-użu tal-klassifikazzjoni tas-sustanzi talingredjenti. Jekk il-klassifikazzjoni tas-sustanzi tvarja, il-klassifikazzjoni tat-taħlita tista' tvarja wkoll.

1.3

X'għandi nagħmel meta nirċievi klassifikazzjonijiet differenti minn fornituri
differenti?

Jekk tirċievi informazzjoni ta' klassifikazzjoni differenti minn fornituri differenti għall-istess sustanza jew
taħlita, int trid tiċċekkja li dawn ikunu attwalment l-istess kimika. Dawn forsi jista' jkollhom impuritajiet jew
ingredjenti differenti, jew huma f'forma fiżika differenti u dan jispjega d-differenza fil-klassifikazzjoni. Jekk
il-kimika tkun l-istess, ikkuntattja lill-fornituri tiegħek u ħeġġiġhom jadottaw klassifikazzjoni komuni.
Jekk il-fornituri tiegħek ma jaqblux fuq il-klassifikazzjoni inti tista':
•

Tieħu approċċ ta' prekawzjoni u tadotta l-iktar klassifikazzjoni stretta,

jew
•

Tadotta l-klassifikazzjoni li fiha inti l-iktar kunfidenti. Pereżempju, din tista' tkun il-klassifikazzjoni li
hija l-iktar konsistenti mal-informazzjoni tossikoloġika fl-iskeda ta' dejta tas-sigurtà. Tista' wkoll tara
l-informazzjoni tal-klassifikazzjoni fuq is-sit web tal-ECHA. Jeħtieġ li jkollok kompetenza suffiċjenti biex
tagħmel din id-deċiżjoni u tiddokumentaha,

jew
•

Staqsi għal parir. Il-Helpdesk tas-CLP tal-awtorità kompetenti nazzjonali tiegħek, l-aġenzija tal-infurzar
nazzjonali tiegħek jew l-assoċjazzjoni tal-kummerċ tiegħek jistgħu jkunu kapaċi jgħinuk, iżda tistennix li
dawn sejrin jikklassifikaw il-kimika għalik!
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jew
•

Ikklassifika l-kimika int stess. Din l-għażla rari tittieħed mill-utenti tal-kimiċi fuq il-post tax-xogħol.
Għandha tittieħed minn persuna kompetenti u tkun ibbażata fuq evidenza affidabbli. Jekk ilklassifikazzjoni hija differenti għal dik tal-fornituri tiegħek, inti għandek tirrapporta l-klassifikazzjoni
tiegħek lill-ECHA.
Ftakar, jekk hemm klassifikazzjoni armonizzata, int għandek tużaha.

1.4

Kif insib l-informazzjoni tal-klassifikazzjoni fuq is-sit web tal-ECHA?

Is-sit web tal-ECHA jagħti informazzjoni fuq aktar minn 120 000 sustanza, aktar minn 13 000 minnhom huma
rreġistrati bir-REACH. Ħu dawn il-passi biex issib informazzjoni fuq il-klassifikazzjoni:
1. Fittex għas-sustanza fuq il-paġna ewlenija tal-ECHA (http://echa.europa.eu)

2. Fuq is-Search result page (il-paġna tar-Riżultat tat-Tfittxija), ikklikkja fuq l-isem tas-sustanza biex tmur
fl-Infocard. Ikklikkja fuq l-ikona BP biex tmur fil-profil fil-qosor1. Tista' tmur fl-Inventarju C&L miż-żewġ
paġni

1 L-Infocard u l-Brief Profile (Profil fil-Qosor) jipprovdu l-informazzjoni tas-sustanza f'format li huwa faċli biex taqrah. Din hija
miġbura mill-informazzjoni aċċessibbli fuq il-paġna web "Information on chemicals" (Informazzjoni dwar il-kimiċi) li hija pprovduta millkumpaniji. L-ECHA ma tivverifikax il-preċiżjoni tal-informazzjoni.
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3. Il-Brief Profile (Profil fil-Qosor) jagħti ħarsa ġenerali grafika tad-dejta tal-Inventarju C&L. Dan juri jekk
il-klassifikazzjoni hijiex armonizzata, jekk id-dejta hijiex minn reġistrazzjonijiet ta' REACH jew minn notifiki
C&L, u l-perċentwal tal-fornituri li jirrappurtaw kull klassifikazzjoni. Jekk l-impuritajiet u/jew l-addittivi
jaffettwaw il-klassifikazzjoni rrapportata, dan jiġi indikat taħt il-graff. Ikklikkja fuq il-vleġġa fuq in-naħa tallemin biex tmur fl-Inventarju C&L.

Fl-Inventarju C&L, l-intestatura u l-kulur jindikaw jekk il-klassifikazzjoni hijiex armonizzata jew
notifikata - blu u isfar rispettivament. Il-klassifikazzjoni armonizzata dejjem tiġi murija l-ewwel. Ilkategorizzazzjoni Seveso hija pprovduta wkoll għal sustanzi koperti mid-Direttiva Seveso.
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1.5

Kif niddetermina jekk l-informazzjoni tal-klassifikazzjoni mill-fornitur tiegħi
hijiex affidabbli?

Pariri dwar kif tivvaluta l-affidabilità tal-klassifikazzjoni tal-fornitur jinkludu:
•

Il-klassifikazzjoni tkun konsistenti mal-klassifikazzjoni armonizzata,

•

Il-klassifikazzjoni tkun konsistenti mal-klassifikazzjoni tar-reġistrazzjoni tar-REACH. Dawn ilklassifikazzjonijiet x'aktarx ikunu bbażati fuq aktar dejta tat-test minn sustanzi li mhumiex irreġistrati,

•

Fl-Inventarju C&L, il-klassifikazzjoni hija mmarkata bħala "entrata konġunta". Dan ifisser li s-sors
huwa dossier prinċipali ta' sottomissjoni konġunta tar-reġistrazzjoni ta' REACH. Konsegwentement,
il-klassifikazzjoni tas-sustanza probabbilment għaddiet minn diskussjoni u reviżjoni iktar estensiva mirreġistrazzjonijiet u notifiki individwali,

•

Fil-"Brief Profile" (Profil fil-Qosor), id-distribuzzjoni tal-graff turi li proporzjon sostanzjali ta' notifikanti
jassenjaw klassifika mogħtija (għalkemm mhux dejjem ikun hemm sigurtà fin-numri).

L-informazzjoni tal-klassifikazzjoni fil-bażi tad-dejta tal-ECHA hija bbażata fuq in-notifiki millkumpaniji u l-informazzjoni pprovduta fid-dossiers tar-reġistazzjoni tar-REACH. L-ECHA ma
tivverifikax il-preċiżjoni tal-informazzjoni.
L-inventarju C&L jimmira li jkun aġġornat iżda mhuwiex ir-rekord legali primarju tal-klassifikazzjoni
armonizzata. Dak jista' jinsab f'Tabella 3.1 fl-Anness VI għas-CLP.
Il-klassifikazzjonijiet tat-taħlitiet mhumiex innotifikati u mhumiex inklużi fl-Inventarju C&L.
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2. Tikketti
Meta sustanza jew taħlita tkun ikklassifikata bħala perikoluża, għandu jkun hemm tikketta fuq l-ippakkjar.
It-tikketta tipprovdi informazzjoni fuq il-prodott, il-fornitur, il-periklu u l-prekawzjonijiet li għandhom
jittieħdu. Hawn taħt qiegħed jingħata eżempju. Ir-rekwiżiti dettaljati huma speċifikati fir-Regolament CLP
(http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation) u fil-Gwida tal-ECHA (http://echa.europa.eu/guidancedocuments/guidance-on-clp).
Għandek tiċċekkja li l-informazzjoni fuq it-tikketta hija konsistenti mal-informazzjoni fuq l-iskeda ta' dejta
tas-sigurtà. Jekk ma tkunx, ikkuntattja lill-fornitur tiegħek.
Mat-taħlitiet, inti xorta tista' tara tikketti li jkunu konformi mad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Dejta
(DPD) preċedenti (b'simboli oranġjo). Dawn xorta huma aċċettabbli sa Ġunju 2017 jekk it-taħlitiet tpoġġew
fis-suq qabel l-1 ta' Ġunju 2015.

Product Identifiers

HEPTANE
Isoheptane, EC-number: 250-610-8
Company XYC
Alphabet Street
Number Town
Code ABCD
Phone: +353 1 0000000

Hazard
Pictograms

Signal
Word

Supplier
Identity

Danger
Hazard
Statement

Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Store
in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove
person to fresh air and keep comfortable for breathing. Avoid release to the environment. Collect spillage.

Precautionary
Statements

2l

Nominal
Quantity
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3. Imballaġġ
L-imballaġġ ta' kimiċi perikolużi għandu jżomm lill-ħaddiema u lill-ambjent sikuri minn kuntatt mhux
intenzjonat. Jekk m'intix sodisfatt/a bil-mod ta' kif il-kimiċi li tirċievi huma ppakkjati, ikkuntattja lill-fornitur
tiegħek.
Ir-rekwiżiti tal-imballaġġ għall-kimiċi perikolużi huma speċifikati fir-Regolament CLP u dawk l-iktar rilevanti
għall-post tax-xogħol huma:
•

L-imballaġġ għandu jkun iddisinjat b'tali mod li l-kontenuti perikolużi ma jistgħux joħorġu. L-imballaġġ
m'għandux ikun suxxettibbli li jsofri ħsara mill-kontenut tiegħu u għandu jkun b'saħħtu biżżejjed biex
jissodisfa t-tensjonijiet u l-isforzi tat-tqandil.

•

L-imballaġġ bi qfieli li jinbidlu għandu jiġi ddisinjat b'tali mod li jista' jinqafel ripetutament mingħajr ma
joħroġ il-kontenut.

L-imballaġġ li jissodisfa t-trasport tar-rekwiżiti ta' oġġetti perikolużi wkoll jissodisfa ħafna middispożizzjonijiet tar-Regolament CLP.
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4. L-iċċekkjar tal-informazzjoni
4.1

Affarijiet li għandek tiċċekkja f'tikketti u fi skedi ta' dejta tas-sigurtà

Il-fornitur tiegħek huwa responsabbli biex jipprovdilek informazzjoni korretta. Madankollu, trid tiċċekkja
t-tikketta u l-iskedi ta' dejta tas-sigurtà għall-kimiċi li timmaniġġja fuq il-post.
Inti m'intix mistenni li tagħmel ix-xogħol ta' spettur, iżda għandek tkun kapaċi tgħaddi ġudizzju fuq jekk
l-informazzjoni hijiex affidabbli. Dawn huma xi indikaturi li l-informazzjoni li tirċievi hija affidabbli:

It-tikketta
•

L-identità tal-prodott fuq it-tikketta tal-kimika hija l-istess bħal fuq l-SDS,

•

L-informazzjoni tat-tikketta tal-kimika hija l-istess bħal f'Taqsima 2.2 tal-SDS,

•

It-tikketta hija ppreparata skont is-CLP. (M'hemm xejn ħażin li jkollok tikketta għat-taħlitiet skont illeġiżlazzjoni preċedenti sa Ġunju 2017, jekk it-taħlitiet kienu imqiegħda fis-suq qabel l-1 ta' Ġunju 2015),

•

It-tikketta fiha l-informazzjoni kollha meħtieġa, u tista' tinqara b'mod ċar.

L-iskeda ta’ dejta ta’ sigurtà (SDS)
•

L-SDS hija aġġornata:
-- l-intervall ta' aġġornament mhuwiex speċifikat fir-regolament iżda l-SDS għandha tiġi aġġornata
mingħajr dewmien jekk ikun hemm informazzjoni ġdida rilevanti, jew jekk is-sustanza hija soġġetta
għal awtorizzazzjoni jew restrizzjoni. Jekk il-fornitur ma jkunx bagħat SDS riveduta għal ftit snin, int
għandek tistaqsi lil dak il-fornitur jekk il-verżjoni attwali hijiex aġġornata,

•

Il-kwalità tal-informazzjoni pprovduta hija tajba,

•

It-tikketta jew l-SDS huma f'lingwa nazzjonali tal-pajjiż,

•

L-SDS hija kompluta, bis-16-il taqsima u s-subtaqsimiet rilevanti kollha kompluti kif xieraq.

•

L-SDS fiha l-informazzjoni rilevanti neċessarja għal valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol. Din
l-informazzjoni għandha tinkludi:
------

Informazzjoni tal-klassifikazzjoni u tat-ttikkettar,
Limiti ta’ espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol,
Kontrolli ta' espożizzjoni (eż ventilazzjoni tal-egżost lokali),
Kif timmaniġġja u taħżen b'mod sigur,
Numru tal-emerġenza u miżuri tal-ewwel għajnuna.
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•

Ix-xenarji ta' espożizzjoni huma pprovduti mal-SDS għal kull sustanza rreġistrata taħt REACH (għalkemm
dawn mhumiex meħtieġa jekk il-kwantità rreġistrata tkun inqas minn 10 tunnellati fis-sena),

•

L-informazzjoni fl-SDS hija konsistenti mal-informazzjoni fix-xenarji tal-espożizzjoni annessi mal-SDS.

Għandek tikkuntattja lill-fornitur tiegħek jekk l-informazzjoni li tirċievi ma tkunx adegwata, jew jekk tirċievi
informazzjoni differenti minn fornituri differenti.
Jekk il-fornitur tiegħek ma jkunx ta' għajnuna, il-Helpdesk tar-REACH/CLP tal-awtorità kompetenti
nazzjonali tiegħek u/jew l-aġenzija tal-infurzar nazzjonali tiegħek jistgħu jagħtuk parir.

•

Uża l-lista ta' kontroll żviluppata mill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar biex tgħinek tiċċekkja
l-SDS: http://echa.europa.eu/regulations/reach/safety-data-sheets/checklist

•

Ikkonsulta l-eGuide (Gwida elettronika) għall-iskeda ta' dejta tas-sigurtà u xenarji ta' espożizzjoni
għal informazzjoni sezzjoni b'sezzjoni dwar dak li għandu jkun f'SDS, meta għandek tistenna
xenarju ta' espożizzjoni, kif tiċċekkjahom u ħafna aktar fuq: http://echa.europa.eu/regulations/
reach/safety-data-sheets
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Kif nista' nikkomunika mal-fornitur tiegħi?

Dan huwa eżempju ta' kif l-email/ittra tiegħek tista' tkun:
Ismek u l-indirizz tiegħek
Isem u indirizz tal-fornitur (jew ta' persuna kompetenti elenkata fuq l-SDS)
Isem tal-kimika:
Data tal-irċevuta tal-kimika/SDS:
Data tal-SDS:
Għażiż/a ______ ,
Nixtiequ nitolbu għal SDS/tikketta aġġornata għall-kimika msemmija hawn fuq biex nindirizzaw ilkwistjonijiet li ġejjin:
•

Fl-SDS:
------------

•

Taqsima 1: In-numru tal-emerġenza għaċ-ċentru nazzjonali kontra l-velenu huwa nieqes
Taqsima 2: Klassifikazzjoni inkonsistenti mal-Anness VI (klassifikazzjoni armonizzata)
Taqsima 3: Kwistjoni bil-meded użati
Taqsima 8: Standards tal-EN għal PPE nieqes u OEL nazzjonali nieqes
Taqsima 9: Lista ta' ttestjar tal-periklu fiżiku inadegwata
Taqsima 11: Testijiet tossikoloġi neqsin
Taqsima 15: Lista ta' rekwiżiti regolatorji
Differenza nnutata fit-tikketta v SDS
Elementi tat-tikketta neqsin mit-tikketta jew mill-SDS
Xenarji ta' espożizzjoni mhux fornuti mas-sustanzi rreġistrati
L-użu mhux kopert fix-xenarju ta' espożizzjoni

Fuq it-tikketta

-- Identifikatur tal-prodott vs SDS inkonsistenti
-- Pittogrammi vojta
-- Elementi tat-tikketta neqsin
-- Kwalità tajba li tinftiehem
Tista' jekk jogħġbok twieġeb malajr kemm jista' jkun b'SDS aġġornata u tikketti kif xieraq?
Saħħiet,
Isem u indirizz

Jekk għandek informazzjoni ġdida rigward il-karatteristiċi tal-perikli tas-sustanza, jew informazzjoni
oħra li titfa' dubju fuq l-adegwatezza tal-miżuri tal-ġestjoni tar-riskji identifikati fl-iskeda ta' dejta
tas-sigurtà, inti teħtieġ li tikkomunika din l-informazzjoni lill-fornitur tiegħek.
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5. Legiżlazzjoni
5.1

Bidliet fil-leġiżlazzjoni tal-klassifikazzjoni tat-ttikkettar u l-imballaġġ.

•

Mill-1 ta' Ġunju 2015, id-Direttiva tal-Preparazzjonijiet Perikolużi (DPD) 1999/45/EC ġiet sostitwita
għalkollox mir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tassustanzi u t-taħlitiet (ir-Regolament CLP).

•

It-taħlitiet (preparazzjonijiet) li kienu diġà mqiegħda fis-suq u kklassifikati, ttikkettjati u mballati skont
id-DPD qabel l-1 ta' Ġunju 2015 m'għandhomx għalfejn jerġgħu jiġu ttikkettjati u ppakkjati mill-ġdid skont
ir-Regolament CLP sal-1 ta' Ġunju 2017.

•

Dan ifisser li s-sustanzi kollha li tirċievi issa għandhom ikunu klassifikati, ttikkettjati u mballati skont
ir-Regolament CLP iżda inti xorta tista' tirċievi taħlitiet klassifikati, ttikkettati u mballati skont id-DPD sa
Ġunju 2017.

June 2015

CLP in force. Substances
comply with CLP only.
Transition period starts
for mixtures.

June 2017

Mixtures placed on the
market before June
2015 can still comply
with DPD.

Transition period ends.
All substances and
mixtures comply with
CLP only.
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5.2

L-immaniġġjar tat-tranżizzjoni għall-CLP fis-sit tiegħek

It-tranżizzjoni għall-CLP tista' tkun ta' konfużjoni. Dawn huma xi pariri biex jgħinu lill-kumpanija tiegħek
timmaniġġja l-bidliet:
•

Kun żgur li l-impjegati kollha li jimmaniġġjaw il-kimiċi jagħrfu u jifhmu t-tikketti tas-CLP ġodda, inklużi
l-pittogrammi u d-dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni. Ittestja lilek inniffsek fuq il-kwiżż tas-CLP
(http://www.echa.europa.eu/chemicals-in-our-life/clp-pictograms).

•

Jekk il-fornitur tiegħek ma jkunx għadu pprovdilek il-klassifikazzjoni skont is-CLP, agħmel ċert li xorta
tista' tuża l-klassifikazzjoni l-qadima fis-sit tiegħek. Dan mhuwiex ħażin.

•

Iċċekkja jekk il-klassifikazzjoni tal-kimiċi li timmaniġja tkunx inbidlet, forsi minħabba kategoriji ta' periklu
ġodda u livelli limiti stabbiliti jew informazzjoni ġdida mir-reġistrazzjoni tar-REACH. Dan jista' jaffettwa
l-ġestjoni tar-riskju fuq il-post u obbligi ta' konformità oħrajn skont leġiżlazzjoni oħra.

•

Jekk tforni t-taħlitiet żur il-paġna web tal-formulatur għal aktar dettalji dwar l-obbligi tiegħek u uża
l-gwida pass, pass biex tgħinek tikklassifikahom. Kun żgur li taġġorna t-tikketta u l-iskeda ta' dejata ta'
sigurtà kif meħtieġ (http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/who-is-a-downstreamuser/formulators).
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5.3

L-immaniġġjar tal-kimiċi perikolużi fuq is-sit

Jekk il-kumpanija tiegħek timmaniġġja l-kimiċi, inti jeħtieġ li jkollok sistema tal-immaniġġjar tal-kimiċi
effettiva fis-seħħ biex tiżgura li dawn jiġu mmaniġġjati, ittrattati u użati b'mod sigur f'konformità malleġiżlazzjoni.
Il-passi li tista' tieħu jinkludu:
•

Tkun taf liema leġiżlazzjoni relatata mal-kimiċi tapplika għan-negozju tiegħek. Il-leġiżlazzjoni ewlenija hija
dettaljata fit-taqsima li jmiss,

•

Ikollok inventarju aġġornat tal-kimiċi li taħżen jew tuża fuq il-post tax-xogħol,

•

Tkun konxju tal-klassifikazzjoni tas-sustanzi u tat-taħlitiet li timmaniġġja, u kif taffettwa l-obbligi
leġiżlattivi oħrajn tiegħek,

•

Tieħu passi raġonevoli biex tiżgura li l-klassifikazzjoni u t-tikkettar huma affidabbli. Jekk le, ilvalutazzjonijiet tar-riskju u azzjonijiet oħrajn ta' konformità ibbażati fuq hekk jistgħu jkunu inadegwati u
s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent jistgħu ma jkunux protetti kif meħtieġ,

•

Timmonitorja l-bidliet fil-klassifikazzjoni b'mod regolari u tevalwa l-impatt ta' kull bidla fuq il-konformità
ma' leġiżlazzjoni oħra.

5.4

Ħarsa Ġenerali lejn il-leġiżlazzjoni ewlenija

Hemm firxa wiesgħa ta' leġiżlazzjoni li timmira li tiżgura li l-perikli u r-riskji ppreżentati mill-kimiċi jiġu
amministrati b'mod tajjeb - fuq il-post tax-xogħol, fid-dar jew fl-ambjent. Dawn ir-rekwiżiti leġiżlattivi spiss
jiddependu fuq il-klassifikazzjoni tal-kimika. Din hija ħarsa ġenerali tal-leġiżlazzjoni ewlenija

Regolamenti u direttivi li jippromwovu l-użu sigur tal-kimiċi
•

Regolament CLP (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ ta' sustanzi
u taħlitiet. Ir-regolament jemenda u jħassar d-Direttiva dwar Sustanzi Perikolużi (67/548/KEE) u
d-Direttiva dwar Preparati Perikolużi (1999/45/KE).

•

Ir-Regolament REACH (KE) Nru 1907/2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u
r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH).

•

Ir-Regolament PIC (UE) Nru 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi
perikolużi.

•

Id-Direttiva tal-Kunsill 1998/24/KE tas-7 ta’ April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà talħaddiema mir-riskji li għandhom x’jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (CAD).

•

Id-Direttiva 2004/37/KE tal-parlament ewropew u l-kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-protezzjoni
tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol
(CMD).

•

Id-Direttiva tal-Kunsill 1992/58/KEE tal-24 ta' Ġunju 1992 dwar il-ħtiġijiet minimi għall-provvista ta'
sinjali tas-sigurtà u/jew tas-saħħa fuq ix-xogħol.

•

Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar
l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (IED).
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•

Id-Direttiva 2012/18/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-kontroll ta’
perikli ta’ inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi u taħlitiet perikolużi li temenda u sussegwentement tħassar
id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE (SEVESO III).

•

Id-Direttiva 2008/68/KE dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi.

Regolamenti u direttivi għal sitwazzjonijiet speċifiċi
•

Ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar ittqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali.

•

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar
it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u
91/414/KEE

•

Ir-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 dwar
diterġenti

•

Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar
skema ta’ Ekotikketta tal-UE

•

Ir-Regolament (KE) 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar ilprodotti kożmetiċi

•

Id-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar is-sikurezza
tal-ġugarelli.

•

Id-Direttiva 2014/40/UE dwar il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati.

•

Id-Direttiva 2014/68/UE dwar l-apparat ta' pressjoni.

•

Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li
jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar idDirettiva tal-Kunsill 89/106/KEE.

•

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta' Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi.

•

Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar il-mezzi mediċi
dijanjostiċi in vitro.

•

Id-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE tal-20 ta’ Mejju 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati
Membri relatati mal-aerosol dispensers.

•

Id-Direttiva tal-Kunsill 1994/33/KE tat-22 ta' Ġunju 1994 dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol.

•

Id-Direttiva tal-Kunsill 1992/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex
jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li
welldu reċentement, jew li qed ireddgħu.

•

Id-Deċiżjoni 2000/532/KE li tistabilixxi lista ta' skart.

•

Id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Settembru 2000 dwar vetturi li
m’ għadhomx jintużaw.
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•

Id-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar ir-restrizzjoni
tal-użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku (RoHS).

•

Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir
elettriku u elettroniku (WEEE).
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