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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Prezentowany wniosek z poniższymi poprawkami stanowi ważny etap procesu 
zapoczątkowanego w latach 80. i 90. XX w. przez Międzynarodową Organizację Pracy, 
a następnie przejętego i poszerzonego przez konferencję ONZ poświęconą środowisku 
i rozwojowi (UNCED). 

Cele powszechnego ujednoliconego systemu klasyfikacji i etykietowania substancji 
chemicznych (angielski skrót GHS) obejmują ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji 
i mieszanin według charakteryzujących je zagrożeń fizycznych i zagrożeń dla zdrowia lub 
środowiska oraz ujednolicone elementy informowania o tych zagrożeniach, w tym 
postanowienia dotyczące etykietowania oraz kart charakterystyki.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę: podejście ogólnoświatowe jest 
w pełni trafne, a jego celem jest zwiększona ochrona zdrowia i środowiska oraz 
międzynarodowy handel środkami chemicznymi.

Wniosek Komisji ujednolica zasady klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji 
i mieszanin. Zobowiązuje on przedsiębiorstwa do samodzielnego klasyfikowania substancji 
i mieszanin oraz do zgłaszania dokonanej klasyfikacji. Załącznik VI ustanawia ujednolicony 
wykaz substancji sklasyfikowanych na szczeblu Wspólnoty. Wprowadza również wykaz 
klasyfikacji i etykietowania obejmujący wszystkie wspomniane ujednolicone zgłoszenia 
i klasyfikacje.

Pożądana jest spójność z rozporządzeniem REACH, jeśli chodzi o terminy, o podejście oparte 
na liczbie ton czy też o załączniki, zwłaszcza załącznik VI.

Według wniosku Komisji część 3 załącznika VI jest wiążąca. Ma ona zawierać wyłącznie 
klasyfikacje, które zgodnie z rozporządzeniem REACH i z art. 38 wniosku w sprawie 
rozporządzenia będą nadal podlegać ujednoliceniu na szczeblu wspólnotowym, co obejmuje: 
własności rakotwórcze, mutagenne, szkodliwe dla rozrodczości i uczulające drogi 
oddechowe, a także należycie uzasadnione przypadku szczególne (art. 38 ust. 2).
Proponuje się utworzyć część 4 załącznika VI, zawierającą klasyfikacje i etykietowanie 
niebezpiecznych substancji, które już zostały ujednolicone na szczeblu wspólnotowym 
dyrektywą 67/548/EWG w odniesieniu do innych kategorii zagrożeń niż określone w art. 38 
ust. 1; te klasyfikacje i to etykietowanie zostały przeniesione z uwzględnieniem kryteriów 
klasyfikacji i etykietowania, zgodnie z załącznikiem I.
Komisja wnosi o włączenie tych klasyfikacji do części 3 załącznika VI, podobnie jak 
w przypadku klasyfikacji, które będą dalej ujednolicane na podstawie art. 38, zgodnie
z procedurami ustanowionymi w art. 39 i 40, co przedstawia kilka niedogodności:

- klasyfikacje z załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG na klasyfikacje GHS „przełożono” 
bez wcześniejszych uzgodnień;

- ze względu na brak ścisłych odpowiedników między obecnymi kryteriami a kryteriami GHS 
dla wielu substancji przewiduje się możliwość odstępstw od klasyfikacji ustanowionej 
w załączniku VI część 3;
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- przepis art. 4 ust. 6, wymagający „uzupełnienia” klasyfikacji figurujących w załączniku VI 
część 3, może mieć zastosowanie tylko do klasyfikacji „częściowych”, które przewiduje 
art. 38;

- ponieważ nie przewidziano przeglądu ani aktualizacji tych klasyfikacji, stopniowo będą się 
one tracić na aktualności; jeśli są one wiążące, nie będzie możliwe uwzględnienie nowych 
danych; dotyczy to zwłaszcza danych generowanych zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Wspomnianą część 4 załącznika VI należy zatem traktować jak niewiążące narzędzie 
odniesienia, które będzie szeroko stosowane przez przemysł i władze.
W ten sposób prace prowadzone od dziesięcioleci przez ekspertów Komisji, państw 
członkowskich i przemysłu w celu utworzenia załącznika I dyrektywy 67/548/EWG nie 
„zmarnują się”, a zarazem będzie również możliwe pełne zastosowanie kryteriów GHS.
Zgodnie z art. 49 dostawcy stosujący inne klasyfikacje i etykietowanie niż określone 
w załączniku VI część 4 będą musieli być w stanie udowodnić właściwym organom, że 
zastosowali kryteria, o których mowa w częściach 2 do 5 załącznika I.
Niewiążący załącznik VI (za wyjątkiem części 3) miałby dwie zalety – z jednej strony 
uniknięcie możliwych pomyłek, sprzeczności, niejednoznaczności… w zestawieniu 
z inwentarzem klasyfikacji i etykietowania, który jest przedmiotem rozdziału 2 tegoż tytułu 
V, a z drugiej strony niewprowadzanie barier dla handlu międzynarodowego.

Mając na uwadze, że Komisja postanowiła uwzględnić etapy poprodukcyjne, przy 
rozmieszczaniu informacji o gotowym wyrobie powinno przeważać podejście stawiające na 
jakość i celowość informacji, a nie na ich ilość. 

Na zakończenie zauważmy, że ponieważ mowa jest o systemie światowym, to przyszłe 
rozporządzenie nie powinno przynosić europejskim przedsiębiorstwom ograniczeń, które nie 
obowiązywałyby ich międzynarodowych konkurentów.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 21 preambuły

(21) Chociaż klasyfikacja każdej substancji 
lub mieszaniny może być przeprowadzona 
na podstawie dostępnych informacji, to 
jednak dostępne informacje, które maja być 

(21) Klasyfikacja każdej substancji lub 
mieszaniny może być przeprowadzona na 
podstawie dostępnych informacji, które 
należy wykorzystywać do celów niniejszego 
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wykorzystane do celów niniejszego 
rozporządzenia powinny być zgodne z 
odpowiednimi przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006, przepisami w dziedzinie 
transportu lub międzynarodowymi zasadami 
czy procedurami służącymi do zatwierdzania 
informacji w celu zapewnienia jakości i 
porównywalności wyników oraz spójności z 
innymi wymogami na poziomie 
międzynarodowym lub wspólnotowym. To 
samo powinno dotyczyć sytuacji, w której 
dostawca postanawia generować nowe 
informacje.

rozporządzenia, przy czym powinny być one
zgodne z odpowiednimi przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 
przepisami w dziedzinie transportu lub 
międzynarodowymi zasadami czy 
procedurami służącymi do zatwierdzania 
informacji w celu zapewnienia jakości i 
porównywalności wyników oraz spójności z 
innymi wymogami na poziomie 
międzynarodowym lub wspólnotowym. To 
samo powinno dotyczyć sytuacji, w której 
dostawca postanawia generować nowe 
informacje.

Uzasadnienie

Z tekstu powinno jasno wynikać, że wszystkie dostępne i stosowne informacje mogą być 
uwzględnione w klasyfikacji danej substancji lub mieszaniny.

Poprawka 2
Punkt 25 preambuły

25) Nowe informacje dotyczące zagrożeń 
fizycznych powinny zawsze być wymagane, 
chyba że dane są już dostępne lub jeżeli 
przewidziane jest odstępstwo w części 2.

(25) Nadal niezbędne są testy mające na 
celu stwierdzenie zagrożeń fizycznych danej 
substancji lub mieszaniny, chyba że są już 
dostępne wiarygodne i odpowiednie dane
lub jeżeli przewidziane jest odstępstwo w 
części 2.

Poprawka 3
Artykuł 9 ustęp 4 akapit drugi

Jednakże jeśli informacja ta nie pozwala na 
zastosowanie zasad pomostowych, dostawca 
ocenia informacje poprzez zastosowanie 
innej metody lub metod opisanych w każdej 
sekcji części 3 i 4 załącznika I.

Jednakże jeśli informacja ta nie pozwala na 
zastosowanie zasad pomostowych i jeśli 
ocena ekspertów nie może uzasadniać 
rozszerzeń wychodzących poza zasady 
pomostowe, dostawca ocenia informacje 
poprzez zastosowanie innej metody lub 
metod opisanych w każdej sekcji części 3 i 4 
załącznika I.

Uzasadnienie

Poprawka ma wprowadzać zgodność ze sformułowaniem UN GHS w sprawie oceny 
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ekspertów (pkt 1.3.2.4.8 fioletowej księgi): „Podejście do klasyfikacji mieszanin obejmuje 
odwołanie się w wielu dziedzinach do oceny ekspertów, aby upewnić się, czy istniejące 
informacje mogą być wykorzystywane do jak największej liczby mieszanin w celu ochrony 
zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.”

Poprawka 4
Artykuł 11 ustęp 3

3. Wartością odcięcia, o której mowa w 
ust. 1 i 2 jest wartość niższa spośród 
następujących:

3. Wartością odcięcia, o której mowa w 
ust. 1 i 2, powinna być wartość najniższa
spośród następujących:

a) ogólnych wartości odcięcia określonych 
w tabeli 1.1 w część 1 załącznika I;

a) szczególnych granic stężeń określonych 
w części 3 załącznika VI, lub

b) dowolnych szczególnych granic stężeń 
wymienionych w części 3 załącznika VI lub 
w wykazie klasyfikacji i etykietowania, o 
którym mowa w art. 43;

b) granic stężeń określonych w wykazie 
klasyfikacji i etykietowania, o których
mowa w art. 43, jeżeli autorzy 
powiadomienia doszli do porozumienia, lub
b a) ogólnych granic stężeń, o których 
mowa w części pierwszej załącznika I w 
tabeli 1.1, jeżeli nie są dostępne szczególne 
granice stężeń, o których mowa w lit. a) i 
b);

c) dowolnych stężeń wymienionych w 
odpowiednich sekcjach części 2 załącznika I 
lub dowolnych ogólnych granic stężeń dla 
klasyfikacji wymienionych w odpowiednich 
sekcjach części 3-5 załącznika I, jeżeli 
szczególne granice stężeń, o których mowa 
w lit. b) nie są dostępne.

c) dowolnych stężeń wymienionych w 
odpowiednich sekcjach części 2 załącznika I 
lub dowolnych ogólnych granic stężeń dla 
klasyfikacji wymienionych w odpowiednich 
sekcjach części 3-5 załącznika I, jeżeli 
szczególne granice stężeń, o których mowa 
w lit. a), b) lub b a) nie są dostępne.

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie aktu oznaczałoby automatyczne wprowadzenie najniższych wartości 
odcięcia bez żadnego uzasadnienia. W przeszłości występowała konieczność uzasadnienia 
wprowadzenia szczególnych granic stężeń substancji przekraczających granice ogólne.

Poprawka 5
Artykuł 12 litera c)

c) jeżeli odpowiednie i wiarygodne 
informacje wskazują na potencjalne 
wystąpienie efektów synergicznych lub 
antagonistycznych pomiędzy substancjami 
w mieszaninie, dla której ocenę ustalono na 
podstawie informacji dotyczących 

c) jeżeli odpowiednie i wiarygodne 
informacje wskazują na potencjalne 
wystąpienie efektów synergicznych lub 
antagonistycznych pomiędzy substancjami 
w mieszaninie.
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substancji w mieszaninie.

Poprawka 6
Artykuł 37 ustęp 2

2. Opakowania w formie pojemników 
zawierające niebezpieczną substancję lub 
mieszaninę sprzedawaną lub udostępnianą 
ogółowi społeczeństwa nie mogą mieć 
kształtu lub dekoracji graficznej mogącej 
przyciągnąć lub wzbudzić aktywną 
ciekawość dzieci, lub wprowadzać w błąd 
konsumentów, ani wyglądu lub oznaczenia 
używanych dla środków spożywczych lub 
pasz zwierzęcych, albo produktów 
medycznych lub kosmetycznych.

2. Opakowania w formie pojemników 
zawierające niebezpieczną substancję lub 
mieszaninę sprzedawaną lub udostępnianą 
ogółowi społeczeństwa nie mogą mieć 
kształtu lub dekoracji graficznej mogącej 
przyciągnąć lub wzbudzić aktywną 
ciekawość dzieci, lub wprowadzać w błąd 
konsumentów, ani wyglądu lub oznaczenia 
używanych dla środków spożywczych lub 
pasz zwierzęcych, albo produktów 
medycznych lub kosmetycznych.

Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.1.1 załącznika II, są 
wyposażone w zamknięcie, którego dzieci 
nie są w stanie otworzyć, zgodnie z 
przepisami w sekcji 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4.2 
załącznika II.

Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.1.1 załącznika II, są 
wyposażone w zamknięcie, którego dzieci 
nie są w stanie otworzyć, zgodnie z 
przepisami w sekcji 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4.2 
załącznika II, chyba że do danej mieszaniny
mają zastosowanie szczególne przepisy 
dotyczące opakowań ujęte w odrębnej 
dyrektywie lub rozporządzeniu UE, 
zwłaszcza w rozporządzeniach (WE) nr
648/2004 i (WE) nr 907/2006.

Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.2.1 załącznika II, są 
wyposażone w znaki ostrzegające o 
niebezpieczeństwie wyczuwalne dotykiem, 
zgodnie z przepisami sekcji 3.2.1 
załącznika II.

Jeżeli pojemniki takie spełniają wymogi 
przewidziane w sekcji 3.2.1 załącznika II, są 
wyposażone w znaki ostrzegające o 
niebezpieczeństwie wyczuwalne dotykiem, 
zgodnie z przepisami w sekcji 3.2.1. 
załącznika II, chyba że do danej mieszaniny 
mają zastosowanie szczególne przepisy 
dotyczące opakowań ujęte w dyrektywie lub 
odrębnym rozporządzeniu UE, zwłaszcza w 
rozporządzeniach (WE) nr 648/2004 i (WE) 
nr 907/2006.

Uzasadnienie

Poprawka ta pozwala na uniknięcie pokrywania się przepisów rozporządzenia z przepisami 
zawartymi w innych dyrektywach i rozporządzeniach UE.
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Poprawka 7
Artykuł 40 tytuł

Treść opinii i decyzji dotyczących 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
etykietowania w załączniku VI; dostępność 
informacji

Treść opinii i decyzji dotyczących 
zharmonizowanej klasyfikacji i 
etykietowania w trzeciej części 
załącznika VI; dostępność informacji

Uzasadnienie

Według wniosku Komisji część 3 załącznika VI jest wiążąca. Proponuje się utworzyć część 4, 
zawierającą klasyfikacje i etykietowanie niebezpiecznych substancji, które już zostały 
ujednolicone na szczeblu wspólnotowym dyrektywą 67/548/EWG w odniesieniu do innych 
kategorii zagrożeń niż określone w art. 38. Wspomnianą część 4 załącznika VI należy zatem 
traktować jak niewiążące narzędzie odniesienia, które będzie szeroko stosowane przez władze 
i przemysł.

Poprawka 8
Artykuł 40 a (nowy)

Artykuł 40 a
Klasyfikacja i etykietowanie substancji 
niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG w odniesieniu do innych 
kategorii zagrożeń niż określone w art. 38 

ust. 1
Dostawcy mogą stosować klasyfikcje i 
etykietowanie figurujące w czwartej części 
załącznika VI.
Jeżeli dostawca zdecyduje nie stosować tych 
klasyfikacji i etykietowania, jest 
zobowiązany dokonać ponownej oceny 
substancji lub mieszaniny w oparciu o 
kryteria, o których mowa w częściach 2 do 
5 załącznika I.

Uzasadnienie

Według wniosku Komisji część 3 załącznika VI jest wiążąca. Proponuje się utworzyć część 4, 
zawierającą klasyfikacje i etykietowanie niebezpiecznych substancji, które już zostały 
ujednolicone na szczeblu wspólnotowym dyrektywą 67/548/EWG w odniesieniu do innych 
kategorii zagrożeń niż określone w art. 38. Wspomnianą część 4 załącznika VI należy zatem 
traktować jak niewiążące narzędzie odniesienia, które będzie szeroko stosowane przez władze 
i przemysł.
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Poprawka 9
Artykuł 41 ustęp 1 pierwszy akapit

1. Każdy producent lub importer albo grupa 
producentów lub importerów, zwany(-a) 
dalej „zgłaszającymi”, wprowadzający(-a) 
do obrotu substancję podlegającą rejestracji 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1907/2006 lub substancję sklasyfikowaną
jako niebezpieczną, lub w mieszaninie, w 
której jej zawartość przekracza granice 
stężeń określone w dyrektywie 1999/45/WE 
lub, w stosownych przypadkach, w 
niniejszym rozporządzeniu, co prowadzi do 
sklasyfikowania mieszaniny jako 
niebezpiecznej, zgłasza Agencji następujące 
informacje w celu włączenia jej do wykazu 
zgodnie z art. 43:

1. Każdy producent lub importer albo grupa 
producentów lub importerów, zwany(-a) 
dalej „zgłaszającymi”, wprowadzający(-a) 
do obrotu substancję sklasyfikowaną jako 
niebezpieczną i podlegającą rejestracji 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1907/2006 lub więcej niż jedną tonę 
rocznie substancji sklasyfikowanej jako 
niebezpieczna sama w sobie lub w 
mieszaninie, w której jej zawartość 
przekracza granice stężeń określone w 
dyrektywie 1999/45/WE lub, w stosownych 
przypadkach, w niniejszym rozporządzeniu, 
co prowadzi do sklasyfikowania mieszaniny 
jako niebezpiecznej, zgłasza Agencji 
następujące informacje w celu włączenia jej 
do wykazu zgodnie z art. 43:

Uzasadnienie

Obowiązek zgłaszania agencji dotyczący omawianego wykazu klasyfikacji, wprowadzany od 
1 grudnia 2010 r., nie powinien dotyczyć wszystkich wprowadzanych na rynek substancji 
podlegających rejestracji, ale substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, w tym 
w rozporządzeniu REACH. W dwóch ostatnich przypadkach (substancja sklasyfikowana jako 
niebezpieczna sama w sobie lub w mieszaninie itd.) należy określić wartość minimalną 
(1 tona rocznie). Brak takiego progu pociągnąłby za sobą niepewność prawną i miałby 
negatywny wpływ na działalność badawczo-rozwojową.

Poprawka 10
Artykuł 45

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
jednostkę lub jednostki odpowiedzialne za 
otrzymywanie informacji od dostawców, 
dotyczące m.in. składu chemicznego
mieszanin wprowadzanych do obrotu i 
sklasyfikowanych jako lub uważanych za 
niebezpieczne ze względu na ich wpływ na 
zdrowie lub ze względu na ich działanie 
fizyczne.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
jednostkę lub jednostki odpowiedzialne za 
otrzymywanie informacji od dostawców, 
dotyczące mieszanin wprowadzanych do 
obrotu i sklasyfikowanych jako lub 
uważanych za niebezpieczne ze względu na 
ich wpływ na zdrowie lub ze względu na ich 
działanie fizyczne.

1 a. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
są prezentowane w formacie określonym w 
załączniku VII a1 i wystarczają do 
określenia medycznych środków 
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profilaktycznych i leczniczych, zwłaszcza w 
nagłych przypadkach.

2. Wyznaczone jednostki udzielają 
wymaganych gwarancji dotyczących 
zachowania poufności informacji, które 
otrzymują. Zezwala się na wykorzystanie 
takich informacji wyłącznie w celu
zaspokojenia zapotrzebowania o 
charakterze medycznym, poprzez określenie 
środków profilaktycznych i leczniczych, w 
szczególności w nagłych przypadkach.
Informacji nie wykorzystuje się w innych 
celach.

2. Wyznaczone jednostki udzielają 
wymaganych gwarancji dotyczących 
zachowania poufności informacji, które 
otrzymują. Informacje te mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do zaspokojenia
potrzeb medycznych, o których mowa w ust. 
2, i nie są wykorzystywane w innych celach.

3. Wyznaczone jednostki dysponują 
wszelkimi informacjami wymaganymi od 
producentów lub osób odpowiedzialnych za 
obrót w celu wykonania zadań, za które są 
odpowiedzialne.

3. Wyznaczone jednostki dysponują 
wszelkimi informacjami wymaganymi od 
producentów lub osób odpowiedzialnych za 
obrót w celu wykonania zadań, za które są 
odpowiedzialne.
3 a. Co roku państwa członkowskie 
składają do europejskiej bazy danych o 
wypadkach, ustanowionej w programie 
EHLASS (europejski system danych o 
wypadkach w domu i w czasie wolnym), 
dane o liczbie wypadków i o mieszaninach, 
które je spowodowały i w odniesieniu do 
których wyznaczone jednostki otrzymały 
zapytania o informacje medyczne dotyczące 
postępowania i środków leczniczych.
1 Podstawą załącznika VII a są zalecenia dotyczące 
informacji należące do zestawu zaleceń EAPCCT

Uzasadnienie
Ponieważ w każdym państwie występują różne rozwiązania dotyczące wniosków o informacje 
i wymaganych formatów, procedura wspólnotowa będzie sprzyjała przejrzystości 
i praktycznym aspektom wdrażania.
Europejskie Stowarzyszenie Ośrodków Toksykologicznych i Toksykologów Klinicznych 
opublikowało zalecenia w zakresie informacji, które mają stanowić podstawę nowego 
załącznika 7 a.
Baza danych o wypadkach utworzona przez DG SANCO dałaby możliwość zdawania sprawy 
z danych zbieranych przez wyznaczone jednostki, a dotyczących mieszanin i powodowanych 
przez nie wypadków.

Poprawka 11
Artykuł 52 ustęp 1
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1. Jeżeli państwo członkowskie ma 
uzasadnione powody by sądzić, że 
substancja lub mieszanina, która spełnia
wymogi niniejszego rozporządzenia, stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska 
ze względów związanych z klasyfikacją, 
etykietowaniem lub pakowaniem, może ono 
wprowadzić odpowiednie środki 
tymczasowe. Państwo członkowskie 
bezzwłocznie zawiadamia o tym Komisję, 
Agencję i pozostałe państwa członkowskie 
podając przyczyny podjęcia takiej decyzji.

1. Jeżeli państwo członkowskie ma 
uzasadnione powody, by sądzić, że dana
substancja lub mieszanina, spełniająca
wymogi niniejszego rozporządzenia lub 
niespełniająca ich, w przypadku sporu z 
dostawcą, stanowi zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub środowiska ze względów 
związanych z klasyfikacją, etykietowaniem 
lub pakowaniem, może ono wprowadzić 
odpowiednie środki tymczasowe. Państwo 
członkowskie bezzwłocznie zawiadamia o 
tym Komisję, Agencję i pozostałe państwa 
członkowskie podając przyczyny podjęcia 
takiej decyzji.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć ewentualność sporów dotyczących interpretacji zaleceń rozporządzenia, 
mogących wystąpić między dostawcą a państwem członkowskim, oraz konieczność procedury 
zapewniającej ujednoliconą klasyfikację w razie wystąpienia sporu.
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