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Opracowanie wykonano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

(umowa nr 2/2012/DIiO/NFOŚiGW z 10 maja 2012 r.) i sfinansowano ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Praca składa się z 6 

rozdziałów i 174 strony. 

W opracowaniu przeanalizowano kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin zgodnie 

z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 353, 31.12.2008, p.1) zwanego CLP /z ang. 

Classification, Labelling and Packaging/, które wdraża Globally Harmonized System [GHS] 

w Unii Europejskiej. Wskazano, jakie niebezpieczeństwo mogą stwarzać chemikalia poprzez 

ich:  

 właściwości fizyczne, 

 zagrożenia dla zdrowia, 

 zagrożenia dla środowiska; 

W Przewodniku znajdą się na wstępie: 

 informacje ogólne dotyczące rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP): 

 geneza powstania rozporządzenia 1272/2008/WE;  

 omówienie zależności między rozporządzeniem CLP a systemem GHS.  

Następnie podano informacje legislacyjne i wszelkie dane o tekście samego aktu 

prawnego CLP. Omówiono też cel utworzenia rozporządzenia CLP, jakim jest zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także swobodnego 

przepływu substancji, mieszanin oraz pewnych szczególnych wyrobów - klasyfikowanych, 

zgodnie z rozporządzeniem CLP ze względu na właściwości fizyczne - jako wybuchowe. 

Wskazano, a w kolejnych rozdziałach i podrozdziałach szczegółowo omówiono, elementy 

rozporządzenia CLP: 

 zharmonizowanie kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów 

dotyczących oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających 

zagrożenie, 

 nałożenie na producentów, importerów i dalszych użytkowników obowiązku 

klasyfikowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu, 
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 nałożenie na dostawców obowiązku oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

wprowadzanych do obrotu, 

 nałożenie na producentów, wytwórców wyrobów i importerów obowiązku 

klasyfikowania substancji, które nie są wprowadzane do obrotu, lecz podlegają 

obowiązkowi rejestracji lub zgłoszenia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 

(REACH),  

 nałożenie na producentów substancji i importerów substancji (w postaci własnej lub 

jako składników mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia) 

obowiązku zgłaszania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwanej dalej Agencją) 

klasyfikacji i elementów oznakowania tych substancji, jeżeli dane te nie zostały 

przedstawione Agencji w ramach rejestracji na mocy rozporządzenia (WE) nr 

1907/2006 (REACH), 

 ustanowienie w części 3 załącznika VI rozporządzenia CLP wykazu substancji wraz ze 

zharmonizowaną na szczeblu Wspólnoty klasyfikacją i elementami oznakowania, 

 ustanowienie wykazu klasyfikacji i oznakowania substancji, zawierającego 

klasyfikację substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP, uzgodnioną – w miarę 

możliwości – przez producentów i importerów tej samej substancji, a także 

zharmonizowaną klasyfikację przyjętą na poziomie wspólnotowym.  

  Następnie omówiono dokładnie okresy przejściowe, w których stosowanie 

obowiązków rozporządzenia CLP staje się sukcesywnie wymagalne, czyli terminy 

obowiązywania przepisów przejściowych – określenie dat granicznych, do kiedy można 

oznakowywać i pakować substancje oraz mieszaniny chemiczne zgodnie z dyrektywami 

67/548/EWG i 1999/45/WE; 

Omówiono także podstawowe obowiązki nałożone przez rozporządzenie CLP na 

poszczególnych uczestników łańcucha dostaw chemikaliów: 

 producentów, 

 importerów,  

 dalszych użytkowników  

 dystrybutorów chemikaliów; 

Do przewodnika dołączono listę zagadnień, które w zależności od ww. roli 

kontrolowanego zakładu w łańcuchu dostaw substancji i/lub mieszaniny sprawdzać może 

inspektor ochrony środowiska. 
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Przewodnik wskazuje też w odpowiednich miejscach, w szczególności przy 

omawianiu zasad klasyfikacji ze względu na poszczególne zagrożenia stwarzane przez 

chemikalia, możliwości i ograniczenia przy wykorzystaniu tabeli konwersji (przełożenia 

klasyfikacji wg dyrektywy 67/548/EWG lub 1999/45/WE do wymagań rozporządzenia CLP) 

zawartej w załączniku VII do rozporządzenia. 

Omówiono też zmiany spowodowane przez przepisy rozporządzenia CLP 

w załączniku II do rozporządzenia REACH (Wytyczne dotyczące sporządzania kart 

charakterystyki). 

 Przewodnik zawiera informacje na temat kompetencji i możliwości, jakie dają akty 

prawne wspólnotowe i krajowe, do efektywnego prowadzenia kontroli IOŚ w zakresie 

w obowiązków wynikających z rozporządzenia (WE) 1272/2008 przez przedsiębiorców. 
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1. Wstęp 

Ponieważ produkcja chemikaliów i handel nimi mają zasięg globalny, to zagrożenia z nimi 

związane są takie same na całym świecie. Z tego też względu klasyfikacja tych samym substancji  

i mieszanin oraz ich oznakowanie nie powinno się różnić w poszczególnych krajach. 

Międzynarodowe, ujednolicone podejście do klasyfikacji i oznakowania chemikaliów reprezentuje 

GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling), czyli Globalnie Ujednolicony 

System Klasyfikacji i Oznakowania. System ten zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i 

mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń ze względu na właściwości fizyko-

chemiczne, zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska oraz wymagania dotyczące informowania 

o zagrożeniu w postaci etykiet ostrzegawczych oraz kart charakterystyki. Podstawy do opracowania 

Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania wywodzą się z mandatu do 

opracowania takiego systemu, który został nadany na Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. 

Środowiska i Rozwoju w 1992 roku (Rio de Janeiro). System GHS przyjęty został na Szczycie 

Narodów Zjednoczonych dotyczącym Zrównoważonego Rozwoju (w Johannesburgu w 2002 roku). 

Ponieważ tenże system nazywany w skrócie UN (z ang. United Nations) GHS nie jest legalnie 

obowiązującym systemem powinien on być wdrożony przez poszczególne kraje. We Wspólnocie 

Europejskiej (zwanej dalej Wspólnotą) postanowiono, że system GHS zostanie wdrożony za 

pomocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie to zastąpi dyrektywę 

Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania 

substancji niebezpiecznych (zwaną dalej dyrektywa 67/548/EWG) oraz dyrektywę 1999/45/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do 

klasyfikacji, pakowania i oznakowania preparatów niebezpiecznych (zwaną dalej dyrektywą 

1999/45/WE). Przepisy rozporządzenia, wdrażającego we Wspólnocie system GHS, powinny 

utrzymać obecny ogólny poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska przewidziany w w/w 

dyrektywach.  

2. Podstawa prawna, cel rozporządzenia (WE) 1272/2008 CLP, 

okresy przejściowe oraz podstawowe obowiązki adresatów  

W dniu 31 grudnia 2008 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
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w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

W dalszej części przewodnika rozporządzenie nr 1272/2008 zwane jest rozporządzeniem CLP. 

Celem rozporządzenia CLP jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 

i ochrony środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin oraz pewnych 

szczególnych wyrobów - klasyfikowanych, zgodnie z rozporządzeniem CLP, ze względu na 

właściwości fizyczne jako wybuchowe - za pomocą: 

 zharmonizowania kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów dotyczących 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, 

 nałożenia na producentów, importerów i dalszych użytkowników1 obowiązku klasyfikowania 

substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu, 

 nałożenia na dostawców obowiązku oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

wprowadzanych do obrotu, 

 nałożenia na producentów, wytwórców wyrobów i importerów obowiązku klasyfikowania 

substancji, które nie są wprowadzane do obrotu, lecz podlegają obowiązkowi rejestracji lub 

zgłoszenia na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH),  

 nałożenia na producentów substancji i importerów substancji (w postaci własnej lub jako 

składników mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia) obowiązku 

zgłaszania do Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwanej dalej Agencją) klasyfikacji 

i elementów oznakowania tych substancji, jeżeli dane te nie zostały przedstawione Agencji 

w ramach rejestracji na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), 

 ustanowienia w części 3 załącznika VI rozporządzenia CLP wykazu substancji wraz ze 

zharmonizowaną na szczeblu Wspólnoty klasyfikacją i elementami oznakowania, 

 ustanowienia wykazu klasyfikacji i oznakowania substancji, zawierającego klasyfikację 

substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP, uzgodnioną – w miarę możliwości – przez 

                                                 

1
 zdefiniowanych w art. 2 pkt. 19 rozporządzenia CLP oraz w art. 3 pkt. 13 rozporządzenia (WE) nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
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producentów i importerów tej samej substancji, a także zharmonizowaną klasyfikację 

przyjętą  na poziomie wspólnotowym.  

 Rozporządzenie CLP weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 20 stycznia 2009 r., z tym że Tytuły II (Klasyfikacja), III 

(Oznakowanie) i IV (Pakowanie) stosuje się w odniesieniu do substancji od dnia 1 grudnia 2010 r., 

a w odniesieniu do mieszanin – od dnia 1 czerwca 2015 r. 

 Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w rozporządzeniu CLP do dnia 1 czerwca 

2015 r. mieszaniny są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. 

 Przepisy rozporządzenia CLP dają możliwość wcześniejszego, przed końcem okresu 

przejściowego, klasyfikowania, oznakowania i pakowania mieszanin zgodnie z przepisami w/w 

rozporządzenia. Jeżeli mieszaniny są klasyfikowane, oznakowane oraz pakowane zgodnie 

z przepisami rozporządzenia CLP przed 1 czerwca 2015 r., wtedy przepisy dyrektywy 1999/45/WE 

dotyczące oznakowania i pakowania nie mają zastosowania (w praktyce oznacza to, że w takich 

przypadkach w kartach charakterystyki w sekcji 2.1 pojawi się podwójna klasyfikacja, zgodna 

z rozporządzeniem CLP i dyrektywą 1999/45/WE, natomiast mieszaniny będą oznakowane zgodnie 

z rozporządzeniem CLP. Należy także pamiętać, że w takim przypadku w sekcji 2.2 karty 

charakterystyki, w którym to umieszcza się informacje o oznakowaniu substancji/mieszaniny, 

powinna być umieszczona jedynie informacja o oznakowaniu zgodnym z rozporządzeniem CLP). 

 Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. substancje są klasyfikowane zarówno 

zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, jak i z rozporządzeniem CLP, natomiast oznakowane i pakowane 

zgodnie z rozporządzeniem CLP. W praktyce oznacza to, że w karcie charakterystyki substancji 

w okresie wymienionym powyżej należy zamieścić w sekcji 2.1 (Klasyfikacja substancji lub 

mieszaniny) podwójną klasyfikację substancji, zgodną z dyrektywą 67/548/EWG i rozporządzeniem 

CLP. W sekcji 2.2 (Elementy oznakowania) karty charakterystyki należy zamieścić natomiast 

elementy oznakowania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP (informacje zawarte w tej 

sekcji powinny być tożsame z informacjami zawartymi na etykiecie substancji). Szczegółowe 

wymagania dotyczące zawartości kart charakterystyki znajdują się w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH).   
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 W przypadku substancji zaklasyfikowanych i oznakowanych zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG, które wprowadzono do obrotu (wprowadzenie do obrotu to, zgodnie z definicją 

zawartą w rozporządzeniu CLP, odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie lub udostępnienie stronie 

trzeciej; import jest uznawany za wprowadzenie do obrotu) przed dniem 1 grudnia 2010 r., nie 

muszą być one ponownie oznakowane i opakowane do dnia 1 grudnia 2012 r. (dwa lata na 

wyprzedanie tego, co już znajduje się na „półkach”).  

 Podobnie w przypadku mieszanin zaklasyfikowanych i oznakowanych zgodnie z dyrektywą 

1999/45/WE, które wprowadzono do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r., nie muszą być one 

ponownie oznakowane i opakowane do dnia 1 czerwca 2017 r. (również w przypadku mieszanin 

dano dwa lata na wyprzedanie tego, co już znajduje się na „półkach”).  

2.1. Obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia CLP 

Obowiązki nakładane przez przepisy rozporządzenia CLP na przedsiębiorców dotyczą: 

 klasyfikacji substancji i mieszanin, 

 oznakowania zaklasyfikowanych substancji i mieszanin, 

 opakowania substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP, 

 zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania. 

Poniżej wymieniono szczegółowo najważniejsze obowiązki nakładane przez rozporządzenie 

CLP na poszczególnych uczestników łańcucha dostaw: 

 klasyfikacja substancji zgodnie z wymaganiami przepisów rozporządzenia CLP: producent 

oraz importer, 

 aktualizacja klasyfikacji substancji w przypadku posiadania nowych informacji 

o zagrożeniach stwarzanych przez substancję mających wpływ na zmianę klasyfikacji: 

producent oraz importer, 

 klasyfikacja mieszanin zgodnie z wymaganiami przepisów rozporządzenia CLP: importer 

oraz dalszy użytkownik, 

 aktualizacja klasyfikacji mieszanin w przypadku posiadania nowych informacji o 

zagrożeniach stwarzanych przez mieszaninę mających wpływ na zmianę jej klasyfikacji: 

importer oraz dalszy użytkownik, 
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 dokonanie zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu klasyfikacji 

i oznakowania: producent oraz importer substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca 

zagrożenie, 

 aktualizacja zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu klasyfikacji 

i oznakowania w przypadku gdy posiadania nowych informacji, które dają podstawę do 

zmiany klasyfikacji i oznakowania substancji: producent oraz importer substancji 

zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie,  

 oznakowanie substancji, zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie, zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP: dostawcy substancji, 

 oznakowanie mieszanin, zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie, zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP: dostawcy mieszanin, 

 aktualizacja etykiety substancji w przypadku posiadania nowych informacji mających wpływ 

na etykietę substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie: dostawcy substancji,    

 aktualizacja etykiety mieszaniny w przypadku posiadania nowych informacji mających wpływ 

na etykietę mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie: dostawcy 

mieszaniny,  

 opakowanie substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu CLP: dostawcy substancji, 

 opakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu CLP: dostawcy mieszanin, 

 przechowywanie informacji wykorzystanych do klasyfikacji i oznakowania substancji 

i udostępnianie tych informacji na żądanie organów nadzoru: producent oraz importer, 

 przechowywanie informacji wykorzystanych do klasyfikacji i oznakowania mieszanin 

i udostępnianie tych informacji na żądanie organów nadzoru: importer zaklasyfikowanych 

jako stwarzające zagrożenie oraz dalszy użytkownik wytwarzający mieszaniny 

zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie. 
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3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców 

przepisów rozporządzenia CLP sprawują: 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowa Inspekcja Sanitarna, 

 Inspekcja Ochrony Środowiska, 

 Państwowa Inspekcja Pracy, 

 Inspekcja Handlowa, 

 Państwowa Straż Pożarna, 

 organy celne. 

Niestety w odniesieniu do Inspekcji Ochrony Środowiska brak jest w ustawie szczegółowego 

wskazania, jakie obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP dla uczestników łańcucha dostaw 

chemikaliów, powinny być objęte nadzorem IOŚ. Art. 29 ustawy szczegółowo omawia kompetencje 

Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru nad wypełnianiem obowiązków podmiotów 

podlegających rozporządzeniu WE 1907/2006 REACH, natomiast w stosunku do rozporządzenia 

CLP nie daje takich wskazań. Wobec powyższego powinno się zdaniem autora przyjąć, że 

inspektorzy IOŚ podczas prowadzonych kontroli, badając kwestie wynikające z rozporządzenia 

REACH, za które odpowiadają w świetle przepisów art. 29 ww. ustawy, korzystają z wiedzy 

o zasadach klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów zgodnie z CLP (omówionych 

w niniejszym przewodniku), kiedy jest im to potrzebne. Na przykład, badając prawidłowość karty 

charakterystyki w zakresie postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia substancji lub 

mieszaniny do środowiska, sprawdzają zależność między zapisami tej sekcji karty charakterystyki 

a przedstawioną w niej klasyfikacją. 
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4. Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z przepisami 

rozporządzenia CLP 

4.1. Sposoby klasyfikacji substancji i mieszanin 

 Celem klasyfikacji jest określenie wszystkich właściwości substancji i mieszanin, które mogą 

stwarzać zagrożenie podczas normalnego ich stosowania lub użytkowania. W rozumieniu przepisów 

rozporządzenia CLP substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi 

zagrożenie są substancje i mieszaniny zaklasyfikowane do co najmniej jednej z poniższych klas 

zagrożenia (z uwzględnieniem dalszych zróżnicowań) - tabela 4.1.: 

Tabela 4.1. Podział zagrożeń stwarzanych przez substancje i mieszaniny, powodujący ich klasyfikację 

zgodnie z rozporządzeniem CLP 

Zagrożenia fizyczne Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska 

Materiały wybuchowe: materiały 

wybuchowe niestabilne, oraz 

materiały wybuchowe należące do 

następujących podklas: 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 

Toksyczność ostra: kategoria 1, 2, 3, 4 Toksyczność ostra dla 

środowiska wodnego: kategoria 

1 

Gazy łatwo palne: kategoria 1, 2 Działanie żrące/drażniące na skórę: 

kategoria 1A, 1B, 1C i 2 

Toksyczność przewlekła dla 

środowiska wodnego: kategoria 

1, 2, 3, 4  

Wyroby aerozolowe łatwo palne: 

kategoria 1, 2 

Ryzyko poważnego uszkodzenia 

oczu/działanie drażniące na oczy: 

kategoria 1 i 2  

Substancje/mieszaniny 

stwarzające zagrożenie dla 

warstwy ozonowej: kategoria 1 

Gazy utleniające: kategoria 1 Działanie uczulające na układ 

oddechowy lub skórę, kategoria 1 

(1A i 1B) 

- 

Gazy pod ciśnieniem: gaz sprężony, 

gaz skroplony, gaz skroplony 

schłodzony, gaz rozpuszczony 

Działanie rakotwórcze: kategoria 1A, 

1B i 2 - 

Ciecze łatwopalne: kategoria 1, 2, 3 Działanie mutagenne: kategoria 1A, 1B 

i 2 
- 

Ciała stałe łatwopalne: kategoria 1, 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość: 

kategoria 1A, 1B i 2 
- 



12 

 

Zagrożenia fizyczne Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska 

Substancje i mieszaniny 

samoreaktywne: typ A, typ B, typ C, 

typ D, typ E, typ F, typ G 

Działanie toksyczne na narządy 

docelowe narażenie jednorazowe: 

kategoria 1, 2 i 3 

- 

Ciecze piroforyczne: kategoria 1 Działanie toksyczne na narządy 

docelowe narażenie przewlekłe: 

kategoria 1 i 2 

- 

Ciała stałe piroforyczne: kategoria 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją: 

kategoria 1 
- 

Substancje i mieszaniny 

samonagrzewające się:  

kategoria 1, 2 

- - 

Substancje i mieszaniny, które w 

kontakcie z wodą uwalniają gazy 

łatwo palne: kategoria 1, 2, 3 

- - 

Ciecze utleniające: kategoria 1, 2, 3 - - 

Ciała stałe utleniające:  

kategoria 1, 2, 3 
- - 

Nadtlenki organiczne: typ A, typ B, 

typ C, typ D, typ E, typ F, typ G 
- - 

Działanie korodujące na metale: 

kategoria 1 
- - 

 Zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP obowiązek klasyfikacji substancji i mieszanin 

chemicznych, przed ich wprowadzeniem do obrotu, spoczywa na producentach, importerach 

i dalszych użytkownikach. W pewnych przypadkach rozporządzenie nakłada obowiązek klasyfikacji 

substancji, pomimo tego, że nie są one wprowadzane do obrotu. Producenci, wytwórcy wyrobów 

i importerzy klasyfikują te substancje, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu, jeżeli: 

 art. 6, art. 7 ust. 1 lub ust. 5, art. 17 lub art. 18 rozporządzenia REACH przewiduje 

obowiązek rejestracji substancji, 

 art. 7 ust. 2 lub art. 9 rozporządzenia REACH przewiduje obowiązek zgłoszenia. 

 Jeżeli substancja podlega zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu na poziomie 

Wspólnoty (znajduje się w załączniku VI do rozporządzenia CLP), wtedy dostawca klasyfikuje tę 
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substancję zgodnie z wpisem znajdującym się w załączniku VI do rozporządzenia CLP, natomiast 

wszystkie nieujęte we wpisie zagrożenia stwarzane przez substancję, czy to dla zdrowia człowieka, 

czy to dla środowiska klasyfikuje zgodnie z kryteriami klasyfikacji opisanymi w rozporządzeniu CLP 

(obowiązek doklasyfikowania substancji znajdujących się w załączniku VI przez producenta, 

importera czy dalszego użytkownika, jeżeli tylko posiadają informacje o dodatkowych – 

niewymienionych w załączniku, zagrożeniach stwarzanych przez substancję).  

 Niektóre substancje lub mieszaniny są wyłączone z obowiązku klasyfikacji: 

 substancje i mieszaniny radioaktywne, 

 substancje i mieszaniny, które podlegają nadzorowi celnemu, pod warunkiem, że nie są one 

poddawane obróbce ani przetwarzane, i które są tymczasowo magazynowane, lub znajdują 

się w wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym i mają zostać reeksportowane 

lub są w trakcie przewozu tranzytem, 

 półprodukty niewyodrębniane, 

 substancje i mieszaniny na potrzeby badań naukowych i rozwojowych, które nie są 

wprowadzane do obrotu, pod warunkiem że są stosowane w kontrolowanych warunkach 

zgodnie ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi warunków pracy i środowiska, 

 odpady (w rozumieniu definicji zawartej w dyrektywie 2006/12/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów), 

 niektóre substancje lub mieszaniny w stanie gotowym, przeznaczone dla końcowego 

użytkownika: produkty lecznicze, weterynaryjne produkty lecznicze, produkty kosmetyczne, 

wyroby medyczne, żywność lub pasze.  

Dodatkowo państwa członkowskie mogą zezwolić na stosowanie zwolnień z przepisów 

rozporządzenia CLP w szczególnych przypadkach w odniesieniu do niektórych substancji lub 

mieszanin, jeżeli jest to konieczne ze względu na obronność. 

Z wyjątkiem sytuacji, w których stosuje się art. 33 (Szczególne zasady dotyczące 

oznakowania opakowań zewnętrznych, opakowań wewnętrznych i opakowań jednostkowych), 

rozporządzenie CLP nie ma zastosowania do transportu towarów niebezpiecznych drogą 

powietrzną, morską, lądową, kolejową lub żeglugą śródlądową. 
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4.1.1. Klasyfikacja substancji  

Klasyfikacja substancji opiera się na następujących informacjach: 

 danych doświadczalnych uzyskanych za pomocą badań właściwości fizycznych, 

toksykologicznych czy ekotoksykologicznych, 

 danych epidemiologicznych, istniejących danych praktycznych (np. dane z zakładów pracy, 

informacje z baz ośrodków toksykologicznych), 

 danych uzyskanych na podstawie ważnych jakościowych lub ilościowych modeli zależności 

struktura-aktywność (Q)SAR, wynikach uzyskanych na podstawie odpowiednich metod in 

vitro, danych uzyskanych poprzez zastosowanie grupowania substancji i podejścia 

przekrojowego, 

 danych uzyskanych z piśmiennictwa naukowego, 

 danych wygenerowanych podczas międzynarodowych programów dotyczących 

chemikaliów, np. w ramach wykonywanych przez OECD ocen dotyczących właściwości 

substancji. 

4.1.2. Klasyfikacja mieszanin 

Klasyfikacja mieszanin opiera się na: 

 danych dotyczących mieszaniny lub substancji w niej zawartych uzyskanych za pomocą 

badań właściwości fizycznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych (w przypadku 

klasyfikacji mieszanin ze względu na właściwości rakotwórcze, mutagenne lub działanie 

szkodliwe na rozrodczość czy ze względu na toksyczność przewlekłą dla środowiska 

wodnego - klasyfikacji mieszaniny dokonuje się metodą obliczeniową na podstawie 

zawartości niebezpiecznych składników zawartych w mieszaninie),  

 danych epidemiologicznych, istniejących danych praktycznych (np. dane z zakładów pracy, 

informacje z baz ośrodków toksykologicznych) dotyczących mieszanin lub substancji w niej 

zawartych, 

 danych uzyskanych na podstawie ważnych jakościowych lub ilościowych modeli zależności 

struktura-aktywność (Q)SAR, wynikach uzyskanych na podstawie odpowiednich metod in 

vitro, danych uzyskanych poprzez zastosowanie grupowania substancji i podejścia 

przekrojowego dotyczących mieszanin lub substancji w nich zawartych, 
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 danych uzyskanych z piśmiennictwa naukowego dotyczących mieszanin lub substancji 

w nich zawartych, 

 danych wygenerowanych podczas międzynarodowych programów dotyczących chemikaliów 

odnoszących się do mieszanin lub substancji w niej zawartych np. w ramach wykonywanych 

przez OECD ocen dotyczących właściwości substancji. 

 W przypadku braku w/w danych klasyfikację mieszanin należy przeprowadzić na podstawie 

zasad pomostowych opisanych w rozporządzeniu CLP. Zasady pomostowe dotyczą klasyfikacji 

mieszanin ze względu na zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Zasad pomostowych 

nie stosuje się w celu klasyfikacji mieszanin ze względu na zagrożenia fizyczne. W przypadku 

klasyfikacji mieszanin ze względu na zagrożenia fizyczne stosuje się odpowiednie metody badań lub 

w niektórych przypadkach istnieje możliwość określenia właściwości fizycznych mieszaniny za 

pomocą metod obliczeniowych, np. w przypadku palnych cieczy.  

 Jeżeli do oceny zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę ze względu na zdrowie człowieka 

lub środowisko nie można zastosować zasad pomostowych, wtedy należy klasyfikować mieszaninę 

metodą obliczeniową biorąc pod uwagę zawartość substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające 

zagrożenie. 

 Do oceny czy dana substancja lub mieszanina stwarza zagrożenie i czy powinna 

ewentualnie zostać zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, tak jak wspomniano powyżej, 

można wykorzystać istniejące wyniki badań doświadczalnych. Jeżeli producent, importer czy dalszy 

użytkownik chciałby stwierdzić, czy dana substancja lub mieszanina stwarza zagrożenie dla zdrowia 

ludzi lub dla środowiska, może przeprowadzić nowe badania, pod warunkiem że wyczerpał już 

wszelkie inne możliwości uzyskania informacji (nowe badania właściwości toksykologicznych lub 

ekotoksykologicznych substancji/mieszaniny to  ostateczność). Jeżeli natomiast producent, importer 

czy dalszy użytkownik chciałby stwierdzić czy substancja lub mieszanina stwarza zagrożenie ze 

względu na właściwości fizyczne może wykonać nowe badania, chyba że są już dostępne i 

wiarygodne informacje. 

 Jeżeli producent, importer lub dalszy użytkownik zdecyduje się na przeprowadzenie nowych 

badań zagrożenia stwarzanego przez substancje/mieszaniny dla zdrowia człowieka lub dla 

środowiska to badania te powinny być przeprowadzone zgodnie z metodami opisanymi 

w rozporządzeniu Komisji (WE) 440/2008 z 30 maja 2008 r. ustalającym metody badań lub 

uznanymi w skali międzynarodowej zasadami i metodami naukowymi (np. metody OECD).  
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 Nowe badania ekotoksykologiczne lub toksykologiczne są przeprowadzane zgodnie 

z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

 Nowe badania dotyczące zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych, najpóźniej od 

1 stycznia 2014 r. są przeprowadzane zgodnie z odpowiednim uznanym systemem jakości (Dobra 

Praktyka Laboratoryjna) lub przez laboratoria spełniające wymagania odpowiednich uznanych norm 

(np. ISO 17025). 

4.1.3. Zasady pomostowe 

Tak jak wspomniano powyżej, w przypadku klasyfikacji mieszanin, dla których nie ma 

dostępnych informacji o zagrożeniach stwarzanych przez mieszaninę (np. brak wyników badań 

przeprowadzonych na mieszaninie), ale istnieją dane dotyczące podobnych przebadanych 

mieszanin w zakresie zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska należy podczas klasyfikacji 

zastosować zasady pomostowe: 

 rozcieńczanie, 

 klasyfikacja partii,  

 stężenie wysoce niebezpiecznych mieszanin,  

 interpolacja w ramach jednej kategorii toksyczności, 

 mieszaniny zasadniczo podobne: jeżeli przyjmiemy, że istnieją dwie mieszaniny zawierające 

po dwa składniki: 

(i) A + B 

(ii) C + B 

oraz, że stężenie składnika B jest zasadniczo takie samo w obu mieszaninach, natomiast 

stężenie składnika A w mieszaninie (i) jest równe stężeniu składnika C w mieszaninie (ii) 

i substancje te stwarzają takie samo zagrożenie (należą do tej samej kategorii zagrożenia) i 

nie oczekuje się, że wpłyną one na klasyfikację zagrożenia substancji B, to jeżeli 

mieszaninę (i) zaklasyfikowano już w konkretnej klasie zagrożeń w oparciu o dane z badań, 

mieszaninie (ii) przypisuje się tę samą kategorię zagrożeń. 

 aerozole: w przypadku  mieszanin zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą dla 

zdrowia człowieka, działających żrąco/drażniąco na skórę człowieka, ryzyko poważnego 

uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy, działanie uczulające na skórę/drogi 

oddechowe, działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowym lub 

powtarzanym, postać aerozolową mieszaniny zalicza się do tej samej kategorii zagrożeń co 
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nieaerozolową postać mieszaniny, pod warunkiem że dodany gaz pędny nie wpływa na 

właściwości niebezpieczne mieszaniny w momencie rozpylenia oraz dostępne są dowody 

naukowe wykazujące, że postać aerozolowa nie stwarza większego zagrożenia niż 

nieaerozolowa postać mieszaniny. 

4.1.4. Klasyfikacja mieszanin metodą obliczeniową, na podstawie zawartości 

niebezpiecznych składników 

W większości przypadków nie będą dostępne dane z badań dla mieszaniny, dlatego też nie 

będzie możliwości wykorzystania przy klasyfikacji zasad pomostowych. W takich przypadkach 

klasyfikacja mieszaniny będzie przeprowadzana metodą obliczeniową na podstawie zawartości 

niebezpiecznych składników. W niektórych przypadkach metody obliczeniowe dla mieszanin 

zawarte  

w rozporządzeniu CLP różnią się od metod obliczeniowych stosowanych zgodnie z dyrektywą 

1999/45/WE, np. zgodnie z rozporządzeniem CLP metoda obliczeniowa wykorzystywana do oceny 

toksyczności ostrej dla zdrowia mieszaniny bierze pod uwagę zawartość substancji w mieszaninie  

i oszacowaną wartość toksyczności ostrej (ATE- z ang. Acute Toxicity Estimate) poszczególnych 

składników.  

 W przypadku klasyfikacji mieszanin metodą obliczeniową należy zwrócić uwagę na dwie 

definicje pojawiające się w rozporządzeniu CLP:  

 wartość graniczna: oznacza wartość progową dowolnego zaklasyfikowanego 

zanieczyszczenia, dodatku lub pojedynczego składnika substancji lub mieszaniny, powyżej 

której są one brane pod uwagę w celu określenia, czy dana, odpowiednio, substancja lub 

mieszanina, jest klasyfikowana.(minimalne stężenie substancji w mieszaninie, które należy 

uwzględnić w procesie klasyfikacji) 

 stężenie graniczne: oznacza wartość progową dowolnego zaklasyfikowanego 

zanieczyszczenia, dodatku lub pojedynczego składnika substancji lub mieszaniny, która 

może skutkować klasyfikacją tej substancji lub mieszaniny. 

 Poniżej przedstawiono różnicę pomiędzy wartością graniczną a stężeniem granicznym na 

przykładzie substancji zaklasyfikowanej jako działająca drażniąco na skórę kategorii 2. 

 W przypadku, gdy substancja zaklasyfikowana jako działająca drażniąco na skórę, kategoria 

2, znajduje się w mieszaninie w ilości co najmniej 1% należy wziąć ją pod uwagę przy klasyfikacji 

mieszaniny. Zawartość tak klasyfikowanej substancji w mieszaninie w ilości co najmniej 10% będzie 
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powodowała klasyfikację mieszaniny jako drażniącej dla skóry kategoria 2. Zawartość tej substancji 

w mieszaninie w stężeniu co najmniej 1% lub więcej a mniej niż 10% może przyczynić się do 

klasyfikacji mieszaniny jako drażniącej na skórę, ponieważ w mieszaninie mogą się znajdować także 

inne substancje klasyfikowane jako żrące/drażniące na skórę w stężeniu niższym od stężenia 

granicznego, a ponieważ działanie żrące/drażniące jest działaniem addytywnym to zawartość takich 

substancji w mieszaninie należy dodać, co może spowodować, że zawartość substancji drażniących 

w mieszaninie będzie większa od stężenia granicznego i mieszanina zostanie zaklasyfikowana jako 

drażniąca. 

Wartości graniczne, wskazujące, przy jakim stężeniu należy wziąć pod uwagę substancję 

przy klasyfikacji mieszaniny, ustala się zgodnie z następującymi zasadami: 

a) Zagrożenia dla zdrowia lub środowiska, o których mowa w części 3, 4 i 5 załącznika I do 

rozporządzenia CLP: 

 w przypadku substancji, dla których w załączniku VI do rozporządzenia CLP lub w wykazie 

klasyfikacji i oznakowania ustalono specyficzne stężenia graniczne dla danej klasy 

zagrożenia z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania, i jeżeli dana klasa zagrożenia 

z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania została wymieniona w tabeli przedstawionej 

poniżej (Tabela 4.2: Podstawowe wartości graniczne) → najniższa wartość albo z podanych 

specyficznych stężeń granicznych albo z odpowiednich podstawowych wartości granicznych 

podanych w tej tabeli, lub 

 w przypadku substancji, dla których w załączniku VI do rozporządzenia CLP lub w wykazie 

klasyfikacji i oznakowania ustalono specyficzne stężenia graniczne dla danej klasy 

zagrożenia z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania, i jeżeli dana klasa zagrożenia 

z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania nie została wymieniona w tabeli 4.2. → 

specyficzne stężenie graniczne określone w załączniku VI do rozporządzeni CLP lub 

w wykazie klasyfikacji i oznakowania, lub 

 w przypadku substancji, dla których w załączniku VI do rozporządzenia CLP lub w wykazie 

klasyfikacji i oznakowania nie ustalono specyficznych stężeń granicznych dla danej klasy 

zagrożenia z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania, i jeżeli dana klasa zagrożenia 

z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania została wymieniona w tabeli 4.2 → odpowiednia 

podstawowa wartość graniczna podana w tej tabeli, lub 
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 w przypadku substancji, dla których w załączniku VI do rozporządzenia CLP lub w wykazie 

klasyfikacji i oznakowania nie ustalono specyficznych stężeń granicznych dla danej klasy 

zagrożenia z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania, i jeżeli dana klasa zagrożenia 

z uwzględnieniem dalszego zróżnicowania nie została wymieniona w tabeli 4.2 → ogólne 

stężenie graniczne dla klasyfikacji zawarte w odpowiednich sekcjach w częściach 3, 4 i 5 

załącznika I do rozporządzenia CLP. 

b) Zagrożenia dla środowiska wodnego przedstawione w sekcji 4.1 załącznika I do rozporządzenia 

CLP: 

 w przypadku substancji, dla których w załączniku VI do rozporządzenia CLP lub w wykazie 

klasyfikacji i oznakowania ustalono współczynnik M2 dla odpowiedniej kategorii zagrożeń → 

podstawowa wartość graniczna podana w tabeli 4.2. skorygowana za pomocą wzoru:  

(0,1/M)%,  

lub 

 w przypadku substancji, dla których w załączniku VI do rozporządzenia CLP lub w wykazie 

klasyfikacji i oznakowania nie ustalono współczynnika M dla odpowiedniej kategorii 

zagrożeń → podstawowa wartość graniczna podana w tabeli 4.2. 

Tabela 4.2.  Podstawowe wartości graniczne 

Klasa zagrożeń Podstawowe wartości graniczne, 

jakie należy uwzględnić 

Toksyczność ostra: 

 – Kategoria 1- 3 

 – Kategoria 4 

 

0,1% 

1% 

Działanie żrące/drażniące na skórę 1% (*) 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 1% (*) 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego  

                                                 

2
 Sposób ustalania współczynnika M opisano w części dotyczącej klasyfikacji środowiskowej. 
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Klasa zagrożeń Podstawowe wartości graniczne, 

jakie należy uwzględnić 

 – toksyczność ostra Kategoria 1 

 – toksyczność przewlekła Kategoria 1 

 – toksyczność przewlekła Kategoria 2- 4 

0,1% (**) 

0,1% (**) 

1% 

(*) „istotne składniki” mieszaniny to te składniki, które występują w stężeniu 1% (wagowo dla 

substancji stałych, ciekłych, pyłów, mgieł i par oraz objętościowo dla gazów) lub wyższym, o ile nie 

istnieją przesłanki by sądzić, że składnik obecny w stężeniu niższym niż 1% może nadal być istotny 

z punktu widzenia klasyfikacji mieszaniny pod względem działania drażniącego/żrącego na skórę lub 

ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy. 

(**) zasadniczo w przypadku substancji zaklasyfikowanych jako „toksyczność ostra kategoria 1” lub 

„toksyczność przewlekła kategoria 1” stężenie, które należy uwzględnić, wynosi (0,1/M)%. 

Specyficzne stężenia graniczne 

 Niektórym substancjom znajdującym się w załączniku VI do rozporządzenia CLP lub 

w wykazie klasyfikacji i oznakowania przypisano specyficzne stężenia graniczne. Podczas 

klasyfikacji mieszanin stężenia te mają pierwszeństwo przed ogólnymi stężeniami granicznymi 

zawartymi w załączniku I do rozporządzenia CLP. 

 Koncepcja specyficznych stężeń granicznych pozwala na uwzględnienie w klasyfikacji 

mieszaniny, metodą obliczeniową, „siły oddziaływania” danego składnika. Specyficzne stężenia 

graniczne odnoszą się jedynie do klasyfikacji mieszanin ze względu na zagrożenie dla zdrowia 

człowieka (w przypadku klasyfikacji mieszanin ze względu na zagrożenia fizyczne wykorzystuje się 

wynika badań, natomiast ze względu na zagrożenie dla środowiska wodnego wykorzystuje się 

wartość współczynnika M). Jedynymi klasami zagrożeń dla zdrowia człowieka, dla których podczas 

klasyfikacji mieszanin metodą obliczeniową nie ma zastosowania pojęcie specyficznych stężeń 

granicznych jest toksyczność ostra oraz zagrożenie spowodowane aspiracją. 

Producent, importer lub dalszy użytkownik może ustalić specyficzne stężenia graniczne, 

w przypadku, gdy z odpowiednich i wiarygodnych informacji naukowych wynika, że zagrożenie 

stwarzane przez tę substancję jest oczywiste, jeżeli substancja ta występuje w stężeniu niższym od 

ogólnych stężeń granicznych określonych dla dowolnej klasy zagrożenia wymienionej w części 3, 4 i 

5 załącznika I do rozporządzenia CLP.  
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W wyjątkowych okolicznościach producent, importer lub dalszy użytkownik może ustalić 

specyficzne stężenia graniczne na poziomie wyższym od ogólnego stężenia granicznego.  

Działanie addytywne vs. brak addytywności podczas klasyfikacji mieszanin metodą 

obliczeniową 

Reguła addytywności ma zastosowanie do następujących klas zagrożenia: 

 toksyczność ostra dla zdrowia, 

 działanie żrące/drażniące na skórę (poza przypadkami wymienionymi w punkcie 3.2.3.3.4 

załącznika I do rozporządzenia CLP), 

 ryzyko poważnego uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy (poza przypadkami 

wymienionymi w punkcie 3.3.3.3.4 załącznika I do rozporządzenia CLP), 

 działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe kategoria 3 (działanie 

drażniące na układ oddechowy), 

 działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe kategoria 3 (działanie 

narkotyczne), 

 toksyczność ostra dla środowiska wodnego, 

 toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego. 

Reguła addytywności stanowi że, jeżeli stężenie pojedynczego składnika lub suma stężeń 

kilku składników wchodzących w skład mieszaniny jest równa lub wyższa od ogólnego stężenia 

granicznego dla danej klasy, to mieszanina jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie 

zagrożenia (z wyjątkiem toksyczności ostrej dla zdrowia, kiedy uzyskaną wartość oszacowanej 

toksyczności ostrej mieszaniny należy porównać, podobnie jak w przypadku substancji, z kryteriami 

klasyfikacji). W przypadku substancji, dla których ustalono specyficzne stężenie graniczne lub dla 

których wyznaczono współczynnik M, należy wziąć je pod uwagę podczas klasyfikacji za pomocą 

metody sumowania (addytywności).   

Nie dla wszystkich klas zagrożeń podczas klasyfikacji mieszanin metodą obliczeniową 

można wykorzystać zasadę addytywności. W niektórych przypadkach zasada ta nie ma 

zastosowania. W takich przypadkach mieszanina zawierająca dwie lub więcej substancji, 

w przypadku których zawartość każdej jest poniżej stężenia granicznego określonego dla danej 

klasy zagrożenia, pomimo tego, że suma wszystkich substancji przekracza wartość stężenia 
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granicznego, nie będzie klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. Poniżej podano klasy 

zagrożeń, dla których nie ma zastosowania reguła addytywności: 

 działanie uczulające na układ oddechowy i skórę, 

 działanie rakotwórcze, 

 działanie mutagenne, 

 działanie szkodliwe na rozrodczość, 

 działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe kategoria 1 i kategoria 2, 

 działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane, 

 działanie żrące na skórę/działanie drażniące na skórę – w niektórych specyficznych 

przypadkach, 

 ryzyko poważnego uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy – w niektórych 

specyficznych przypadkach, 

 zagrożenie spowodowane aspiracją (dodatkowo rozważa się lepkość mieszaniny). 

4.2. Tabela przełożenia klasyfikacji zawarta w załączniku VII do 

rozporządzenia CLP 

Załącznik VII do rozporządzenia CLP zawiera tabelę konwersji (przełożenia), która ma 

pomóc przy przeklasyfikowywaniu substancji/mieszanin zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG lub 1999/45/WE do wymagań rozporządzenia CLP. Zgodnie z art. 61 ust. 5 

rozporządzenia CLP, jeżeli substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE, odpowiednio, przed 1 grudnia 2010 r. lub 1 czerwca 

2015 r., producenci, importerzy i dalsi użytkownicy mogą zmienić klasyfikację tej substancji lub 

mieszaniny, wykorzystując do tego tabelę konwersji znajdującą się w załączniku VII do 

rozporządzenia CLP. W wielu przypadkach tabela konwersji pozwala na bezpośrednie 

przeklasyfikowanie substancji/mieszaniny (tabela przełożenia zawarta w załączniku VII do 

rozporządzenia CLP pozwala na przełożenie substancji zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub środowiska). W niektórych jednak 

przypadkach bezpośrednie przełożenie nie jest możliwe, ponieważ istnieją różnice w kryteriach 

klasyfikacji (różnice w kryteriach klasyfikacji występują dla niektórych klas zagrożeń 

fizykochemicznych). Należy także pamiętać, że rozporządzenie CLP wprowadza nowe klasy 
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zagrożeń, które do tej pory nie znajdowały się w dyrektywie 67/548/EWG czy dyrektywie 

1999/45/WE (w takich przypadkach tabela konwersji nie ma zastosowania i należy dokonać 

klasyfikacji substancji/mieszaniny zgodnie z kryteriami klasyfikacji zawartymi w rozporządzeniu 

CLP). W każdym przypadku, gdy dostępne są dane dla substancji lub mieszaniny, ocena 

i klasyfikacja powinna się odbywać zgodnie z art. 9 - 13 rozporządzenia CLP – na podstawie 

dostępnych danych. 

Przy przeklasyfikowywaniu mieszanin z wykorzystaniem tabeli przełożenia z załącznika VII 

do rozporządzenia CLP należy szczególną uwagę zwrócić na te klasy zagrożenia, dla których 

wartości stężeń granicznych zawarte w rozporządzeniu CLP są niższe niż w dyrektywie 

1999/45/WE. Niższe wartości stężeń granicznych ustalono w przypadku mieszanin 

zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE jako działające żrąco na skórę (C; R35 lub C; 

R34), działające drażniąco na oczy (Xi; R41 lub Xi; R36), działające drażniąco na skórę (Xi; R38) 

i działające szkodliwie na rozrodczość (R60, R61, R62, R63). W przypadku tak zaklasyfikowanych 

mieszanin wykorzystanie do ich przeklasyfikowania tabeli przełożenia zawartej w załączniku VII do 

rozporządzenia CLP może powodować niedoklasyfikowanie mieszaniny, dlatego też zaleca się 

dokonania przeklasyfikowania na podstawie istniejących danych z wykorzystaniem kryteriów 

klasyfikacji. 

4.3. Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie – załącznik VI do 

rozporządzenia CLP oraz wykaz klasyfikacji i oznakowania 

Zgodnie z art. 55 pkt. 11) rozporządzenia CLP, wraz z wejściem w życie rozporządzenia, 

skreśla się załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG, czyli wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich 

klasyfikacją i oznakowaniem. W Polsce załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG wdrożony został do 

prawa krajowego za pomocą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji 

niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Rolę załącznika I do dyrektywy 

67/548/EWG przejął, od dnia 20 stycznia 2009 r., załącznik VI do rozporządzenia CLP. W części 3 

załącznika VI do rozporządzenia CLP znajdują się dwie tabele, w których znajdują się substancje, 

dla których uzgodniono na poziomie Wspólnoty zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie. 

W tabeli 3.2 klasyfikacja substancji jest zgodna z kryteriami zawartymi w dyrektywie 67/548/EWG, 

natomiast w tabeli 3.1 znajdują się te same substancje co w tabeli 3.2, z tym że klasyfikacja ich 

została przełożona z kryteriów zawartych w dyrektywie 67/548/EWG do wymagań rozporządzenia 

CLP. W tabelach tych można znaleźć następujące informacje o substancjach: 
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 numer indeksowy, 

 numer WE, 

 numer CAS, 

 nazwa substancji, 

 klasyfikacja:  

 w tabeli 3.1 znajdują się kody przypisane danej klasie i kategorii zagrożenia 

(np. w przypadku klasy zagrożenia ciecze piroforyczne – Pyr. Liq. 1) oraz kody zwrotów 

wskazujących rodzaj zagrożenia – zwrotów H (z ang. Hazard statement);  

 w tabeli 3.2 klasyfikacja zazwyczaj przedstawiana jest w postaci skróconej poprzez 

kategorię niebezpieczeństwa wraz z odpowiednim zwrotem lub zwrotami wskazującymi 

rodzaj zagrożenia (np. C; R35 – dla substancji zaklasyfikowanych jako żrące 

z przypisanym zwrotem R35 – Powoduje poważne oparzenia). 

 oznakowanie:  

 w tabeli 3.1 (dotyczy ona substancji zaklasyfikowanych i oznakowanych zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP) w kolumnach dotyczących oznakowania znajdują 

się następujące informacje: kody piktogramów (np. GHS 02 – „płomień” – czyli 

piktogram stosowany między innymi dla cieczy, ciał stałych i gazów łatwopalnych), 

kody haseł ostrzegawczych („Dgr” – dla hasła ostrzegawczego niebezpieczeństwo oraz 

„Wng” – dla hasła ostrzegawczego uwaga), kody zwrotów wskazujących rodzaj 

zagrożenia – odpowiadające klasyfikacji substancji zgodnej z systemem CLP, oraz 

kody dodatkowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (dodatkowe zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia pojawią się na oznakowaniu substancji wtedy, gdy 

substancja spełnia kryteria opisane w części 1 załącznika II). 

 w tabeli 3.2 znajdują się natomiast symbole literowe przypisane rodzajowi zagrożenie 

wg dyrektywy 67/548/EWG (np. F – dla substancji wysoce łatwopalnych), numery 

zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia wg dyrektywy 67/548/EWG (np. R38 – Działa 

drażniąco na skórę) oraz numery zwrotów określających warunki bezpiecznego 

stosowania wg dyrektywy 67/548/EWG (np. S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry), 

 specyficzne stężenia graniczne, 
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 wartość współczynnika M: dotyczy jedynie tabeli 3.1 (informacje na temat tego 

współczynnika znajdują się w rozdziale dotyczącym klasyfikacji substancji/mieszanin 

stwarzających zagrożenie dla środowiska), 

 noty: niektórym substancjom znajdującym się w załączniku VI do rozporządzenia CLP 

przypisano noty, np. jeżeli substancji przypisano notę P, oznacza to, że  klasyfikacja tej 

substancji jako rakotwórczej lub mutagennej (tak jest ona zaklasyfikowana w załączniku VI 

do rozporządzenia CLP) nie musi mieć zastosowania, jeśli można wykazać, że substancja 

zawiera mniej niż 0,1 % wagowych benzenu (EINECS nr 200-753-7). 

Na dzień wejścia w życie rozporządzenia CLP załącznik VI odpowiadał 29 ATP3 do 

dyrektywy 67/548/EWG. W dniu 5 września 2009 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do 

postępu technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

Rozporządzenie to zmieniło złącznik VI do rozporządzenia CLP.    

 W przyszłości załącznik ten będzie podlegał kolejnym zmianom, które uwzględnią nowe 

informacje o zagrożeniach stwarzanych przez substancje. Do załącznika VI będą dodawane te 

substancje, które spełniają kryteria klasyfikacji ze względu na: 

 działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1 (1A i 1B); 

 działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2; 

 rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2; 

 działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2. 

 Także substancje, które są substancjami czynnymi w rozumieniu dyrektywy 91/414/EWG 

(dyrektywa dotycząca środków ochrony roślin) lub dyrektywy 98/8/WE (dyrektywa dotycząca 

produktów biobójczych), podlegają zharmonizowanej klasyfikacji i  oznakowaniu (ze względu na 

wszystkie rodzaje zagrożeń stwarzanych przez te substancje).  

                                                 

3
 ATP (Adaptation to Technical Progress): w przypadku załącznika VI do rozporządzenia CLP jest to jego 

zmiana, która uwzględnia nowe dane dotyczące zagrożenia powodowane przez substancje – włączenie 

nowych substancji do załącznika VI, w niektórych przypadkach zmianę klasyfikacji substancji już zawartych 

w załączniku VI lub usunięcie substancji z załącznika VI. . 
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 W indywidualnych przypadkach, jeżeli przedstawione zostanie uzasadnienie dowodzące, że 

istnieje potrzeba zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania na szczeblu wspólnotowym pomimo 

tego, że substancja nie spełnia w/w kryteriów klasyfikacji oraz nie jest substancją czynną w myśl 

dyrektywy 91/414/EWG czy dyrektywy 98/8/WE, substancje takie mogą zostać zamieszczone w 

części 3 załącznika VI. 

 Wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji na szczeblu Wspólnoty 

lub jej przegląd może przedłożyć do Europejskiej Agencji Chemikaliów właściwy organ4 państwa 

członkowskiego. Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące substancję oraz propozycję 

zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania. Do wniosku należy także dołączyć uzasadnienie 

zaproponowanej klasyfikacji i oznakowania substancji. W przypadku, gdy właściwy organ państwa 

członkowskiego zaproponuje zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji dla skutków 

innych niż działanie rakotwórcze, mutagenne, szkodliwe na rozrodczość czy uczulające na drogi 

oddechowe, należy także uzasadnić potrzebę podjęcia takich działań na szczeblu Wspólnoty (nie 

dotyczy to substancji aktywnych w rozumieniu dyrektywy 91/414/EWG czy dyrektywy 98/8/WE). 

Wniosek o zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji mogą także przedłożyć, do 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, producenci, importerzy lub dalsi użytkownicy substancji. Jednak 

w takim przypadku wniosek może dotyczyć jedynie tych rodzajów zagrożeń, które nie są 

wymienione w załączniku VI w odniesieniu do danej substancji. Jeżeli producenci, importerzy czy 

dalsi użytkownicy posiadają nowe informacje, które wskazują na to, że klasyfikacja substancji 

zawarta w załączniku VI jest nieprawidłowa, to powinni złożyć wniosek o zmianę zharmonizowanej 

klasyfikacji i oznakowania substancji do organu właściwego w jednym z państw członkowskich, 

w którym substancja ta jest wprowadzana do obrotu.   

Jednym z obowiązków producentów, importerów wynikającym z rozporządzenia CLP jest 

zgłoszenie (notyfikacja) do Europejskiej Agencji Chemikaliów klasyfikacji i oznakowania substancji. 

Obowiązek ten dotyczy tych producentów i importerów, którzy wprowadzają do obrotu: 

 substancje, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 podlegają rejestracji, 

                                                 

4
 oznacza organ lub organy lub podmioty powołane przez państwa członkowskie w celu realizowania 

obowiązków wynikających z rozporządzenia CLP – w Polsce takim organem jest Biuro do Spraw Substancji 

Chemicznych 
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 substancje, które podlegają przepisom rozporządzenia CLP i które spełniają kryteria 

klasyfikacji jako stwarzające zagrożenia (wprowadzane do obrotu w postaci własnej lub jako 

składniki mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie). 

Producenci czy importerzy, którzy będą mieli obowiązek dokonania notyfikacji klasyfikacji 

i oznakowania substancji przesyłają do Agencji następujące informacje: 

a) dane identyfikujące podmiot dokonujący notyfikacji, 

b) dane identyfikujące substancje: 

 nazwa lub inne dane identyfikujące substancję: 

 nazwa lub nazwy zgodne z nomenklaturą IUPAC lub inna międzynarodowa nazwa lub 

nazwy chemiczne, 

 inne nazwy (zwyczajowa, handlowa, skrót), 

 numer substancji w wykazie EINECS lub ELINCS (jeżeli jest dostępny), 

 nazwa wg CAS i numer CAS (jeżeli są dostępne), 

 inne kody identyfikujące (jeżeli są dostępne), 

 wzór cząsteczkowy i strukturalny (w tym zapis SMILES, jeżeli jest dostępny), 

 informacje o czynności optycznej substancji oraz typowych proporcjach izomerów 

(przestrzennych), (jeżeli jest to możliwe i właściwe), 

 masa cząsteczkowa lub zakres masy cząsteczkowej, 

 skład każdej substancji 

 stopień czystości (%), 

 charakter zanieczyszczeń, włączając izomery i produkty uboczne, 

 procentowy udział (istotnych) głównych zanieczyszczeń, 

 charakter dodatków (np. czynników stabilizujących lub inhibitorów) i ich kolejność pod 

względem ilości (…ppm, …%), 

c) klasyfikację substancji, 

d) uzasadnienie klasyfikacji, 

e) wartości specyficznych stężeń granicznych lub współczynnika M (jeżeli są dostępne), 
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f) elementy oznakowania: piktogramy, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

oraz dodatkowe elementy oznakowania substancji wymagane na podstawie art. 25 rozporządzenia 

CLP.  

Zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania producent lub importer dokonuje drogą elektroniczną 

za pomocą portalu REACH-IT. Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania można przygotować:  

a) wykorzystując IUCLID 5 - baza IUCLID 5 pozwala na wprowadzenie więcej niż jednego składu dla 

tej samej substancji (np. ze względu na różne profile zanieczyszczeń) oraz powiązanie każdego 

składu z konkretną klasyfikacją i oznakowaniem. Narzędzie to może się okazać przydatne dla osób, 

które już wcześniej korzystały z bazy IUCLID 5; 

b) tworząc zbiorczy plik XML (tzw. zgłoszenie zbiorcze) zawierający więcej niż jedno zgłoszenie 

dotyczące klasyfikacji i oznakowania. Zbiorczy plik XML można utworzyć, korzystając z narzędzia 

EXCEL udostępnionego przez ECHA lub za pomocą schematów XML (ten wariant może być 

preferowany przez użytkowników z przygotowaniem informatycznym). Zbiorczy plik XML umożliwia 

zgłoszenie informacji dotyczących kilku lub dużej liczby substancji oznaczonych numerami WE lub 

CAS w jednym pliku; 

c) on-line: można wprowadzić wymagane dane ręcznie za pośrednictwem portalu REACH-IT. 

Sposób polecany w tych przypadkach, gdy producent lub importer ma obowiązek zgłosić niewielką 

liczbę substancji i nie korzystał do tej pory z bazy IUCLID 5. Ten wariant może być odpowiedni dla 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

Na podstawie otrzymanych informacji Agencja utworzyła wykaz klasyfikacji i oznakowania, 

który jest dostępny na stronach ECHA. W wykazie tym znajdują się, między innymi, następujące 

informacje o substancjach: 

 nazwa wg nomenklatury IUPAC, 

 nazwa substancji zgodna z wykazem EINECS, jeżeli taka istnieje, 

 klasyfikacja i oznakowanie substancji.  

Oprócz informacji, o których mowa powyżej, w stosownych przypadkach Agencja włącza do 

każdej pozycji znajdującej się w wykazie następujące informacje: 

 czy w odniesieniu do tej pozycji istnieje zharmonizowana klasyfikacja i  oznakowanie na 

poziomie Wspólnoty w związku z umieszczeniem jej w części 3 załącznika VI, 

 czy jest to pozycja wspólna rejestrujących tę samą substancję, 
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 czy jest to pozycja uzgodniona przez dwóch lub większą liczbę zgłaszających lub 

rejestrujących, 

 czy pozycja ta różni się od innej pozycji dla tej samej substancji w wykazie. 

4.4. Klasyfikacja ze względu na zagrożenia fizyczne 

Klasyfikacja 
Materiał wybuchowy 

niestabilny 
Podklasa 1.1 Podklasa 1.2 Podklasa 1.3 Podklasa 1.4 Podklasa 1.5 Podklasa 1.6 

Piktogram  

     

  

Hasło 

ostrzegawcze 
Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Uwaga Niebezpieczeństwo 

Brak hasła 

ostrzegawczego 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H200: Materiał 

wybuchowy 

niestabilny 

H201: Materiał 

wybuchowy; 

zagrożenie 

wybuchem 

masowym 

H202: Materiał 

wybuchowy; 

poważne 

zagrożenie 

rozrzutem 

H203: Materiał 

wybuchowy; 

zagrożenie 

pożarem, 

wybuchem lub 

rozrzutem 

H204: Zagrożenie 

pożarem lub 

rozrzutem 

H205: Może 

masowo wybuchać 

w ogniu 

Brak zwrotu 

wskazującego 

rodzaj 

zagrożenia 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności 

Zapobieganie* 

P201 

P202 

P281 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

P210 

P240 

P250 

P280 

P210 

P230 

P240 

P250 

P280 

Brak zwrotu 

wskazującego 

środki 

ostrożności 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności 

Reagowanie 

P372 

P373 

P380 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

P370+P380 

P372 

P373 

Brak zwrotu 

wskazującego 

środki 

ostrożności 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności 

Przechowywanie 

P401 P401 P401 P401 P401 P401 

Brak zwrotu 

wskazującego 

środki 

ostrożności 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności 

Usuwanie 

P501 P501 P501 P501 P501 P501 

Brak zwrotu 

wskazującego 

środki 

ostrożności 
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4.4.1. Materiały wybuchowe 

4.4.1.1. Klasyfikacja materiałów wybuchowych 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, substancja lub mieszanina wybuchowa 

jest to substancja stała lub ciekła, bądź mieszanina substancji, która sama w sobie, w wyniku reakcji 

chemicznej, może wydzielać gaz o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że może 

powodować zniszczenia w otaczającym środowisku. Definicja obejmuje substancje pirotechniczne, 

nawet jeżeli nie wydzielają one gazów. W rozporządzeniu CLP zdefiniowano także pojęcie wyrobu 

wybuchowego, czyli przedmiotu zawierającego jedną lub więcej substancji lub mieszanin 

wybuchowych.Substancje, mieszaniny i wyroby klasyfikuje się jako materiały wybuchowe 

niestabilne lub zalicza się do jednej z  sześciu podklas (Podklasa 1.1, Podklasa 1.2, Podklasa 1.3, 

Podklasa 1.4, Podklasa 1.5, Podklasa 1.6)  w zależności od rodzaju stwarzanego przez nie 

zagrożenia. 

4.4.1.2. Oznakowanie materiałów wybuchowych 

Elementy oznakowania materiałów wybuchowych (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Tabela 4.3.  Oznakowanie materiałów wybuchowych 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

4.4.1.3. Klasyfikacja szczególnych przypadków materiałów wybuchowych  

W przypadku substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako wybuchowe zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE nie ma możliwości bezpośredniego przeklasyfikowania do 

wymagań rozporządzenia CLP.  

Zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE substancjom i mieszaninom 

zaklasyfikowanym jako wybuchowe przypisuje się symbol „E” i zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia 

R2 (Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami 

zapłonu) lub R3 (Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub 

innymi źródłami zapłonu). Wiele substancji zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG 

jako wybuchowe  z przypisanym zwrotem R2 lub R3 będzie klasyfikowane jako wybuchowe zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP (odpowiednia podklasa może być uzyskana z klasyfikacji 

transportowej). Jednakże w wielu przypadkach substancje zaklasyfikowane jako wybuchowe 
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zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG będą klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP w innych 

klasach zagrożeń, takich jak nadtlenki organiczne, łatwopalne ciała stałe, utleniające ciała stałe czy 

substancje samoreaktywne. Poniżej w tabeli przedstawiono klasyfikację dwóch substancji (jedynie 

ze względu na zagrożenia fizykochemiczne) znajdujących się w tabeli 3.2 załącznika VI do 

rozporządzenia CLP, zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako wybuchowe oraz 

klasyfikację tych substancji (przeklasyfikowanych do wymagań rozporządzenia CLP) w tabeli 3.1 

załącznika VI. 

Tabela 4.4. Klasyfikacja materiałów wybuchowych 

Numer indeksowy Klasyfikacja – dyrektywa 

67/548/EWG 

Klasyfikacja – rozporządzenie CLP 

611-013-00-1 E; R2 Expl. 1.3****; H202 

609-068-00-1 E; R2 Expl. 1.1; H201  

W/w substancje zostały przeklasyfikowane zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 

CLP jako substancje wybuchowe z uwzględnieniem odpowiedniej podklasy, z tym że w przypadku 

substancji o numerze indeksowym 611-013-00-1 wymaga ona jeszcze doklasyfikowania w innych 

klasach zagrożeń fizykochemicznych. 

 (**** - dla niektórych pozycji niemożliwe było przy dokonywaniu przeklasyfikowywania, 

z kryteriów klasyfikacji zawartych w dyrektywie 67/548/EWG do kryteriów zawartych 

w rozporządzeniu CLP, ustalenie poprawnej klasyfikacji ze względu na zagrożenia fizyczne, 

ponieważ nie są dostępne wystarczające dane do zastosowania kryteriów klasyfikacji zawartych 

w rozporządzeniu CLP. Pozycja może być przypisana do innej /również wyższej/ kategorii lub nawet 

innej klasy zagrożenia niż wskazana. Właściwa klasyfikacja zostaje potwierdzona poprzez 

wykonanie badań).     

Substancje/mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z przepisami o transporcie towarów 

niebezpiecznych w klasie 1 (Materiały i przedmioty wybuchowe) mogą być bezpośrednio 

przeklasyfikowane jako wybuchowe (z uwzględnieniem odpowiedniej podklasy) zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP.   
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4.4.2. Gazy łatwopalne 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, gaz łatwopalny jest to gaz lub 

mieszanina gazowa charakteryzująca się przedziałem (zakresem) palności w powietrzu 

w temperaturze 20ºC i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa. 

4.4.2.1. Klasyfikacja gazów łatwopalnych 

Gazy łatwopalne klasyfikuje się do jednej z dwóch kategorii zagrożenia, zgodnie z kryteriami 

przedstawionymi poniżej: 

Tabela 4.5. Klasyfikacja gazów 

Kategoria Kryteria 

1 

Gazy, które w temperaturze 20ºC i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa: 

a) zapalają się, gdy ich stężenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13% 

objętościowych lub mniej; lub 

b) mają zakres palności w powietrzu co najmniej 12 punktów procentowych 

niezależnie od dolnej granicy palności. 

2 

Gazy inne niż zaliczone do kategorii 1, które w temp. 20°C i przy ciśnieniu 

normalnym 101,3 kPa charakteryzują się zakresem palności, jeżeli są zmieszane 

z powietrzem. 

W celu określenia czy gazy lub mieszaniny gazów spełniają kryteria łatwopalności można 

skorzystać z odpowiednich testów (metoda badawcza) lub w przypadku mieszanin gazów oprócz 

metody badawczej można skorzystać z metody obliczeniowej – metoda obliczeniowa zawarta 

w normie ISO 10156: „Gazy i mieszaniny gazowe – Oznaczanie potencjału pożarowego i zdolności 

utleniających dla potrzeb doboru zaworów wypływowych butli”.  

Korzystając z metody obliczeniowej zawartej w normie ISO 10156 można określić czy 

mieszanina gazowa jest palna czy nie na podstawie odpowiedniego wzoru zawartego w w/w normie. 

Metoda obliczeniowa zawarta w normie ISO 10156 pozwala jedynie na określenie czy mieszanina 

jest palna czy też nie. Metoda te nie pozwala na wyznaczenie przedziału (zakresu) palności i dlatego 

metodą obliczeniową nie można określić czy mieszanina powinna zostać zaklasyfikowana w 

kategorii 1 czy 2. Mieszaniny gazowe określone jako łatwopalne za pomocą metody obliczeniowej 

zawartej w normie ISO 10156 klasyfikuje się w kategorii 1 (Flam. Gas 1, H220).  
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4.4.2.2.  Oznakowanie gazów łatwopalnych 

Elementy oznakowania gazów łatwopalnych (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Tabela 4.6. Oznakowanie gazów łatwopalnych 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 

Piktogram 

 

Brak piktogramu 

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 
H220: Gaz skrajnie łatwopalny  H221: Gaz łatwopalny 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności* 

(Zapobieganie/Reagowanie/ 

Przechowywanie) 

P210 

P377; P381 

P403 

 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

4.4.2.3. Klasyfikacja szczególnych przypadków gazów łatwopalnych 

Gazy zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE jako 

skrajnie łatwopalne z przypisanym zwrotem R12 nie mogą być bezpośrednio przeklasyfikowane do 

wymagań rozporządzenia CLP. Gazy, które były zaklasyfikowane w załączniku I do dyrektywy 

67/548/EWG jako skrajnie łatwopalne z przypisanym zwrotem R12 przeklasyfikowano w załączniku 

VI do rozporządzenia CLP jako Flam. Gas 1; H220 lub Flam. Gas 2; H221. 

Kryteria klasyfikacji dla gazów łatwopalnych kategorii 1 zawarte w rozporządzeniu CLP są 

zgodne z kryteriami wykorzystanymi do klasyfikacji gazów jako łatwopalne zawartymi w przepisach 

dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Tak więc wszystkie gazy zaklasyfikowane jako 

łatwopalne zgodnie z przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych (zaklasyfikowane 
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w podklasie 2.1) powinny być klasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP jako gazy 

łatwopalne kategorii 1 (Flam. Gas 1; H220).  

4.4.3. Wyroby aerozolowe łatwopalne 

 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP wyrób aerozolowy jest to jednorazowy 

pojemnik wykonany z metalu, szkła lub tworzywa sztucznego, zawierający gaz sprężony, skroplony 

lub rozpuszczony pod ciśnieniem wraz z cieczą, pastą lub proszkiem lub bez, wyposażony 

w urządzenie umożliwiające uwalnianie jego zawartość w postaci cząsteczek stałych lub ciekłych 

w zawiesinie gazu, w postaci piany, pasty lub proszku albo w stanie ciekłym lub gazowym. 

4.4.3.1. Klasyfikacja wyrobów aerozolowych łatwopalnych 

 Wyroby aerozolowe powinny być rozważane dla potrzeb klasyfikacji jako łatwopalne, jeżeli 

zawierają jakikolwiek składnik klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem CLP jako łatwopalny. 

 W tym przypadku pojęcie składniki palne nie obejmują piroforycznych, samonagrzewających 

się lub reagujących z wodą substancji i mieszanin, ponieważ takich składników nigdy nie stosuje się 

w wyrobach aerozolowych. 

Przy klasyfikacji wyrobów aerozolowych ze względu na łatwopalność, do jednej z dwóch 

kategorii, należy wziąć pod uwagę: 

- zawartość składników łatwopalnych, 

- ciepło spalania, 

lub wyniki odpowiednich testów. 

W dotychczasowych przepisach dotyczących klasyfikacji chemikaliów (dyrektywa 

67/548/EWG  

i dyrektywa 1999/45/WE) nie istniała klasa zagrożenia „wyroby aerozolowe łatwopalne”.  

W przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych wyroby aerozolowe zalicza 

się do klasy 2 (Gazy) z przypisaną cyfrą 5 (oznaczająca stan, w jakim gazy nadawane są do 

transportu) – Pojemniki aerozolowe i naczynia, małe, zawierające gaz. W przepisach dotyczących 

transportu towarów niebezpiecznych wyrobom aerozolowym przypisuje się numer UN 1950. 
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4.4.3.2. Oznakowanie wyrobów aerozolowych łatwopalnych 

Elementy oznakowania wyrobów aerozolowych łatwopalnych (piktogram, hasło 

ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.7. Oznakowanie wyrobów aerozolowych łatwopalnych 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 

Piktogram  

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H222: Skrajnie 

łatwopalny aerozol 

H223: Łatwopalny 

aerozol 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

(Zapobieganie/Przecho

wywanie) 

P210; P211; P251 

P410+412 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

4.4.4. Gazy utleniające 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, gaz utleniający jest to jakikolwiek gaz 

lub mieszanina gazowa który/-a, ogólnie wskutek dostarczania tlenu, może powodować zapalanie 

lub przyczyniać się do spalania innych materiałów bardziej niż powietrze5. Gazy utleniające 

klasyfikuje się do jednej kategorii zagrożenia. 

                                                 

5
 Gazy powodujące zapalanie lub przyczyniające się do spalania innych materiałów bardziej niż powietrze” 

są to czyste gazy lub mieszaniny gazów o sile utleniania (potencjale utleniającym) powyżej 23,5% 

określonej przy pomocy metody opisanej w normie ISO 10156 ze zmianami: „Gazy i mieszaniny gazowe – 

Oznaczanie potencjału pożarowego i zdolności utleniających dla potrzeb doboru zaworów wypływowych 
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4.4.4.1. Klasyfikacja gazów utleniających 

Testy zgodne z wymaganiami normy ISO 10156 dla określenia potencjału utleniającego 

mieszanin gazowych są czasochłonne i kosztowne, dlatego też w większości przypadków do 

określenia czy mieszanina gazowa powinna być klasyfikowana jako utleniająca czy też nie stosuje 

się metody obliczeniowe opisane w normie ISO 10156 ze zmianami oraz ISO 10156-2 ze 

zmianami. 

Gazy zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako utleniające z przypisanym 

zwrotem R8 (Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar) zostały zaklasyfikowane 

zgodnie z rozporządzeniem CLP jako gazy utleniające kategorii 1 (Ox. Gas; H270). 

Gazy, które zgodnie z przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych są klasyfikowane 

do klasy 2 (Gazy) z przypisanym dodatkowym zagrożeniem 5.1 (Materiały utleniające) powinny być 

także klasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP jako gazy utleniające kategoria 1 

(Ox. Gas 1).  

4.4.4.2. Oznakowanie gazów utleniających 

Elementy oznakowania gazów utleniających (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w tabeli 4.8. 

Tabela 4.8.  Oznakowanie gazów utleniających 

Klasyfikacja Kategoria 1 

Piktogram 

 

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H270: Może powodować lub 

intensyfikować pożar; utleniacz 

                                                                                                                                                    

butli” lub 10156-2 ze zmianami: „Butle gazowe – gazy i mieszaniny gazowe – Oznaczanie zdolności 

utleniających gazów i mieszanin gazowych o właściwościach toksycznych i żrących”. 
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Klasyfikacja Kategoria 1 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności*  

(Zapobieganie/Reagowanie/ 

Przechowywanie) 

P220; P244 

P370+P376 

P403 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

4.4.5. Gazy pod ciśnieniem 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, gazy pod ciśnieniem są to gazy 

znajdujące się w naczyniu pod ciśnieniem 200 kPa (przyrząd pomiarowy) lub większym lub 

w postaci ciekłej lub ciekłej i schłodzonej. Obejmują one gazy sprężone, gazy skroplone, gazy 

rozpuszczone oraz gazy skroplone schłodzone. 

Gazy pod ciśnieniem mogą także wymagać klasyfikacji jako łatwopalne gazy i utleniające 

gazy. 

4.4.5.1. Oznakowanie gazów pod ciśnieniem 

Elementy oznakowania gazów pod ciśnieniem (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w tabeli 4.9. 

Tabela 4.9. Oznakowanie gazów pod ciśnieniem 

Klasyfikacja Gaz sprężony Gaz skroplony 
Gaz skroplony 

schłodzony 
Gaz rozpuszczony 

Piktogram  

    

Hasło ostrzegawcze Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga 
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Klasyfikacja Gaz sprężony Gaz skroplony 
Gaz skroplony 

schłodzony 
Gaz rozpuszczony 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H280: Zawiera gaz 

pod ciśnieniem; 

może wybuchnąć 

wskutek ogrzania 

H280: Zawiera gaz 

pod ciśnieniem; 

może wybuchnąć 

wskutek ogrzania 

H281: Zawiera gaz 

schłodzony; może 

powodować 

oparzenia 

kriogeniczne lub 

obrażenia 

H280: Zawiera gaz 

pod ciśnieniem; 

może wybuchnąć 

wskutek ogrzania 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

(Zapobieganie/ 

Reagowanie/ 

Przechowywanie) 

P410 +P403 P410 + P403 

P282 

P336; P315 

P403 

P410 + P403 

*  Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

4.4.5.2. Klasyfikacja gazów pod ciśnieniem 

Klasa zagrożenia gazy pod ciśnieniem jest nową klasą zagrożenia, która do tej pory nie 

występowała w dyrektywie 67/548/EWG lub w dyrektywie 1999/45/WE. Gazom, które znajdują się 

w załączniku VI do rozporządzenia CLP przypisano w kolumnie „Klasyfikacja” klasę zagrożenia 

„Gazy pod ciśnieniem” (Press. Gas), lecz bez wskazania grupy oraz odpowiedniego zwrotu 

wskazującego rodzaj zagrożenia (H280 lub H281). Substancjom takim przypisano w wykazie notę 

U: Przy wprowadzaniu na rynek, gazy muszą zostać zaklasyfikowane jako „gazy pod ciśnieniem”, 

w jednej z grup gazów sprężonych, gazów skroplonych, schłodzonych gazów skroplonych lub gazów 

rozpuszczonych. Przynależność do grupy zależy od stanu fizycznego, w jakim gaz występuje, 

dlatego też musi zostać określana z osobna dla każdego z przypadków. 

W przypadku konieczności określenia dla danego gazu pod ciśnieniem odpowiedniej grupy 

można skorzystać z informacji zawartych w przepisach dotyczących transportu towarów 

niebezpiecznych. W tych przepisach gazy klasyfikowane są ze wskazaniem w kodzie 

klasyfikacyjnym odpowiedniej grupy dla gazów pod ciśnieniem. Poniżej przedstawiono przykładową 

klasyfikację wybranych gazów (Klasa 2 – Gazy) uwzględniającą stan w jakim gazy nadawane są do 

transportu: 
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 1 = gaz sprężony (np. argon – kod klasyfikacji 1A;  A – właściwości duszące), 

 2 = gaz skroplony (np. butan – kod klasyfikacji 2F; F – właściwości palne), 

 3 = gaz skroplony schłodzony (np. tlen – kod klasyfikacji 3O - właściwości utleniające), 

 4 = gaz rozpuszczony (np. acetylen – kod klasyfikacji 4F – właściwości palne). 

4.4.6. Ciecze łatwopalne 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP ciecz łatwopalna jest to ciecz 

o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60°C.  

4.4.6.1. Klasyfikacja cieczy łatwopalnych 

Ciecze spełniające kryteria łatwopalności klasyfikuje się do jednej  

z trzech kategorii zagrożenia na podstawie informacji o temperaturze zapłonu oraz o temperaturze 

wrzenia (lub w przypadku zakresu temperatur wrzenia, temperaturze początku wrzenia). Kryteria 

klasyfikacji cieczy łatwopalnych przedstawiono w tabeli 4.10. 

Tabela 4.10. Klasyfikacja cieczy łatwopalnych 

Kategoria Kryteria 

1 Temperatura zapłonu < 23°C i początkowa temperatura wrzenia ≤ 35°C 

2 Temperatura zapłonu < 23°C i początkowa temperatura wrzenia > 35°C 

3 Temperatura zapłonu ≥ 23°C i ≤ 60°C* 

Cieczy o temperaturze zapłonu powyżej 35°C nie trzeba klasyfikować w kategorii 3 

w przypadku uzyskania negatywnych wyników w badaniu na podtrzymywanie palenia 

L.2 część III sekcja 32 „Zaleceń ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych; 

Podręcznik badań i kryteriów”. 

* Do celów rozporządzenia CLP oleje gazowe, oleje napędowe do silników Diesla i lekkie oleje 
opałowe o temperaturze zapłonu ≥ 55ºC ≤ 75ºC można uznać za kategorię 3. 

4.4.6.2. Oznakowanie cieczy łatwopalnych 

Elementy oznakowania cieczy łatwopalnych (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w tabeli 4.11. 
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Tabela 4.11. Oznakowanie cieczy łatwopalnych 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 

Piktogram  

   

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H224: Skrajnie 

łatwopalna  

ciecz i pary 

H225: Wysoce 

łatwopalna  

ciecz i pary 

H226: Łatwopalna  

ciecz i pary 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

(Zapobieganie/ 

Reagowanie/ 

Przechowywanie/ 

Usuwanie) 

P210; P233; P240; P241; P242; P243; P280 

P303+P361+P353; P370+P378 

P403+P235 

P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV  
 do rozporządzenia CLP. 

4.4.6.3. Możliwości przeklasyfikowania cieczy łatwopalnych 

Ponieważ istnieją różnice w kryteriach klasyfikacji pomiędzy substancjami/mieszaninami 

ciekłymi zaklasyfikowanymi jako skrajnie łatwopalne, wysoce łatwopalne lub łatwopalne zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE, a kryteriami klasyfikacji dla cieczy łatwopalnych 

zawartymi w rozporządzeniu CLP bezpośrednie przełożenie klasyfikacji nie jest możliwe. 

W przypadku przeklasyfikowywania substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako łatwopalne 

z przypisanym zwrotem R10 aby dokonać prawidłowego przeklasyfikowania należy znać 

temperaturę zapłonu oraz temperaturę wrzenia. Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli 

przełożenia klasyfikacji znajdującej się w załączniku VII do rozporządzenia CLP 

substancje/mieszaniny z przypisanym zwrotem R10 można przeklasyfikować w następujący sposób: 
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Tabela 4.12. Reklasyfikacja cieczy łatwopalnych 

Klasyfikacja zgodna z 

dyrektywą 67/548/EWG  

Stan skupienia 

substancji  

Klasyfikacja zgodna 

z rozporządzeniem CLP 

R10 ciecz Bezpośrednie przełożenie nie jest 

możliwe 

- Flam. Liq. 1, H224, jeżeli 

temperatura zapłonu < 23°C oraz 

temperatura początku wrzenia ≤ 35°C, 

- Flam. Liq. 2, H225, jeżeli 

temperatura zapłonu < 23°C oraz 

temperatura początku wrzenia > 

35°C, 

- Flam. Liq. 3, H226, jeżeli 

temperatura zapłonu ≥ 23°C 

W przypadku substancji/mieszanin ciekłych zaklasyfikowanych jako wysoce łatwopalne 

z przypisanym zwrotem R11, aby dokonać prawidłowego przeklasyfikowania należy znać 

temperaturę początku wrzenia. Przeklasyfikowania można dokonać zgodnie z przedstawioną poniżej 

tabelą: 

Tabela 4.13.  Reklasyfikacja cieczy łatwopalnych – c.d. 

Klasyfikacja zgodna z 
dyrektywą 67/548/EWG  

Stan skupienia 
substancji  

Klasyfikacja zgodna  
z rozporządzeniem CLP 

R11 ciecz Bezpośrednie przełożenie nie jest 
możliwe 

- Flam. Liq. 1, H224, jeżeli 
temperatura początku wrzenia  

≤ 35°C, 

- Flam. Liq. 2, H225, jeżeli 
temperatura początku wrzenia 
> 35°C, 

Substancje/mieszaniny ciekłe zaklasyfikowane jako skrajnie łatwopalne z przypisanym 

zwrotem R12 są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP jako Flam. Liq. 1, H224.   
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4.4.6.4. Przepisy dot. transportu a CLP w zakresie cieczy łatwopalnych  

W przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych substancje/mieszaniny 

ciekłe łatwopalne należą do klasy 3 (Materiały ciekłe zapalne). Za wyjątkiem materiałów 

charakteryzowanych za pomocą numeru UN 1203, bezpośrednie przełożenie grup pakownia (I, II, III 

grupa pakowania*) do odpowiednich kategorii cieczy łatwopalnych jest możliwe - w tych 

przypadkach gdy klasa 3 jest głównym zagrożeniem (przełożenie klasyfikacji przy wykorzystaniu 

informacji zawartej w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych do wymagań 

rozporządzenia CLP przedstawiono w tabeli poniżej). Jeżeli natomiast klasa 3 jest dodatkowym 

zagrożeniem, wtedy nie jest możliwe przełożenie bezpośrednie.  

Tabela 4.14. Przepisy dot. transportu a CLP w zakresie cieczy łatwopalnych  

Klasyfikacja zgodna z przepisami dotyczącymi 

transportu towarów niebezpiecznych 

Ciecze łatwopalne 

Klasyfikacja zgodna z kryteriami zawartymi 

w rozporządzeniu CLP 

Ciecze łatwopalne 

Klasa 3; grupa pakowania I Flam. Liq. 1; H 224 

Klasa 3; grupa pakowania II Flam. Liq. 2; H 225 

Klasa 3; grupa pakowania III Flam Liq. 3; H 226 

(*) I grupa pakowania – materiały stwarzające duże zagrożenie, 
II grupa pakowania – materiały stwarzające średnie zagrożenie, 
III grupa pakowania – materiały stwarzające małe zagrożenie.   

4.4.7. Ciała stałe łatwopalne 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, ciało stała łatwopalne jest to ciało stałe, 

które łatwo ulega zapaleniu lub, które w wyniku tarcia może powodować lub przyczyniać się do 

wystąpienia pożaru. 

Ciałami stałymi łatwopalnymi są substancje bądź mieszaniny sproszkowane, granulowane 

lub pastopodobne, które są niebezpieczne, jeżeli mogą łatwo ulec zapaleniu wskutek krótkotrwałego 

kontaktu ze źródłem zapłonu, takim jak płonąca zapałka, i jeżeli płomień szybko się rozprzestrzenia. 
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4.4.7.1. Klasyfikacja ciał stałych łatwopalnych 

Ciała stałe łatwopalne mogą być także klasyfikowane ze względu na inne zagrożenia 

fizyczne stwarzane przez nie, np. mogą być klasyfikowane jako substancje czy mieszaniny 

samonagrzewające się czy substancje bądź mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy 

łatwopalne. 

Wiele stałych substancji lub mieszanin organicznych spełnia kryteria klasyfikacji jako ciała 

stałe łatwopalne. W przypadku nieorganicznych ciał stałych klasyfikacja jako łatwopalne jest raczej 

rzadkim przypadkiem.  

Ciała stałe łatwopalne klasyfikuje się do jednej z dwóch kategorii niniejszej klasy przy użyciu 

metody N.1 opisanej w podsekcji 33.2.1 Zaleceń ONZ dotyczących transportu towarów 

niebezpiecznych; Podręcznik badań i kryteriów, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w tabeli 

poniżej: 

Tabela 4.15. Badania i kryteria przy klasyfikacji ciał stałych łatwopalnych 

Kategoria Kryteria 

1 

Badanie szybkości palenia 

Substancje i mieszaniny inne niż metale sproszkowane: 

(a) strefa zwilżona nie zatrzymuje ognia i 

(b) czas palenia < 45 sekund lub prędkość palenia > 2,2 mm/s 

Metale sproszkowane 

czas palenia ≤ 5 minut 

2 

Badanie szybkości palenia 

Substancje i mieszaniny inne niż metale sproszkowane: 

(a) strefa zwilżona zatrzymuje ogień przez co najmniej 4 minuty oraz 

(b) czas palenia < 45 sekund lub prędkość palenia > 2,2 mm/s 

Metale sproszkowane 

czas palenia > 5 minut i ≤ 10 minut 

Badanie należy przeprowadzić na substancji lub mieszaninie w przedstawionej postaci fizycznej. 

Jeżeli na przykład do celów dostawy lub transportu ten sam materiał chemiczny jest wprowadzany w 

innej postaci fizycznej niż ta poddana badaniu, to jeżeli uznaje się, że może ona zasadniczo zmienić 

wyniki badania klasyfikacyjnego, to materiał ten powinien zostać poddany badaniu również w  

tej nowej postaci. 
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4.4.7.2.   Oznakowanie ciał stałych łatwopalnych 

Elementy oznakowania dla ciał stałych łatwopalnych (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Tabela 4.16. Oznakowanie ciał stałych łatwopalnych 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 

Piktogram  

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H228: Ciało stałe 

łatwopalne 

H228: Ciało stałe 

łatwopalne 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

(Zapobieganie/ 

Reagowanie) 

P210 

P240 

P241 

P280 

P370 +P378 

P210 

P240 

P241 

P280 

P370+P378 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV  
do rozporządzenia CLP. 

4.4.7.3. Możliwości przeklasyfikowania ciał stałych łatwopalnych 

W większości przypadków substancje lub mieszaniny stałe zaklasyfikowane zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE jako wysoce łatwopalne z przypisanym 

zwrotem R11 zostaną przeklasyfikowane, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, jako ciała 

stałe łatwopalne. Jednakże, takie przełożenie nie zawsze jest jednoznaczne i dlatego każdy 

przypadek przeklasyfikowania substancji/mieszanin stałych zaklasyfikowanych z przypisanym 

zwrotem R11 powinien być rozważany indywidualnie. Substancje/mieszaniny stałe zaklasyfikowane 

jako wysoce łatwopalne z przypisanym zwrotem R11 mogą być klasyfikowane zgodnie 
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z wymaganiami rozporządzenia CLP jako samoreaktywne substancje/mieszaniny lub, w niektórych 

przypadkach, jako wybuchowe. 

Jeżeli substancje/mieszaniny zgodnie z przepisami o transporcie towarów niebezpiecznych 

należą do klasy 4.1 (Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe 

odczulone) to powinny być także klasyfikowane jako ciała stałe łatwopalne zgodnie z przepisami 

rozporządzenia CLP. W tabeli poniżej przedstawiono przełożenie klasyfikacji dla materiałów stałych 

zapalnych, przy wykorzystaniu informacji zawartych w przepisach o transporcie towarów 

niebezpiecznych, do wymagań zawartych w rozporządzeniu CLP. 

Tabela 4.17. Przełożenie klasyfikacji dla materiałów stałych zapalnych, przy wykorzystaniu informacji 

zawartych w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych, do wymagań zawartych w rozporządzeniu 

CLP 

Klasyfikacja zgodna z przepisami dotyczącymi 

transportu towarów niebezpiecznych 

Ciała stałe łatwopalne 

Klasyfikacja zgodna z kryteriami zawartymi 

w rozporządzeniu CLP 

Ciała stałe łatwopalne 

Klasa 4.1; grupa pakowania II Flam. Sol. 1; H 228 

Klasa 4.1; grupa pakowania III Flam. Sol. 2; H 228 

4.4.8. Substancje i mieszaniny samoreaktywne 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, substancje lub mieszaniny 

samoreaktywne są to niestabilne termicznie substancje lub mieszaniny ciekłe lub stałe ulegające 

silnemu rozkładowi egzotermicznemu nawet bez udziału tlenu (powietrza). Z definicji tej wykluczone 

są substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP jako 

materiały wybuchowe, nadtlenki organiczne lub utleniacze.  

Rozkład substancji i mieszanin samoreaktywnych może być zainicjowany przez źródło 

ciepła, kontakt z zanieczyszczeniami spełniającymi rolę katalizatora (np. kwasy, związki metali 

ciężkich, zasady), wstrząs (uderzenie) lub tarcie. Szybkość rozkładu wzrasta wraz ze wzrostem 

temperatury i jest zróżnicowana w zależności od substancji. W wyniku rozkładu, w szczególności 

jeżeli nie następuje jego zapłon, mogą wydzielać się toksyczne gazy lub pary. W przypadku 

niektórych substancji i mieszanin samoreaktywnych należy kontrolować temperaturę podczas ich 

przechowywania oraz stosowania. Niektóre substancje lub mieszaniny samoreaktywne mogą 
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rozkładać się wybuchowo, szczególnie, jeżeli są zamknięte. Ta cecha może być zmodyfikowana 

wskutek dodatku rozcieńczalnika lub użycia odpowiedniego opakowania.  

Substancje i mieszaniny samoreaktywne klasyfikuje się w jednej z siedmiu kategorii „typów od A do 

G”. 

4.4.8.1. Oznakowanie substancji i mieszanin samoreaktywnych 

Elementy oznakowania dla substancji i mieszanin samoreaktywnych (piktogram, hasło 

ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.18. Oznakowanie ciał stałych łatwopalnych 

Klasyfikacja Typ A Typ B Typ C i D Typ E i F Typ G 

Piktogram  

 

 

 

  

Brak 

elementów 

oznakowania 

przypisanych 

do tej 

kategorii 

zagrożeń 

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H240: Ogrzewanie 

może spowodować  

wybuch 

H241: Ogrzewanie 

może spowodować 

pożar lub wybuch 

H242: Ogrzewanie 

może spowodować 

pożar 

H242: 

Ogrzewanie 

może 

spowodować 

pożar 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności* 

(Zapobieganie/Reagowanie/ 

Przechowywanie/Usuwanie 

P210; P220; P234; P280 

P370+P378; P370+P380+P375 

P403+P235; P411; P420 

P501 

P210; P220; P234; P280 

P370+P378 

P403+P235; P411; P420 

P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP.  
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4.4.8.2. Klasyfikacja substancji i mieszanin samoreaktywnych 

W dyrektywie 67/548/EWG nie zdefiniowano klasy zagrożenia „substancje i mieszaniny 

samoreaktywne”. Substancje zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG ze względu na 

właściwości fizykochemiczne, mogą obecnie spełniać w/w kryteria i będą wymagały klasyfikacji jako 

substancje samoreaktywne. W tym przypadku nie ma zastosowania tabela przełożenia znajdująca 

się w załączniku VII do rozporządzenia CLP.   

Zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych materiały 

samoreaktywne zaliczane są do klasy 4.1 (Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, 

materiały wybuchowe stałe odczulone). Zgodnie z w/w przepisami materiały samoreaktywne 

klasyfikuje się do następujących typów, zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie zagrożenia: 

 Typ A – nie dopuszczony do przewozu (nie jest dopuszczony do przewozu w opakowaniu 

w którym jest badany), 

 Typ B-F – powiązany jest z dużą ilością materiału dopuszczoną dla opakowania, 

 Typ G – nie podlega pod klasę 4.1. 

Tabela 4.19. Klasyfikacja ciał stałych łatwopalnych 

Klasyfikacja zgodna z przepisami dotyczącymi 

transportu towarów niebezpiecznych 

Materiały samoreaktywne (ciecze/ciała stałe) 

Klasyfikacja zgodna z kryteriami zawartymi 

w rozporządzeniu CLP 

Substancje i mieszaniny samoreaktywne 

(ciecze/ciała stałe) 

Klasa 4.1; typ B-F Self- react. B-F 

4.4.9. Piroforyczne ciecze i ciała stałe 

Piroforyczność jest to własność pierwiastków i związków chemicznych, powodująca 

samozapłon w kontakcie z tlenem z powietrza. Piroforyczność nie jest stałą cechą substancji, lecz 

zależy silnie od ich postaci fizycznej, składu powietrza (procentowa zawartość tlenu, wilgotność) 

oraz temperatury. Szczególnie podatne na samozapłon są pyły i aerozole. Np. węgiel kamienny 

w postaci bloków nie wykazuje silnych własności piroforycznych w temperaturze pokojowej, lecz 

w formie pyłu może ulec samozapłonowi już nawet w temperaturze 60°C.  

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, ciecze piroforyczne  są to substancje 

lub mieszaniny ciekłe, które, nawet w małych ilościach, mogą ulec zapaleniu w ciągu pięciu minut po 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwiastek_chemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_chemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aerozol
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny
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wejściu w kontakt z powietrzem, natomiast ciała stałe piroforyczne to substancje lub mieszaniny 

stałe, które, nawet w małych ilościach, mogą ulec zapaleniu w ciągu pięciu minut po wejściu 

w kontakt z powietrzem. 

Substancje/mieszaniny piroforyczne nawet w małych ilościach w zetknięciu z powietrzem 

zapalają się prawie natychmiastowo (w ciągu kilku minut). Ta właściwość odróżnia je od 

substancji/mieszanin samonagrzewających się, które także mogą ulegać samozapaleniu 

w zetknięciu z powietrzem, ale tylko w dużych ilościach i po upływie długiego czasu (godzin lub dni). 

Substancja/mieszanina, która nie jest klasyfikowana jako ciecz piroforyczna lub ciało stałe 

piroforyczne, może należeć do klasy zagrożenia samonagrzewające się substancje i mieszaniny. 

4.4.9.1. Oznakowanie piroforycznych cieczy i ciał stałych 

Elementy oznakowania dla cieczy i ciał stałych piroforycznych (piktogram, hasło 

ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.20. Oznakowanie piroforycznych cieczy i ciał stałych 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 1 

Piktogram 

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H250: Zapala się 

samorzutnie w przypadku 

wystawienia na działanie 

powietrza 

H250: Zapala się 

samorzutnie w przypadku 

wystawienia na działanie 

powietrza 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności* 

(Zapobieganie/Reagowanie/ 

Przechowywanie) 

P210; P222; P280 

P302 + P334 

P370 + P378 

P422 

P210; P222; P280 

P335 + P334; P370+P378 

P422 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2  
załącznika IV do rozporządzenia CLP. 
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4.4.9.2. Klasyfikacja piroforycznych cieczy i ciał stałych 

Ponieważ kryteria klasyfikacji w przypadku substancji/mieszanin piroforycznych są takie 

same w rozporządzeniu 67/548/EWG oraz w rozporządzeniu CLP, dlatego też można dokonać 

bezpośredniego przełożenia klasyfikacji (nie jest wymagane ponowne przeprowadzenia testów). 

Substancje/mieszaniny z przypisanym zgodnie z kryteriami zawartymi w dyrektywie 67/548/EWG lub 

w dyrektywie 1999/45/WE zwrotem R17, można przeklasyfikować zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia CLP jako ciecze piroforyczne kategoria 1 lub ciała stałe piroforyczne kategoria 1. 

Substancje/mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z przepisami ADR do klasy 4.2 - grupa 

pakowania I, są klasyfikowane jako, w zależności czy są to ciecze czy ciała stałe, piroforyczne 

ciecze lub ciała stałe zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP. 

4.4.10. Substancje i mieszaniny samonagrzewające się 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, substancje lub mieszaniny 

samonagrzewające są substancjami lub mieszaninami  stałymi lub ciekłymi, innymi niż ciała stałe 

piroforyczne lub ciecze piroforyczne, które wskutek reakcji z powietrzem bez dostarczenia energii 

z zewnątrz są podatna na samonagrzewanie. Substancje lub mieszaniny samonagrzewające różnią 

się od ciał stałych piroforycznych lub cieczy piroforycznych tym, że zapalają się tylko wówczas, gdy 

występują w dużych ilościach (kilogramach) i po dłuższym okresie czasu (godziny lub dni). 

Samonagrzewanie substancji lub mieszanin, prowadzące do samozapalenia, jest 

wywoływane reakcją substancji lub mieszaniny z tlenem (z powietrza), gdy wydzielane ciepło nie jest 

dostatecznie szybko odprowadzane do otoczenia. Samozapalenie następuje wówczas, gdy 

szybkość wydzielania ciepła przekracza szybkość jego odbioru i zostaje przekroczona temperatura 

samozapalenia.  

4.4.10.1. Klasyfikacja substancji i mieszanin samonagrzewających się 

Substancję lub mieszaninę samonagrzewającą klasyfikuje się do jednej z dwóch kategorii 

niniejszej klasy na podstawie wyników badań przeprowadzonych zgodnie z metodą badań N.4 

w części III podsekcja 33.3.1.6 „Zaleceń ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, 

Podręcznik badań i kryteriów”. 

4.4.10.2. Oznakowanie substancji i mieszanin samonagrzewających się 

Elementy oznakowania dla substancji i mieszanin samonagrzewających się (piktogram, 

hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) 
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przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.21. Oznakowanie substancji i mieszanin samonagrzewających się 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 

Piktogram  

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H251: Produkt 

samonagrzewający się; 

może się zapalić 

H252: Produkt 

samonagrzewający się 

w dużych ilościach; 

może się zapalić 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

(Zapobieganie/ 

Przechowywanie) 

P235 + P410; P280 

P407; P413; P420 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2  
załącznika IV do rozporządzenia CLP. 

4.4.10.3. Przepisy dot. transportu towarów niebezpiecznych a klasyfikacja 

CLP dla substancji samonagrzewających się 

W przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych klasa 4.2 (Materiały 

samozaplane) obejmuje: 

a) piroforyczne substancje, 

b) substancje samonagrzewające się. 

Substancje samonagrzewające się są zaliczane do II lub III grupy pakowania. W przypadku 

gdy substancja/mieszanina klasyfikowana jest zgodnie z przepisami o transporcie towarów 

niebezpiecznych do klasy 4.2, w grupie pakowania II lub III, to może być także klasyfikowana jako 

samonagrzewające się substancja/mieszanina zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP. 
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Tabela 4.22. Klasyfikacja substancji samonagrzewających się w przepisach o transporcie towarów 

niebezpiecznych i CLP 

Klasyfikacja zgodna z przepisami dotyczącymi 

transportu towarów niebezpiecznych 

Materiały i przedmioty samonagrzewające się 

Klasyfikacja zgodna z kryteriami zawartymi w 

rozporządzeniu CLP 

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się 

Klasa 4.2; grupa pakowania II Self-heat. 1; H 251 

Klasa 4.2; grupa pakowania III Self-heat. 2; H 252 

4.4.10.4. Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy  

łatwopalne 

Niektóre substancje/mieszaniny w zetknięciu z wodą mogą wydzielać gazy palne, które 

mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Mieszaniny takie zapalają się łatwo od 

wszystkich zwykłych źródeł zapłonu, np. od otwartego płomienia, narzędzi iskrzących lub 

niezabezpieczonych żarówek. Wytworzona fala detonacyjna może zagrozić ludziom i środowisku 

naturalnemu. 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, substancje lub mieszaniny, które 

w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne, są to substancje lub mieszaniny stałe bądź ciekłe, 

które wskutek oddziaływania z wodą stają się samozapalne lub wydzielają gazy łatwopalne 

w niebezpiecznych ilościach. 

4.4.10.5. Klasyfikacja substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą 

uwalniają gazy łatwopalne 

Substancję lub mieszaninę, która w kontakcie z wodą uwalnia gazy łatwopalne, klasyfikuje 

się do jednej z trzech kategorii niniejszej klasy, stosując metodę N.5 zawartą w części III podsekcja 

33.4.1.4 „Zaleceń ONZ dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, Podręcznik badań 

i kryteriów”. 

Różnice pomiędzy kryteriami klasyfikacji zawartymi w dyrektywie 67/548/EWG oraz 

rozporządzeniu CLP są znaczne i dlatego bezpośrednie przełożenie klasyfikacji nie jest możliwe.  

Wszystkie substancje i mieszaniny zaklasyfikowane jako wysoce łatwopalne z przypisanym 

zwrotem R15 (W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy) są klasyfikowane zgodnie  

z rozporządzeniem CLP jako substancje i mieszaniny które w kontakcie z wodą uwalniają gazy 
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łatwopalne. Przypisanie do odpowiedniej (właściwej) kategorii zagrożenia może odbyć się na 

podstawie wyników testu N.5.  

Substancje/mieszaniny, które są klasyfikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi 

transportu towarów niebezpiecznych w klasie 4.3 (Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy 

palne) są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP jako substancje/mieszaniny które 

w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne. 

Tabela 4.23. Klasyfikacja substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne 

w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych i CLP 

Klasyfikacja zgodna z przepisami dotyczącymi 

transportu towarów niebezpiecznych 

Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą 

gazy palne 

Klasyfikacja zgodna z kryteriami zawartymi w 

rozporządzeniu CLP 

Substancje i mieszaniny które w kontakcie z 

wodą uwalniają gazy łatwopalne 

Klasa 4.3; grupa pakowania I Water-react. 1; H 260 

Klasa 4.3; grupa pakowania II Water-react. 2; H 261 

Klasa 4.3; grupa pakowania III Water-react. 3; H 261 

4.4.10.6. Oznakowanie substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą 

uwalniają gazy łatwopalne 

Elementy oznakowania dla substancji i mieszanin które w kontakcie z wodą uwalniają gazy 

łatwopalne (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty 

wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.24. Oznakowanie substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą  uwalniają gazy łatwopalne 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 

Piktogram  

   

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Uwaga 
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Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H260: 

W kontakcie z wodą 

uwalniają łatwopalne 

gazy, które mogą 

ulegać samozapaleniu 

H261: 

W kontakcie z wodą 

uwalniają łatwopalne 

gazy 

H261: 

W kontakcie z wodą 

uwalniają łatwopalne 

gazy 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

(Zapobieganie/ 

Przechowywanie/ 

Usuwanie) 

P223; P231 + P232; P280 

P402 + P404 

P501 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności 

Reagowanie* 

P335 + P334 

P370 + P378 

P335 + P334 

P370 + P378 
P370 + P378 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP 

4.4.11. Ciecze utleniające i ciała stałe utleniające 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, ciecz utleniająca lub ciało stałe utleniające 

jest to substancja lub mieszanina ciekła lub stała, która sama niekoniecznie jest palna, ale 

zasadniczo, wskutek wydzielania tlenu, może powodować zapalenie lub podtrzymywać palenie 

innych materiałów. 

4.4.11.1. Klasyfikacja cieczy utleniających i ciał stałych utleniających 

Ciecz utleniającą klasyfikuje się do jednej z trzech kategorii niniejszej klasy, stosując metodę 

O.2 zawartą w części III podsekcja 34.4.2 „Zaleceń ONZ dotyczących transportu towarów 

niebezpiecznych”, Podręcznik badań i kryteriów. 

Ciało stałe utleniające klasyfikuje się do jednej z trzech kategorii niniejszej klasy, stosując 

metodę O.1 zawartą w części III podsekcja 34.4.1 „Zaleceń ONZ dotyczących transportu towarów 

niebezpiecznych”, Podręcznik badań i kryteriów. 
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4.4.11.2. Oznakowanie cieczy utleniających i ciał stałych utleniających 

Elementy oznakowania dla cieczy utleniających i ciał stałych utleniających (piktogram, hasło 

ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.25. Oznakowanie cieczy utleniających i ciał stałych utleniających 

 Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 

Piktogram  

   

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H271: Może 

powodować pożar lub 

wybuch; silny utleniacz 

H272: Może 

intensyfikować pożar; 

utleniacz 

H272: Może 

intensyfikować pożar; 

utleniacz 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności 

Zapobieganie* 

P210; P220; P221; 

P280; P283 
P210; P220; P221; P280 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności 

Reagowanie* 

P306 + P360; 

P371 + P380 + P375; 

P370 + P378 

P370 + P378 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności 

Usuwanie* 

P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP 
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4.4.11.3. Możliwości przeklasyfikowania cieczy utleniających i ciał stałych 

utleniających 

Substancje, które zostały zaklasyfikowane jako utleniające ciecze (O; R9) zgodnie 

z kryteriami zawartymi w dyrektywie 67/548/EWG mogą zostać przeklasyfikowane jako utleniające 

ciecze (Ox. Liq. 1; H271) zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.   

Substancje, które zostały zaklasyfikowane jako utleniające ciała stałe (O; R9) zgodnie 

z kryteriami zawartymi w dyrektywie 67/548/EWG mogą zostać przeklasyfikowane jako utleniające 

ciała stałe (Ox. Sol. 1; H271) zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.   

4.4.11.4. Klasyfikacja substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą  

uwalniają gazy łatwopalne w przepisach o transporcie towarów 

niebezpiecznych i CLP 

Substancje i mieszaniny które zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu towarów 

niebezpiecznych są klasyfikowane do klasy 5.1 (Materiały utleniające) są klasyfikowane jako 

utleniające ciecze lub ciała stałe zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.   

Tabela 4.26. Klasyfikacja cieczy utleniających i ciał stałych utleniających w przepisach o transporcie 

towarów niebezpiecznych i CLP 

Klasyfikacja zgodna z przepisami dotyczącymi 
transportu towarów niebezpiecznych 

Materiały utleniające (ciała stałe) 

Klasyfikacja zgodna z kryteriami zawartymi w 
rozporządzeniu CLP 

Ciała stałe utleniające 

Klasa 5.1; grupa pakowania I Ox. Sol. 1; H 271 

Klasa 5.1; grupa pakowania II Ox. Sol. 2; H 272 

Klasa 5.1; grupa pakowania III Ox. Sol. 3; H 272 

Klasyfikacja zgodna z przepisami dotyczącymi 
transportu towarów niebezpiecznych 

Materiały utleniające (ciecze) 

Klasyfikacja zgodna z kryteriami zawartymi w 
rozporządzeniu CLP 

Ciecze utleniające 

Klasa 5.1; grupa pakowania I Ox. Liq. 1; H 271 

Klasa 5.1; grupa pakowania II Ox. Liq. 2; H 272 

Klasa 5.1; grupa pakowania III Ox. Liq. 3; H 272 
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4.4.12. Nadtlenki organiczne 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, nadtlenki organiczne to ciekłe lub stałe 

substancje organiczne, które zawierają dwuwartościową strukturę -O-O- i które mogą być uważane 

za pochodne nadtlenku wodoru, w którym jeden lub oba atomy wodoru zastąpiono rodnikami 

organicznymi. Określenie nadtlenek organiczny obejmuje mieszaniny nadtlenków organicznych 

(formulacje) zawierające co najmniej jeden nadtlenek organiczny. Nadtlenki organiczne są 

termicznie niestabilnymi substancjami lub mieszaninami, które mogą ulec egzotermicznemu 

samoprzyspieszającemu się rozkładowi.  

4.4.12.1. Klasyfikacja nadtlenków organicznych 

Każdy nadtlenek organiczny klasyfikuje się w niniejszej klasie, chyba że zawiera: 

a) nie więcej niż 1,0% dostępnego tlenu z nadtlenku organicznego zawierającego nie więcej niż 

1,0% nadtlenku wodoru; lub 

b) nie więcej niż 0,5% dostępnego tlenu z nadtlenku organicznego zawierającego więcej niż 

1,0%, ale nie więcej niż 7,0% nadtlenku wodoru. 

Nadtlenki organiczne klasyfikuje się do jednej z siedmiu kategorii niniejszej klasy jako „typy od 

A do G”. 

4.4.12.2. Oznakowanie nadtlenków organicznych 

Elementy oznakowania dla nadtlenków organicznych (piktogram, hasło ostrzegawcze, 

zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono 

w poniższej tabeli: 

Tabela 4.27. Oznakowanie nadtlenków organicznych 

Klasyfikacja Typ A Typ B Typ C i D Typ E i F Typ G 

Piktogram  

 

 

 

  

Brak 

elementów 

oznakowania 

przypisanych 

do tej kategorii 

zagrożeń 
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Klasyfikacja Typ A Typ B Typ C i D Typ E i F Typ G 

Hasło ostrzegawcze 
Niebezpie-

czeństwo 

Niebezpie-

czeństwo 

Niebezpie-

czeństwo 
Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H240: 

Ogrzanie 

grozi 

wybuchem 

H241: 

Ogrzanie może 

spowodować 

pożar lub 

wybuch 

H242: 

Ogrzanie 

może 

spowodować 

pożar 

H242: 

Ogrzanie może 

spowodować 

pożar 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności 

Zapobieganie 

P210 

P220 

P234 

P280 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności 

Przechowywanie 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

P411 + P235 

P410 

P420 

 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności 

Usuwanie 

P501 P501 P501 P501  

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP 

4.4.12.3. Możliwości przeklasyfikowania nadtlenków organicznych 

Zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, nadtlenki organiczne klasyfikowane są jako substancje 

lub mieszaniny utleniające na podstawie ich struktury i składu. Zgodnie z rozporządzeniem CLP 

nadtlenki organiczne nie klasyfikuje się jako utleniacze, nalezą one natomiast do oddzielnej klasy 

zagrożenia. W przypadku nadtlenków organicznych spełniających kryteria zawarte w dyrektywie 

67/548/EWG, nie jest możliwe bezpośrednie przełożenie klasyfikacji  do wymagań rozporządzeni 

CLP (zaliczenie nadtlenku organicznego to odpowiedniego typu – Typ A – Typ G). Przy 

przeklasyfikowywaniu można posłużyć się informacjami zawartymi w przepisach dotyczących 
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transportu towarów niebezpiecznych. Zgodnie z w/w przepisami nadtlenki organiczne zaliczają się 

do klasy 5.2, do następujących typów, zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie zagrożenia: 

 Typ A – nie dopuszczony do przewozu (nie jest dopuszczony do przewozu w opakowaniu 

w którym jest badany), 

 Typ B-F – powiązany jest z dużą ilością materiału dopuszczoną dla opakowania, 

 Typ G – nie podlega pod klasę 5.2. 

Tabela 4.28. Klasyfikacja cieczy utleniających i ciał stałych utleniających w przepisach o transporcie 

towarów niebezpiecznych i CLP 

Klasyfikacja zgodna z przepisami dotyczącymi 

transportu towarów niebezpiecznych 

Nadtlenki organiczne 

Klasyfikacja zgodna z kryteriami zawartymi w 

rozporządzeniu CLP 

Nadtlenki organiczne 

Klasa 5.2; typ B-F Org. Perox. B-F 

4.4.13. Działanie korodujące na metale 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP substancje lub mieszaniny działające 

korodująco na metale, to substancje lub mieszaniny, które wskutek oddziaływania chemicznego 

mogą powodować istotne uszkodzenie, a nawet zniszczenie metalu. Jest to nowa klasa zagrożeń, 

która do tej pory nie występowała we Wspólnotowych przepisach dotyczących klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania chemikaliów. Do tej pory w prawodawstwie chemicznym (w dyrektywie 

67/548/EWG czy dyrektywie 1999/45/WE) w kryteriach klasyfikacji uwzględniano jedynie działanie 

żrące na skórę. W przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych uwzględnia się 

materiały, które w przypadku kontaktu z nimi mogą uszkodzić tkankę skóry lub które w przypadku 

wycieku mogą uszkodzić lub zniszczyć inne towary lub środki transportu. Materiały takie zalicza się 

do klasy 8 (Materiały żrące).   

4.4.13.1. Klasyfikacja substancji i mieszanin działających korodująco na 

metale 

Substancje lub mieszaniny działające korodująco na metale klasyfikuje się (do jednej 

kategorii), na podstawie metody opisanej w części III podsekcja 37.4 „Zaleceń ONZ dotyczących 

transportu towarów niebezpiecznych. Substancja lub mieszanina spełnia kryteria działania 
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korodującego na metale, jeżeli szybkość działania korodującego na powierzchnię stali lub aluminium 

jest większa niż 6,25 mm na rok w temperaturze badania równej 55°C.  

4.4.13.2. Oznakowanie substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działanie 

korodujące na metale 

Elementy oznakowania substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działanie korodujące 

na metale (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty 

wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.29. Oznakowanie nadtlenków organicznych 

Klasyfikacja Kategoria 1 

Piktogram 

 

Hasło ostrzegawcze Uwaga 

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia 
H290: Może powodować 

korozję metali 

Zwroty wskazujące środki ostrożności* 

(Zapobieganie/Reagowanie/Przechowywanie) 

P234 

P390 

P406 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika 
   IV do rozporządzenia CLP. 

4.4.13.3. Możliwości przeklasyfikowania działających korodująco na metale 

Ponieważ klasa zagrożenia działanie korodujące na metale, nie istniała w przepisach 

dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE, dlatego też nie jest możliwe dokonanie przełożenia klasyfikacji 

z wykorzystaniem tabeli znajdującej się w załączniku VII do rozporządzenia CLP. W przypadku 

oceny czy dana substancja działa korodująco na metale można wykorzystać informacje zawarte 

w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. W przepisach dotyczących 

transportu towarów niebezpiecznych materiały żrące klasyfikowane są do klasy 8. Klasa ta obejmuje 

substancje/mieszaniny, które wskutek działania chemicznego mogą zniszczyć tkankę skóry lub, 
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które w razie wycieku mogą uszkodzić lub zniszczyć inne towary lub środki transportu. Klasa ta z 

uwagi na zagrożenia dzieli się następująco: 

- I Grupa pakowania: substancje/mieszaniny bardzo żrące, 

- II Grupa pakowania: substancje/mieszaniny średnio żrące, 

- III Grupa pakowania: substancje/mieszaniny mało żrące. 

Do III Grupy pakowania zalicza się między innymi materiały, które są oceniane jako 

niepowodujące całkowitej martwicy skóry, ale które wykazują działanie korodujące na powierzchnie 

stalowe lub aluminiowe z szybkością większą niż 6,25 mm na rok w temperaturze badania 55°C, 

jeżeli badania prowadzono na obu materiałach.  

4.5. Klasyfikacja ze względu na zagrożenia dla zdrowia człowieka 

4.5.1.  Toksyczność ostra 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, toksyczność ostra oznacza 

niekorzystne skutki występujące po podaniu drogą pokarmową lub po naniesieniu na skórę jednej 

dawki substancji bądź mieszaniny, lub też kilku dawek w przeciągu 24 godzin, lub po narażeniu 

inhalacyjnym trwającym 4 godziny. 

Klasa zagrożenia toksyczność ostra dzieli się na: 

- toksyczność ostrą – droga pokarmowa, 

- toksyczność ostrą – po naniesieniu na skórę, 

- toksyczność ostrą – przez drogi oddechowe. 

4.5.1.1. Klasyfikacja substancji ze względu na toksyczność ostrą 

Substancje można przypisać do jednej z czterech kategorii w oparciu o wartości 

toksyczności ostrej po narażeniu drogą pokarmową, po naniesieniu na skórę lub po narażeniu przez 

drogi oddechowe według kryteriów liczbowych przedstawionych w tabeli poniżej: 

Tabela 4.30. Klasyfikacja substancji ze względu na toksyczność ostrą 

Droga narażenia Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

Pokarmowa (mg/kg 

masy ciała) 
ATE ≤ 5 5 < ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 300 300 < ATE ≤ 2000 

Przez skórę (mg/kg 

masy ciała) 
ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 200 200 < ATE ≤ 1000 1000 < ATE ≤ 2000 
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Droga narażenia Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

Oddechowa -gazy 

(ppmV) * 
ATE ≤ 100 100 < ATE ≤ 500 500 < ATE ≤ 2500 2500 < ATE ≤ 20000 

Oddechowa -pary 

(mg/l) *, ** 
ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 2,0 2.0 < ATE ≤ 10,0 10,0 < ATE ≤ 20,0 

Oddechowa -pyły 

i mgły (mg/l) * 
ATE ≤ 0,05 0,05 < ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 1,0 1,0 < ATE ≤ 5,0 

(*) - ogólne stężenia graniczne dla toksyczności po narażeniu przez drogi oddechowe zawarte 
w powyższej tabeli opierają się na wynikach uzyskanych po narażeniu trwającym 4-godziny. 
Przeliczenia istniejących danych dotyczących toksyczności po narażeniu przez drogi oddechowe 
w następstwie narażenia trwającego 1 godzinę można dokonać poprzez podzielenie wartości 
przez 2 dla gazów i par oraz przez 4 dla pyłów i mgieł. 

(**) - w przypadku niektórych substancji lub mieszanin badana próba powietrza będzie miała nie 
tylko postać pary, ale będzie złożona z mieszaniny fazy ciekłej i gazowej. W przypadku innych 
substancji lub mieszanin badana próba powietrza może składać się z pary, która bliska jest fazie 
gazowej. W tym ostatnim przypadku klasyfikacja opiera się na ppmV. 

Oszacowana toksyczność ostra (ATE) dla klasyfikacji substancji lub składnika mieszaniny jest 

wyliczana na podstawie: 

 wartości DL50/CL50, jeżeli są znane, 

DL50 (medialna dawka śmiertelna) – statystycznie wyznaczona wielkość pojedynczej dawki 

substancji, po podaniu której można oczekiwać zgonu 50% narażonych zwierząt.  

CL50 (medialne stężenie śmiertelne) – statystycznie wyznaczona wielkość stężenia 

substancji, po narażeniu, na które można oczekiwać, że w okresie trwania ekspozycji lub w 

trakcie określonego, umownego okresu po ekspozycji nastąpi zgon 50% zwierząt 

narażonych na tą substancję przez określony czas.  

 odpowiedniej wartości przeliczeniowej podanej w poniższej tabeli (tabela 3.1.2 

w rozporządzeniu CLP), odnoszącej się do wyników badań w określonym zakresie 

dawek/stężeń, lub 

 odpowiedniej wartości przeliczeniowej podanej w poniższej tabeli (tabela 3.1.2 

w rozporządzeniu CLP), odnoszącej się do kategorii. 
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Tabela 4.31. Przekształcenie z zakresu wartości toksyczności ostrej uzyskanego w sposób doświadczalny 

(lub kategorii zagrożenia toksyczność ostra) do oszacowanych wartości punktowych toksyczności ostrej dla 

klasyfikacji dla odpowiednich dróg narażenia 

Droga narażenia Kategoria klasyfikacji lub oszacowany zakres 
toksyczności ostrej uzyskany w sposób 

doświadczalny 

Oszacowana wartość 
punktowa 

przekształconej 
toksyczności ostrej* 

Pokarmowa 

(mg/kg masy ciała) 

0 < Kategoria 1  5 

5 < Kategoria 2  50 

50 < Kategoria 3  300 

300 < Kategoria 4  2000 

0,5 
5 

100 
500 

Przez skórę 

(mg/kg masy ciała) 

0 < Kategoria 1  50 

50 < Kategoria 2  200 

200 < Kategoria 3  1000 

1000 < Kategoria 4  2000 

5 

50 

300 

1100 

Oddechowa -gazy 

(ppmV) 

0 < Kategoria 1  100 

100 < Kategoria 2  500 

500 < Kategoria 3  2500 

2500 < Kategoria 4  20000 

10 

100 

700 

4500 

Oddechowa -pary 

(mg/l) 

0 < Kategoria1  0,5 

0,5 < Kategoria 2  2,0 

2,0 < Kategoria 3  10,0 

10,0 < Kategoria 4  20,0 

0,05 

0,5 

3 

11 

Oddechowa -
pyły/mgły 

(mg/)l 

0< Kategoria 1  0,05 

0,05 < Kategoria 2  0,5 

0,5 < Kategoria 3  1,0 

1,0 < Kategoria 4  5,0 

0,005 

0,05 

0,5 

1,5 

* Wartości te powinno się stosować do obliczania ATE dla klasyfikacji mieszaniny w oparciu o jej 
składniki i nie stanowią one wyników badań. 
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4.5.1.2. Klasyfikacja mieszanin ze względu na toksyczność ostrą 

Klasyfikując mieszaniny ze względu na toksyczność ostrą stosuje się podejście 

wielopoziomowe: 

1) wyniki badań mieszaniny – jeżeli są dostępne i wiarygodne należy dokonać klasyfikacji na ich 

podstawie (klasyfikacja odbywa się na podstawie tych samych kryteriów co w przypadku 

klasyfikacji substancji), 

2) zastosowanie zasad pomostowych: w przypadku gdy wyniki badań mieszaniny nie są dostępne,  

3) klasyfikacja mieszaniny na podstawie zawartości niebezpiecznych składników (reguła 

addytywności). W przypadku zastosowania do oceny toksyczności ostrej mieszaniny reguły 

addytywności możemy mieć doczynienia z następującymi sytuacjami: 

a) dostępne są informacje o wszystkich składnikach: 

Podczas klasyfikacji bierzemy pod uwagę składniki zaklasyfikowane ze względu na 

toksyczność ostrą dla zdrowia człowieka znajdujące się w mieszaninie w stężeniu równym lub 

wyższym od podstawowej wartości granicznej. Dla substancji zaklasyfikowanych ze względu na 

toksyczność ostrą w kategorii 1, 2 i 3 wartość ta wynosi 0,1% (procenty wagowe lub procenty 

objętościowe – mieszaniny gazowe), dla substancji zaklasyfikowanych w kategorii 4 wartość ta 

wynosi 1%. 

Oszacowaną toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) oblicza się korzystają z następującego wzoru: 





n

1i i

i

mix ATE

C

ATE

100
 





n

1i i

i

mix

ATE

C

100
ATE

 

    

gdzie: 

- Ci: stężenie składnika i w mieszanie (% wagowy lub % objętościowy), 

- n: liczba składników, 
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- ATEi: oszacowana toksyczność ostra składnika i. 

b) brak jest informacji o niektórych składnikach: 

Jeżeli w mieszaninie znajduje się składnik w stężeniu równym lub wyższym od 1% dla 

którego nie ma żadnych dostępnych informacji, które mnożna wykorzystać do jego oceny pod 

względem toksyczności ostrej, wtedy mieszaninę klasyfikuje się w wyłącznie w oparciu o składniki 

dla których dostępne są informacje na temat toksyczności ostrej. W takim przypadku należy 

zamieści dodatkową informację o tym, że „x procent mieszaniny stanowią składniki o nieznanej 

toksyczności”. Jeżeli łączne stężenie składników o nieznanej toksyczności znajdujących się 

w mieszaninie wynosi 10% lub mniej, wtedy do oceny toksyczności ostrej mieszaniny można 

posłużyć się wzorem: 





n

i i

i

mix

ATE

C
ATE

1

100
.  

Jeżeli natomiast łączne stężenie substancji o nieznanej toksyczności znajdujących się 

w mieszaninie wynosi powyżej 10%, wtedy wzór ten należy zmodyfikować w następujący sposób:   

       
                            

 
  

    

 
   

 

 W przypadku klasyfikacji mieszanin ze względu na toksyczność ostrą za pomocą reguły 

addytywności nie mają zastosowania ogólne oraz specyficzne stężenia graniczne. W tabeli 3.1 

znajdującej się w załączniku VI do rozporządzenia CLP nie występują specyficzne stężenia 

graniczne dla klasy zagrożenia toksyczność ostra.  

4.5.1.3. Elementy oznakowania substancji/mieszanin zaklasyfikowanych ze 

względu na toksyczność ostrą 

Elementy oznakowania substancji/mieszanin zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność 

ostrą (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące 

środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Tabela 4.32. Elementy oznakowania substancji/mieszanin zaklasyfikowanych ze względu na toksyczność 

ostrą 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

Piktogram 

    

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia: 

- Droga pokarmowa 

H300: 

Połknięcie grozi 

śmiercią 

H300: 

Połknięcie grozi 

śmiercią 

H301: 

Działa toksycznie 

po połknięciu 

H302: 

Działa szkodliwie 

po połknięciu 

- Skóra 

H310: Grozi 

śmiercią 

w kontakcie ze 

skórą 

H310: Grozi 

śmiercią w kontakcie 

ze skórą 

H311: Działa 

toksycznie 

w kontakcie ze 

skórą 

H312: Działa 

szkodliwie 

w kontakcie ze 

skórą 

- Droga 

oddechowa 

H330: Wdychanie 

grozi śmiercią 

H330: Wdychanie 

grozi śmiercią 

H331: Działa 

toksycznie 

w następstwie 

wdychania 

H332: Działa 

szkodliwie 

w następstwie 

wdychania 

Zwroty wskazujący środki 

ostrożności* 

Zapobieganie/ 

Usuwanie (droga 

pokarmowa) 

P264; P270 

P405 

P501 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności Reagowanie 

(droga pokarmowa) 

P301 + P310 

P321; P330 

P301 + P312 

P330 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności 

Przechowywanie (droga 

pokarmowa) 

P405 - 
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Zwroty wskazujące środki 

ostrożności Zapobieganie 

(po naniesieniu na 

skórę) 

P262; P264; P270; 

P280 

 

P262 

P264; P270; P280 
P280 P280 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności Reagowanie 

(po naniesieniu na 

skórę) 

P302 + P350 

P310; P322; P361; P363 

P302 + P352 

P312; P322; P361 

P363 

P302 + P352 

P312; P322; 

P363 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności 

Przechowywanie (po 

naniesieniu na skórę) 

P405 P405 P405 - 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności Usuwanie (po 

naniesieniu na skórę) 

P501 P501 P501 P501 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności Zapobieganie 

(droga oddechowa) 

P260; P271; P284 P261; P271 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności Reagowanie 

(droga oddechowa 

P304 + P340 

P310; P320 

P304 + P340 

P311; P321 

P304 + P340 

P312 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności 

Przechowywanie (droga 

oddechowa) 

P403 + P233 

P405 
- 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności Usuwanie 

(droga oddechowa) 

P501 - 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 
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4.5.1.4. Porównanie kryteriów klasyfikacji toksyczności ostrej: 

rozporządzenie CLP/dyrektywa 67/548/EWG 

W większości przypadków istnieją różnice w kryteriach klasyfikacji, które powodują, że 

bezpośrednie przełożenie klasyfikacji nie jest możliwe. Przy przeklasyfikowywaniu substancji 

zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG i posiadających zharmonizowaną (urzędową) 

klasyfikację do kryteriów klasyfikacji zawartych w rozporządzeniu CLP, przy klasie zagrożenia 

toksyczność ostra posłużono się podejściem minimum klasyfikacji. Klasyfikację znajdującą się 

w tabeli 3.1 załącznika VI do rozporządzenia CLP należy traktować jako minimum klasyfikacji 

(w odpowiedniej kolumnie w tabeli 3.1 przy substancjach dla których zastosowano to podejście 

znajduje się *). Klasyfikacja ta ma zastosowanie, chyba że producent lub importer ma dostęp do 

danych, według których powinien zaklasyfikować substancję do wyższej kategorii zagrożenia niż 

wynika to z minimum klasyfikacji.   

Podobne podejście dotyczące przeklasyfikowania substancji zaklasyfikowanych zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG jako bardzo toksyczne, toksyczne lub szkodliwe do wymagań 

rozporządzenia CLP znajduje się w tabeli przełożenia klasyfikacji znajdującej się w załączniku VII do 

rozporządzenia CLP. Zgodnie z tą tabelą przy przeklasyfikowywaniu takich substancji można 

posłużyć się podejściem klasyfikacja minimalna, chyba że producent, importer czy dalszy 

użytkownik posiada dane, które sugerują, że substancja powinna zostać zaklasyfikowana w wyższej 

kategorii zagrożenia.  

Przykład 1 

Substancja zaklasyfikowana jest zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako toksyczna 

z przypisanym zwrotem R24 (Działa toksycznie w kontakcie ze skórą). Jaka będzie klasyfikacja 

substancji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP?  

Dodatkowe informacje dotyczące substancji: 

 Wartość toksyczności ostrej uzyskana w badaniach: LD50= 150 mg/kg  

 Klasyfikacja: Substancja będzie klasyfikowana jako toksyczność ostra po naniesieniu na 

skórę, kategoria 2 (Acute Tox. 2; H310). 

Uzasadnienie: korzystając z tabeli przełożenia znajdującej się w załączniku VII do 

rozporządzenia CLP można przeklasyfikować substancję jako Acute Tox. 3; H311. Jest to 

klasyfikacja minimalna, jeżeli osoba dokonująca klasyfikacji posiada dane, na podstawie których 
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dokonano klasyfikacji substancji zgodnie z wymaganiami dyrektywy 67/548/EWG, powinna te dane 

wykorzystać. Osoba dokonująca klasyfikacji posiada dane na temat toksyczności ostrej (droga 

narażenia – skóra) uzyskanej podczas badań. Wartość LD50= 150 mg/kg mieści się w zakresie 50 

mg/kg < LD50 ≤ 200 mg/kg, dlatego też substancja powinna być klasyfikowana jako Acute Tox. 2; 

H310. 

Przykład 2 

Zaklasyfikuj mieszaninę, o podanym poniżej składzie, ze względu na toksyczność ostrą 

stosując regułę addytywności: 

Substancja Zawartość (%) LD50/LC50 

Substancja A 15 LD50 (droga pokarmowa) = 25 mg/kg 

Substancja B 40 LD50 (droga pokarmowa) = 2500 mg/kg 

Substancja C 10 LD50 (droga pokarmowa) = 1800 mg/kg 

Substancja D 0,5 LD50 (droga pokarmowa) = 350 mg/kg 

Klasyfikacja: mieszanina zaklasyfikowana, zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 

CLP, ze względu na toksyczność ostrą – droga pokarmowa – w kategorii 3 (Acute Tox. 3; H301). 

Uzasadnienie: Toksyczność ostrą mieszaniny drogą pokarmową obliczamy za pomocą 

reguły addytywności, korzystając z wzoru zamieszczonego poniżej: 





n

1i i

i

mix

ATE

C

100
ATE  

Przy klasyfikacji mieszaniny pod uwagę nie wzięto substancji B – wartość uzyskanej 

w badaniach toksyczności ostrej LD50 (droga pokarmowa) jest wyższa od 2000 mg/kg (substancja 

nie jest klasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą), oraz substancji D – biorąc pod uwagę 

wartości LD50 (droga pokarmowa) substancja D jest klasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą 

w kategorii 4 ze względu na narażenie poprzez drogę pokarmową, ale nie bierzemy pod uwagę 

substancji D przy klasyfikacji mieszaniny, ponieważ występuję w mieszaninie poniżej wartości 

granicznej (dla substancji klasyfikowanych ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 4 wartość 

graniczna wynosi 1%). 
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Oszacowana wartość toksyczności ostrej dla mieszaniny ze względu na drogę narażenia – 

droga pokarmowa wynosi 165 mg/kg – mieszanina klasyfikowana w kategorii 3. 

Droga pokarmowa: kgmg

ATE

C
ATE

n

i i

i

mix /165

)
1800

10

25

15
(

100100

1










 

Przykład 3 

Zaklasyfikuj mieszaninę, o podanym poniżej składzie, ze względu na toksyczność ostrą 

stosując regułę addytywności: 

Substancja Zawartość (%) ATE 

Substancja A 15 Skóra: Substancja klasyfikowana w 

kategorii 3 

Substancja B 30 LD50 (skóra) = 5000 mg/kg 

Substancja C 10 LD50 (skóra) = 800 mg/kg 

Substancja D 0,7 LD50 (skóra) = 1900 mg/kg 

Klasyfikacja: mieszanina zaklasyfikowana, zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu 

CLP, ze względu na toksyczność ostrą – skóra – w kategorii 4 (Acute Tox. 4; H312). 

Uzasadnienie: Toksyczność ostrą mieszaniny, ze względu na narażenie poprzez skórę, 

obliczamy za pomocą reguły addytywności, korzystając z wzoru zamieszczonego poniżej: 





n

1i i

i

mix

ATE

C

100
ATE  

Przy klasyfikacji pod uwagę nie wzięto substancji B – wartość uzyskanej w badaniach 

toksyczności ostrej LD50 (skóra) jest wyższa od 2000 mg/kg (substancja nie jest klasyfikowana ze 

względu na toksyczność ostrą), oraz substancji D – biorąc pod uwagę wartości LD50 (skóra) 

substancja D jest klasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 4 ze względu na 

narażenie poprzez skórę, ale nie bierzemy pod uwagę substancji D przy klasyfikacji mieszaniny, 

ponieważ występuję w mieszaninie poniżej wartości granicznej (dla substancji klasyfikowanych ze 

względu na toksyczność ostrą w kategorii 4 wartość graniczna wynosi 1%). 
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Substancja A – substancja ta jest zaklasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą – skóra 

– w kategorii 3. Brak jest danych o wartości LD50 na podstawie której dokonano klasyfikacji 

substancji. We wzorze na regułę addytywności wstawiamy oszacowana wartość punktową 

przekształconej toksyczności ostrej – dla substancji zaklasyfikowanych ze względu na drogę 

narażenia – skóra – w kategorii 3, wartość ta wynosi 300.   

Oszacowana wartość toksyczności ostrej dla mieszaniny ze względu na drogę narażenia – 

skóra wynosi 1600 mg/kg – mieszanina klasyfikowana ze względu na tę drogę narażenia w kategorii 

4. 
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4.5.2. Działanie żrące/drażniące na skórę 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, działanie żrące na skórę jest to 

spowodowanie nieodwracalnego uszkodzenia skóry; tj. widocznej martwicy naskórka sięgającej aż 

do skóry właściwej, powstałej w wyniku naniesienia na skórę badanej substancji na okres do 4 

godzin. Do typowych skutków działania żrącego zalicza się owrzodzenia, krwawienia, krwawe strupy 

a pod koniec 14-dniowego okresu obserwacji, zmianę barwy na skutek poparzenia skóry, całe 

obszary pozbawione owłosienia oraz blizny.  

Natomiast działanie drażniące na skórę jest to spowodowanie odwracalnego uszkodzenia 

skóry w wyniku naniesienia na skórę badanej substancji na okres do 4 godzin. 

4.5.2.1. Klasyfikacja substancji ze względu na działanie żrące/drażniące na 

skórę 

Przy ocenie właściwości żrących/drażniących substancji w pierwszej kolejności bierze się 

pod uwagę istniejące dane dotyczące ludzi (dobrze udokumentowane dane epidemiologiczne, 

badania kliniczne, dane z centrów toksykologicznych, informacje wynikające z praktyki) i dane 

z badań na zwierzętach (metoda B.4 zawarta w rozporządzeniu 440/2008 – działanie drażniące na 

skórę) dotyczące skutków jednorazowego lub powtarzanego narażenia na działanie substancji, 

ponieważ dostarczają one informacji, które bezpośrednio odnoszą się do oddziaływania na skórę. 

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie klasyfikacji można również wykorzystać zwalidowane 

i zatwierdzone alternatywne badania in vitro czy wyniki badań (Q)SAR. W niektórych przypadkach 
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przy podejmowaniu decyzji w sprawie klasyfikacji wystarczające mogą być informacje dotyczące 

związków o podobnej budowie chemicznej. 

Przy ocenie właściwości żrących/drażniących należy wziąć także pod uwagę wartość pH. 

Substancje o ekstremalnych wartościach pH, takich jak ≤ 2 i ≥ 11,5 mogą wskazywać na 

spodziewane efekty ich działania na skórę, zwłaszcza gdy znana jest zdolność buforowania, choć 

współzależność ta nie jest doskonała. Zasadniczo oczekuje się, że substancje takie będą 

wywoływały istotne skutki dla skóry. Jeżeli uwzględnienie rezerwy kwasowo/zasadowej sugeruje, że 

substancja może nie być żrąca pomimo niskiej lub wysokiej wartości pH, należy przeprowadzić 

dalsze badania, aby to potwierdzić, najlepiej stosując odpowiednie, zwalidowane metody in vitro. 

Substancję klasyfikuje się jako żrącą na podstawie wyników badań na zwierzętach, jeżeli 

substancja powoduje zniszczenie tkanki skóry, tj. widoczną martwicę naskórka sięgającą aż do 

skóry właściwej u co najmniej 1 z badanych zwierząt w czasie narażenia trwającego do 4 godzin. Do 

typowych skutków działania żrącego zalicza się owrzodzenia, krwawienia, krwawe strupy a pod 

koniec 14-dniowego okresu obserwacji, zmianę barwy na skutek poparzenia skóry, całe obszary 

pozbawione owłosienia oraz blizny. Do oceny budzących wątpliwości zmian skórnych należy 

przeprowadzić badania histopatologiczne. 

W ramach kategorii działania żrącego istnieją trzy podkategorie: podkategoria 1A – w której 

odnotowuje się reakcje w następstwie narażenia trwającego do 3 minut i obserwacji do 1 godziny; 

podkategoria 1B – w której odnotowuje się reakcje w następstwie narażenia trwającego od 3 minut 

do 1 godziny oraz obserwacji do 14 dni; podkategoria 1C – w której reakcje pojawiają się 

w następstwie narażenia trwającego od 1 godziny do 4 godzin oraz obserwacji do 14 dni. 

Substancję klasyfikuje się jako działającą drażniąco na skórę (kategoria 2), na podstawie 

wyników badań na zwierzętach, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w poniższej tabeli:  

Tabela 4.33. Kryteria klasyfikacji substancji jako działającej drażniąco na skórę 

Kategoria Kryteria 

Kategoria 2: 

Działanie 

drażniące na 

skórę 

 

(1) Średnia wartość oceny punktowej ≥ 2,3 - ≤ 4,0 dla rumienia/strupa lub dla obrzęku 

u co najmniej 2 z 3 przebadanych zwierząt na podstawie oceny przeprowadzonej po 

24, 48 i 72 godzinach po zdjęciu płatków lub, w przypadku opóźnienia reakcji, na 

podstawie ocen uzyskanych w ciągu 3 kolejnych dni od wystąpienia pierwszej reakcji 

skórnej; lub 

(2) Stan zapalny, który utrzymuje się do końca okresu obserwacji wynoszącego zwykle 14 

dni u co najmniej 2 zwierząt, szczególnie biorąc pod uwagę wyłysienie (na 

ograniczonym obszarze), nadmierne rogowacenie, rozrost i łuszczenie się; lub 
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Kategoria Kryteria 

(3) W pewnych przypadkach, w których istnieje wyraźna zmienność reakcji u zwierząt, 

przy bardzo wyraźnych skutkach pozytywnych związanych z narażeniem na działanie 

substancji chemicznej u jednego zwierzęcia, ale o wartościach niższych niż podane 

powyżej. 

4.5.2.2. Klasyfikacja mieszanin ze względu na działanie żrące/drażniące na 

skórę 

Klasyfikując mieszaniny ze względu na działanie żrące/drażniące na skórę stosuje się 

podejście wielopoziomowe: 

1) wyniki badań mieszaniny – jeżeli są dostępne i wiarygodne należy dokonać klasyfikacji na 

ich podstawie (klasyfikacja odbywa się na podstawie tych samych kryteriów co w przypadku 

klasyfikacji substancji), informacje o mieszaninie pochodzące z dobrze udokumentowanych 

danych epidemiologicznych, badań klinicznych, z centrów toksykologicznych, informacje 

wynikające z praktyki.  

  Decyzję o klasyfikacji mieszaniny jako działającej żrąco na skórę można podjąć 

także na podstawie wartości pH mieszaniny. W przypadku klasyfikacji mieszaniny jedynie na 

podstawie wartości pH, powinna ona być zaklasyfikowana jako działająca żrąco na skórę 

kategorii 1A (Skin Corr. 1A; H314).  

2) zastosowanie zasad pomostowych: w przypadku gdy informacje wymienione w pkt 1 nie są 

dostępne dla mieszaniny. 

3) klasyfikacja mieszaniny na podstawie zawartości niebezpiecznych składników: w przypadku 

gdy nie ma możliwości oceny mieszaniny pod względem działania żrącego/drażniącego na 

skórę na podstawie danych o mieszaninie czy za pomocą zasad pomostowych, należy 

ocenić właściwości żrące/drażniące na skórę mieszaniny na podstawie informacji o 

składnikach mieszaniny. W przypadku oceny właściwości żrących/drażniących na skórę 

mieszaniny za pomocą metody obliczeniowej można wyróżnić dwa przypadki: 

- gdy można zastosować regułę addytywności, 

- gdy nie można zastosować reguły addytywności. 

W przypadku gdy do oceny właściwości żrących/drażniących mieszaniny można 

zastosować regułę addytywności klasyfikacja opiera się na podejściu, zgodnie z którym każdy żrący 

lub drażniący składnik znajdujący się w mieszaninie przyczynia się do ogólnych drażniących lub 
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żrących właściwości mieszaniny proporcjonalnie do swojej siły oddziaływania i stężenia. Mieszaninę 

klasyfikuje się jako żrącą lub drażniącą, kiedy suma stężeń takich składników przekracza stężenie 

graniczne podane w tabeli poniżej: 

Tabela 4.34. Kryteria klasyfikacji mieszanin jako działających żrąco lub drażniąco na skórę 

Suma składników 

zaklasyfikowanych jako: 

Stężenie powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

 działającej żrąco na skórę działającej drażniąco na skórę 

 kategoria 1 

(*) 
kategoria 2 

Działanie żrące na skórę 

(kategoria 1A, 1B, 1C)  
 5% 1 % ale < 5 % 

Działanie drażniące na skórę 

kategoria 2 
-  10% 

(10 x Działanie żrące na skórę 

kategoria 1A, 1B, 1C) + 

Działanie drażniące na skórę 

kategoria 2 

-  10% 

(*) Suma wszystkich składników mieszaniny zaklasyfikowanych odpowiednio jako działających żrąco 
na skórę kategorii 1A, 1B lub 1C, musi wynosić odpowiednio ≥ 5 % w celu zaklasyfikowania 
mieszaniny jako działającej żrąco na skórę kategorii 1A, 1B lub 1C. Jeżeli suma składników 

działających żrąco na skórę kategorii 1A wynosi  5%, ale suma składników kategorii 1A+1B 

wynosi  5%, mieszaninę klasyfikuje się jako działającą żrąco na skórę kategorii 1B. Podobnie, 

jeżeli suma składników działających żrąco na skórę kategorii 1A+1B wynosi  5%, ale suma 

składników kategorii 1A+1B+1C wynosi  5%, mieszaninę klasyfikuje się jako działającą żrąco na 
skórę kategorii 1C. 

W przypadku oceny właściwości żrących/drażniących na skórę mieszaniny za pomocą 

reguły addytywności pod uwagę należy wziąć „istotne składniki” mieszaniny, czyli te składniki, które 

występują w mieszaninie w stężeniu 1 % (wagowo dla substancji stałych, ciekłych, pyłów, mgieł i par 

oraz objętościowo dla gazów) lub wyższym, o ile nie istnieją przesłanki (np. w przypadku składników 
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żrących), by sądzić, że składnik obecny w stężeniu niższym niż 1 % może nadal być istotny z punktu 

widzenia klasyfikacji mieszaniny pod względem działania żrącego/drażniącego na skórę. 

W przypadku gdy substancji działającej żrąco/drażniąco na skórę przypisano specyficzne 

stężenie graniczne, wtedy to stężenie powinno zostać wykorzystane podczas klasyfikacji mieszaniny 

ze względu na działanie żrące/drażniące na skórę metodą sumowania (addytywności). W przypadku 

gdy reguła addytywności dla działania żrącego/drażniącego na skórę stosowana jest dla mieszaniny, 

w której znajdują się dwie lub więcej substancji i jeżeli dla niektórych z tych substancji przypisano 

specyficzne stężenie graniczne, wtedy należy skorzystać z następującej formuły: 

Mieszanina klasyfikowana jest jako działająca żrąco/drażniąco na skórę, jeżeli: 
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Z

Z

B

B

A

A

L

C

L

C

L
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gdzie: 

CA – stężenie substancji A w mieszaninie, 

LA – stężenie graniczne dla substancji A (ogólne stężenie graniczne lub specyficzne 

stężenie graniczne), 

CB – stężenie substancji B w mieszaninie, 

LB – stężenie graniczne dla substancji B (ogólne stężenie graniczne lub specyficzne 

stężenie graniczne). 

 Przypadki, gdy nie można zastosować reguły addytywności 

Szczególną ostrożność należy zachować przy klasyfikacji niektórych typów mieszanin zawierających 

substancje takie jak kwasy i zasady, sole nieorganiczne, aldehydy, fenole i środki powierzchniowo 

czynne, ponieważ w takich przypadkach pojęcie istotnego składnika i reguła addytywności może nie 

mieć zastosowania, biorąc pod uwagę fakt, że wiele takich substancji działa żrąco lub drażniąco 

w stężeniach < 1 %. W przypadku mieszanin zawierających silne kwasy lub zasady, jako kryterium 

klasyfikacji stosuje się wartość pH, ponieważ pH jest lepszym wskaźnikiem działania żrącego niż 

stężenia graniczne. Mieszaninę zawierającą składniki, które działają żrąco lub drażniąco na skórę 

i której nie można zaklasyfikować stosując metodę addytywności ze względu na właściwości 

chemiczne uniemożliwiające zastosowanie tego podejścia, klasyfikuje się w kategorii działania 

żrącego/drażniącego na skórę 1A, 1B lub 1C, jeżeli zawiera  1% składnika zaklasyfikowanego 

odpowiednio w kategorii 1A, 1B lub 1C lub w kategorii 2, jeżeli zawiera  3% składnika drażniącego. 
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Klasyfikację mieszanin zawierających składniki, do których  metoda addytywności nie ma 

zastosowania podsumowano w poniższej tabeli: 

Tabela 4.35. Klasyfikację mieszanin działających żrąco lub drażniąco na skórę, gdy metoda addytywności 

nie ma zastosowania 

Składnik: Stężenie: Mieszanina zaklasyfikowana jako: 

Działanie na skórę 

Kwas o pH  2  1% kategoria 1 

Zasada o pH  11,5  1% kategoria 1 

Pozostałe składniki żrące (kategorie 1A, 1B, 1C), 

do których addytywność nie ma zastosowania 
 1% kategoria 1 

Pozostałe składniki drażniące (kategoria 2), do 

których addytywność nie ma zastosowania, 

w tym kwasy i zasady 

 3% kategoria 2 

4.5.2.3. Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych 

jako działające żrąco/drażniąco na skórę 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające 

żrąco/drażniąco na skórę (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, 

zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.36. Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające 

żrąco/drażniąco na skórę 

Klasyfikacja Kategoria 1A/ 1B/ 1C Kategoria 2 

Piktogram 

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry 

i uszkodzenia oczu 

H315: Działa drażniąco 

na skórę 
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Klasyfikacja Kategoria 1A/ 1B/ 1C Kategoria 2 

Zwrot wskazujący środki 
ostrożności* 

Zapobieganie 

P260; P264; P280 P264; P280 

Zwrot wskazujący środki 

ostrożności 

Reagowanie 

P301 + P330 + P331; P303 + P361 + P353 

P363; P304 + P340; P310; P321 

P305 + P351 + P338 

P302 + P352 

P321; P332 + P313 

P362 

Zwrot wskazujący środki 

ostrożności 

Przechowywanie/Usuwa

nie 

P405 

P501 
- 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

4.5.2.4. Możliwości przeklasyfikowania substancji lub mieszanin 

zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE 

jako żrące/drażniące dla skóry  

Bezpośrednie przeklasyfikowanie substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE jako żrące/drażniące dla skóry do wymagań 

rozporządzenia CLP jest możliwe. Wykorzystując tabelę przełożenia znajdującą się w załączniku VII 

do rozporządzenia CLP proces reklasyfikacji odbywa się w następujący sposób: 

 substancje zaklasyfikowane jako żrące z przypisanym zwrotem R35 (Powoduje poważne 

oparzenia) zostaną przeklasyfikowane jako działające żrąco na skórę kat. 1A (Skin Corr. 1A; 

H314). Kryteria klasyfikacji zawarte w dyrektywie 67/548/EWG i rozporządzeniu CLP są 

identyczne, 

 substancje zaklasyfikowane jako działające żrąco z przypisanym zwrotem R34 (Powoduje 

oparzenia) zostaną przeklasyfikowane jako działające żrąco na skórę kat. 1B (Skin Corr. 1B; 

H314), z następującą uwagą: zaleca się zaklasyfikowanie substancji w kategorii 1B, nawet 

jeśli w niektórych przypadkach mogłaby mieć zastosowanie kategoria 1C. Odwołanie się do 

danych źródłowych może nie pozwolić na  rozróżnienie kategorii 1B od 1C, ponieważ  

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 440/2008 czas narażenia wynosił zazwyczaj do 4 
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godzin. Jednakże w przyszłości, kiedy uzyskane zostaną dane z badań w oparciu o 

podejście sekwencyjne – jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 440/2008 – należy 

rozważyć stosowanie kategorii 1C, 

 substancje zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako działające drażniąco 

z przypisanym zwrotem R38 (Działa drażniąco na skórę) zostaną przeklasyfikowane jako 

działające drażniąco na skórę kategoria 2 (Skin Irrit. 2; H315). Kryteria klasyfikacji zawarte 

w dyrektywie 67/548/EWG i rozporządzeniu CLP są prawie identyczne.  

W przypadku mieszanin stosując do przełożenia klasyfikacji tabelę przełożenia znajdującej 

się w załączniku VII do rozporządzenia CLP należy zachować ostrożność. Należy pamiętać, że 

w rozporządzeniu CLP występują niższe stężenia graniczne wykorzystywane do klasyfikacji 

mieszanin metodą obliczeniową niż w dyrektywie 1999/45/WE. W wielu przypadkach przy 

przeklasyfikowywaniu mieszanin zaklasyfikowanych jako działające żrąco lub drażniąco na skórę 

proces reklasyfikacji powinien się odbywać przy wykorzystaniu istniejących danych.   

Przykład 1 

Zaklasyfikuj mieszaninę o podanym poniżej składzie: 

Substancja Zawartość % Klasyfikacja 

Substancja A 3,5 Skin Irrit. 2; H 315 

Substancja B 7 Skin Irrit. 2; H 315 

Substancja C 2,5 Skin Irrit. 2; H 315 

pH mieszaniny: 4,5 – 5,5 

Klasyfikacja: mieszanina klasyfikowana jako działająca drażniąco na skórę kategoria 2, H 

315 (Skin Irrit. 2; H315). 

Uzasadnienie: 

Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono metodą obliczeniową na podstawie zawartości 

niebezpiecznych składników (reguła addytywności). Mieszanina zawiera w swoim składzie 

substancje zaklasyfikowane jako działające drażniąco na skórę kategoria 2: (3,5% + 7% + 2,5%) = 

13% > 10%. 

Przykład 2 
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Zaklasyfikuj mieszaninę o podanym poniżej składzie: 

Substancja Zawartość % Klasyfikacja 

Substancja A 4,5 Skin Irrit. 2; H 315 

Substancja B 3,0 Skin Irrit. 2; H 315 

Substancja C 1,5  Skin Irrit. 2; H 315 ≥ 3% 

pH mieszaniny: 5 – 6 

Klasyfikacja: mieszanina klasyfikowana jako działająca drażniąco na skórę kategoria 2, H 

315 (Skin Irrit. 2; H315). 

Uzasadnienie: 

Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono metodą obliczeniową na podstawie zawartości 

niebezpiecznych składników (reguła addytywności). Niektóre ze składników mieszaniny mają 

przypisane specyficzne stężenia graniczne dla działania drażniącego na skórę (substancja C). 

Podczas klasyfikacji mieszaniny ze względu na działanie drażniące na skórę posługujemy się 

następującym wzorem:  
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4.5.3. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, poważne uszkodzenie oczu oznacza 

spowodowanie uszkodzenia tkanki w oku lub poważne fizyczne pogorszenie widzenia, 

w następstwie nałożenia badanej substancji na przednią powierzchnię oka, które nie jest całkowicie 

odwracalne w ciągu 21 dni od momentu nałożenia badanej substancji. Działanie drażniące na oczy 

oznacza spowodowanie zmian w oku, w następstwie nałożenia badanej substancji na przednią 

powierzchnię oka, które są całkowicie odwracalne w ciągu 21 dni od momentu nałożenia badanej 

substancji. 
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4.5.3.1. Klasyfikacja substancji ze względu na poważne uszkodzeniu 

oczu/działanie drażniące na oczy 

W przypadku substancji ocena czy substancja może powodować poważne uszkodzenie 

oczu/działać drażniąco na oczy powinna uwzględniać: 

 istniejące dane świadczące uszkodzeniu oka obserwowanym u człowieka (dobrze 

udokumentowane dane epidemiologiczne, badania kliniczne, dane z centrów 

toksykologicznych, informacje wynikające z praktyki), 

 wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach wykonanych metodami zawartymi 

w rozporządzeniu 440/2008 lub innymi zaakceptowanymi międzynarodowo 

metodami, 

 wyniki zwalidowanych badań in-vitro, 

 analiza (Q)SAR, 

 informacje dotyczące związków o podobnej budowie chemicznej, 

 właściwości fizyko-chemiczne: substancje o skrajnych wartościach pH, takich jak pH 

 2 lub pH  11,5 mogą spowodować poważne uszkodzenie oczu, szczególnie 

w powiązaniu ze znaczną pojemnością buforową.  

Klasyfikacja substancji na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach: do oceny 

czy substancja powoduje poważne uszkodzenie oczu/działa drażniąco na oczy stosuje się metodę 

B.5 (Działanie drażniące na oczy) opisaną w rozporządzeniu 440/2008.  

Substancje klasyfikuje się na podstawie przeprowadzonego badania metodą B.5 jako 

powodujące ryzyko poważnego uszkodzenia oczu (kategoria 1), jeżeli spełniają kryteria klasyfikacji 

zawarte w poniższej tabeli: 
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Tabela 4.37. Kryteria klasyfikacji substancji, jako powodującej ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 

(kategoria 1) 

Kategoria Kryteria 

Nieodwracalne 

skutki działania na 

oczy 

(kategoria 1) 

Jeżeli w przypadku zaaplikowania do oka zwierzęcia, substancja wywołuje: 

– u co najmniej jednego zwierzęcia skutki działania na rogówkę, tęczówkę 

lub spojówkę, których odwrócenia nie oczekuje się lub których pełne 

odwrócenie nie nastąpiło w okresie obserwacji zwykle trwającym 21 dni; 

i/lub 

– u co najmniej 2 z 3 przebadanych zwierząt stwierdzono dodatnią reakcję 

w postaci : 

– zmętnienia rogówki  3 lub 

– uszkodzenia tęczówki > 1,5 

obliczona jako średnie wyniki oceniane w 24, 48 i 72 godzinie po podaniu 

badanego materiału. 

Substancje klasyfikuje się na podstawie przeprowadzonego badania metodą B.5 jako 

działające drażniąco na oczy (kategoria 2), jeżeli spełniają kryteria klasyfikacji zawarte w poniższej 

tabeli: 

Tabela 4.38. Kryteria klasyfikacji substancji, jako powodującej ryzyko poważnego uszkodzenia oczu  

(kategoria 2) 

Kategoria Kryteria 

Drażniący dla oczu 

(kategoria 2) 

Jeżeli w przypadku zaaplikowania do oka zwierzęcia, substancja wywołuje: 

– dodatnią reakcję u co najmniej 2 z 3 przebadanych zwierząt i wartość 

punktowa oceny: 

– zmętnienie rogówki  1 lub 

– uszkodzenie tęczówki ≥ 1, lub 

– przekrwienie spojówek ≥ 2 lub 

– obrzęk spojówki (chemosis) ≥  2 

obliczona jako średnie wyniki uzyskane w 24, 48 i 72 godzinie po 

podaniu badanego materiału, oraz która jest w pełni odwracalna 

w okresie obserwacji trwającym 21 dni 
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W przypadku substancji działających żrąco na skórę, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 

jest oczywiste. Jest to wskazane we zwrocie wskazującym rodzaj zagrożenia przypisanym 

substancjom działającym żrąco na skórę: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia 

oczu. Jeżeli więc substancja jest klasyfikowana jako działająca żrąco na skórę to dodatkowa 

klasyfikacja z przypisanym zwrotem H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu – nie jest 

wskazywana.     

4.5.3.2. Klasyfikacja mieszanin ze względu na ryzyko poważnego 

uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy 

Klasyfikując mieszaniny ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia oczu/działanie 

drażniące na oczy stosuje się podejście wielopoziomowe: 

1) wyniki badań mieszaniny – jeżeli są dostępne i wiarygodne należy dokonać klasyfikacji na 

ich podstawie (klasyfikacja odbywa się na podstawie tych samych kryteriów co w przypadku 

klasyfikacji substancji), informacje o mieszaninie pochodzące z dobrze udokumentowanych 

danych epidemiologicznych, badań klinicznych, z centrów toksykologicznych, informacje 

wynikające z praktyki.  

Decyzję o klasyfikacji mieszaniny jako powodującej poważne uszkodzenie oczu można 

podjąć także na podstawie wartości pH mieszaniny. Mieszaninę uważa się za powodującą 

poważne uszkodzenie oczu (kategoria 1), jeżeli jej pH wynosi 2 lub mniej, albo 11,5 lub 

więcej. Jeżeli uwzględnienie rezerwy kwasowo/zasadowej sugeruje, że mieszanina może 

nie być żrąca pomimo niskiej lub wysokiej wartości pH, przeprowadza się dalsze badania, 

aby to potwierdzić, najlepiej stosując odpowiednie, zwalidowane metody in vitro.    

2) zastosowanie zasad pomostowych: w przypadku gdy informacje o których mowa w pkt. 1 

nie są dostępne dla mieszaniny.  

3) klasyfikacja mieszaniny na podstawie zawartości niebezpiecznych składników: w przypadku 

gdy nie możliwości oceny mieszaniny pod względem ryzyka poważnego uszkodzenia 

oczu/działania drażniącego na oczy na podstawie dostępnych informacji o mieszaninie czy 

za pomocą zasad pomostowych, należy ocenić te właściwości na podstawie informacji 

o składnikach mieszaniny. W przypadku oceny ryzyka poważnego uszkodzenia 

oczu/działania drażniącego na oczy mieszaniny za pomocą metody obliczeniowej można 

wyróżnić dwa przypadki: 
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- gdy można zastosować regułę addytywności, 

- gdy nie można zastosować reguły addytywności. 

W przypadku gdy do oceny ryzyka poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na 

oczy mieszaniny można zastosować regułę addytywności klasyfikacja opiera się na podejściu, 

zgodnie z którym każdy składnik znajdujący się w mieszaninie przyczynia się do ogólnych 

drażniących lub żrących właściwości mieszaniny proporcjonalnie do swojej siły oddziaływania 

i stężenia. Mieszaninę klasyfikuje się jako powodującą poważne uszkodzenie oczu lub działanie 

drażniące na oczy, kiedy suma stężeń takich składników przekracza stężenie graniczne podane 

w tabeli poniżej: 

Tabela 4.39. Kryteria klasyfikacji mieszanin mogących powodować poważne uszkodzenie oczu lub działanie 

drażniące na oczy 

Suma składników zaklasyfikowanych jako: Stężenie powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Nieodwracalne skutki 

działania na oczy 

Odwracalne skutki działania 

na oczy 

Kategoria 1 Kategoria 2 

Skutki działania na oczy kategoria 1 lub 

działania żrącego na skórę kategoria 1A, 

1B, 1C 

 3% 1 % ale < 3% 

Skutki działania na oczy kategoria 2 -  10% 

(10 x skutki działania na oczy kategoria 1) 

+ skutki działania na oczy kategoria 2 
-  10% 

Działanie żrące na skórę kategoria 1A, 

1B, 1C + skutki działania na oczy 

kategoria 1 

 3%  1% ale  3% 

10 x (działanie żrące na skórę kategoria 

1A, 1B, 1C + skutki działania na oczy 

kategoria 1) + skutki działania na oczy 

kategoria 2 

-  10% 
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W przypadku oceny ryzyka poważnego uszkodzenia/działania drażniącego na oczy 

mieszaniny za pomocą reguły addytywności pod uwagę należy wziąć „istotne składniki” mieszaniny, 

czyli te składniki, które występują w stężeniu 1 % (wagowo dla substancji stałych, ciekłych, pyłów, 

mgieł i par oraz objętościowo dla gazów) lub wyższym, o ile nie istnieją przesłanki (np. w przypadku 

składników żrących), by sądzić, że składnik obecny w stężeniu niższym niż 1 % może nadal być 

istotny z punktu widzenia klasyfikacji mieszaniny pod względem ryzyka poważnego uszkodzenia 

oczu/działania drażniącego na oczy. 

W przypadku, gdy substancji zaklasyfikowanej jako ryzyko poważnego uszkodzenia 

oczu/działanie drażniące na oczy przypisano specyficzne stężenie graniczne, wtedy to stężenie 

powinno zostać wykorzystane podczas klasyfikacji mieszaniny ze względu na ryzyko poważnego 

uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy metodą sumowania (addytywności). W przypadku 

gdy reguła addytywności dla ryzyka poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy 

stosowana jest dla mieszaniny w której znajdują się dwie lub więcej substancji i jeżeli dla niektórych 

z tych substancji przypisano specyficzne stężenie graniczne, wtedy należy skorzystać 

z następującej formuły: 

Mieszanina klasyfikowana jest jako ryzyko poważnego uszkodzenia oczu/działanie 

drażniąco na oczy, jeżeli: 
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gdzie: 

CA – stężenie substancji A w mieszaninie, 

LA – stężenie graniczne dla substancji A (ogólne stężenie graniczne lub specyficzne 

stężenie graniczne), 

CB – stężenie substancji B w mieszaninie, 

LB – stężenie graniczne dla substancji B (ogólne stężenie graniczne lub specyficzne 

stężenie graniczne). 

 Przypadki, gdy nie można zastosować reguły addytywności 

 Szczególną ostrożność należy zachować przy klasyfikacji niektórych typów mieszanin 

zawierających substancje takie jak kwasy i zasady, sole nieorganiczne, aldehydy, fenole i środki 

powierzchniowo czynne, ponieważ w takich przypadkach pojęcie istotnego składnika i reguła 
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addytywności może nie mieć zastosowania, biorąc pod uwagę fakt, że wiele takich substancji działa 

żrąco lub drażniąco, przy zawartości w mieszaninie, w stężeniach < 1 %. W przypadku mieszanin 

zawierających silne kwasy lub zasady, jako kryterium klasyfikacji stosuje się wartość pH, ponieważ 

pH jest lepszym wskaźnikiem działania żrącego niż stężenia graniczne. Mieszaninę zawierającą 

składniki, które powodują poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy i której nie można 

zaklasyfikować stosując metodę addytywności ze względu na właściwości chemiczne 

uniemożliwiające zastosowanie tego podejścia, klasyfikuje się w kategorii 1 pod względem działania 

na oczy, jeżeli zawiera  1% składnika zaklasyfikowanego jako żrący lub w kategorii 2, jeżeli 

zawiera  3% składnika drażniącego. Klasyfikację mieszanin zawierających składniki, do których 

 metoda addytywności nie ma zastosowania podsumowano w poniższej tabeli: 

Tabela 4.40. Klasyfikację mieszanin powodujących poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, 

gdy metoda addytywności nie ma zastosowania 

Składnik Stężenie Mieszanina 

zaklasyfikowana jako: 

Działanie na oczy 

Kwas o pH  2  1% Kategoria 1 

Zasada o pH  11,5  1% Kategoria 1 

Pozostałe składniki działające żrąco 

(kategoria 1), do których addytywność nie 

ma zastosowania 

 1% Kategoria 1 

Pozostałe składniki działające drażniąco 

(kategoria 2), do których addytywność nie 

ma zastosowania, w tym kwasy i zasady 

 3% Kategoria 2 

4.5.3.3. Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin stwarzających 

ryzyko poważnego uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin stwarzających ryzyko poważnego 

uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące 

rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Tabela 4.41. Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako ryzyko poważnego 

uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 

Piktogram 

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H318: Powoduje poważne 

uszkodzenie oczu 
H319: Działa drażniąco na oczy 

Zwrot wskazujący środki 

ostrożności  

Zapobieganie 

P280 
P264 

P280 

Zwrot wskazujący środki 

ostrożności  

Reagowanie 

P305 + P351 + P338 

P310 

P305 + P351 + P338 

P337 + P313 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

4.5.3.4. Możliwości przeklasyfikowania substancji lub mieszanin 

zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 1999/45/WE 

jako żrące/drażniące dla skóry  

W przypadku substancji zaklasyfikowanych, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, jako 

drażniące dla oczu z przypisanym zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia R41 (Ryzyko 

poważnego uszkodzenia oczu) lub R36 (Działa drażniąco na oczy) możliwe jest bezpośrednie 

przeklasyfikowanie do wymagań rozporządzenia CLP. Zgodnie z tabelą przełożenia zawartą 

w załączniku VII do rozporządzenia CLP: 

 substancje zaklasyfikowane jako drażniące z przypisanym zwrotem R41 są 

przeklasyfikowane jako ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kategoria 1 (Eye Dam. 1; 

H318), 
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 substancje zaklasyfikowane jako drażniące na oczy z przypisanym zwrotem R36 są 

przeklasyfikowane jako działanie drażniące na oczy kategoria 2 (Eye Irrit. 2; H319). 

W przypadku przeklasyfikowywania mieszanin (zaklasyfikowanych metodą obliczeniową) 

zwierających w swoim składzie substancje zaklasyfikowane, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, jako 

działające drażniąco na oczy z przypisanym zwrotem R41 lub R36, za pomocą tabeli przełożenia 

należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ zastosowanie tabeli może prowadzić w 

niektórych przypadkach do niedoklasyfikowania mieszaniny. Wynika to z niższych ogólnych stężeń 

granicznych zawartych w rozporządzeniu CLP w porównaniu do ogólnych stężeń granicznych 

występujących w dyrektywie 1999/45/WE. W wielu przypadkach do przeklasyfikowania mieszanin, 

zamiast tabeli przełożenia, należy użyć dostępne dane o substancjach zawartych w mieszaninie.     

Przykład 1 

Zaklasyfikuj mieszaninę o podanym poniżej składzie: 

Substancja Zawartość % Klasyfikacja 

Substancja A 3 Eye Irrit. 2; H 319 

Substancja B 5 Eye Irrit. 2; H 319 

Substancja C 4 Eye Irrit. 2; H 319 

pH mieszaniny: 4 – 5 

Klasyfikacja: mieszanina klasyfikowana jako działająca drażniąco na oczy kategoria 2, H 

319 (Eye Irrit. 2; H319). 

Uzasadnienie: 

Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono metodą obliczeniową na podstawie zawartości 

niebezpiecznych składników (reguła addytywności). Mieszanina zawiera w swoim składzie 

substancje zaklasyfikowane jako działające drażniąco na oczy kategoria 2: (3% + 5% + 4%) = 12% 

> 10%. 

Przykład 2 

Zaklasyfikuj mieszaninę o podanym poniżej składzie: 
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Substancja Zawartość % Klasyfikacja 

Substancja A 2 Eye Irrit. 2; H 319 

Substancja B 3,5 Eye Irrit. 2; H 319 

Substancja C 1,0  Eye Irrit. 2; H 319 ≥ 2% 

pH mieszaniny: 4,5 – 5,5 

Klasyfikacja: mieszanina klasyfikowana jako działająca drażniąco na oczy kategoria 2, H 

319 (Eye Irrit. 2; H319). 

Uzasadnienie: 

Klasyfikację mieszaniny przeprowadzono metodą obliczeniową na podstawie zawartości 

niebezpiecznych składników (reguła addytywności). Niektóre ze składników mieszaniny mają 

przypisane specyficzne stężenia graniczne dla działania drażniącego na oczy (substancja C). 

Podczas klasyfikacji mieszaniny ze względu na działanie drażniące na oczy posługujemy się 

następującym wzorem:  
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4.5.4. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

Zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu CLP, substancja działająca uczulająco 

na układ oddechowy jest to substancja, która indukuje nadwrażliwość układu oddechowego 

w następstwie jej wdychania, natomiast substancja działająca uczulająco na skórę jest to 

substancja, która wywołuje reakcję alergiczną w następstwie kontaktu ze skórą. 

Substancje klasyfikuje jako działające uczulająco na drogi oddechowe w podkategorii 1A lub 

podkategorii 1B.  W przypadku gdy nie ma wystarczających danych do zaklasyfikowania substancji 

w odpowiedniej podkategorii, klasyfikuje się substancje w kategorii 1 zgodnie z kryteriami 

przedstawionymi w poniższej tabeli: 
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Tabela 4.42. Kryteria klasyfikacji substancji, jako działające uczulająco na drogi oddechowe 

Kategoria Kryteria 

Kategoria 1 
(a) dowody, że substancja może wywołać u ludzi specyficzną 

nadwrażliwość układu oddechowego lub 
(b) pozytywne wyniki odpowiednich doświadczeń na zwierzętach. 

4.5.4.1. Działanie uczulające na drogi oddechowe – dowody u człowieka 

 Dowody wskazujące, że substancja może indukować specyficzną nadwrażliwość układu 

oddechowego pochodzą zwykle z obserwacji u człowieka. W tym kontekście nadwrażliwość objawia 

się zwykle jako astma, ale uwzględnia się również inne reakcje związane z nadwrażliwością, takie 

jak nieżyt nosa/zapalenie spojówek oraz zapalenie pęcherzyków płucnych. Warunkiem jest 

wystąpienie klinicznych objawów reakcji alergicznej, natomiast wskazanie mechanizmu 

immunologicznego nie jest konieczne. 

4.5.4.2. Działanie uczulające na drogi oddechowe – doświadczenia na 

zwierzętach 

 Doświadczenia na zwierzętach (obecnie nie są dostępne uznane modele zwierzęce dla 

badań nadwrażliwości dróg oddechowych), których wyniki mogą wskazywać na możliwość 

wywołania działania uczulającego u ludzi w następstwie narażenia drogą oddechową mogą 

obejmować: 

 pomiar immunoglobuliny E (IgE) oraz innych specyficznych parametrów odpornościowych 

u myszy, 

 specyficzne badania czynności płuc u świnek morskich. 

 Substancje klasyfikuje się jako działające uczulająco na skórę w podkategorii 1A lub 

podkategorii 1B.  W przypadku gdy nie ma wystarczających danych do zaklasyfikowania substancji 

w odpowiedniej podkategorii, klasyfikuje się substancje w kategorii 1 zgodnie z kryteriami 

przedstawionymi w poniższej tabeli:  

Tabela 4.43. Kryteria klasyfikacji substancji, jako działające uczulająco na drogi oddechowe – c.d. 

Kategoria Kryteria 

Kategoria 1 

(a) dowody na to, że u ludzi substancja w następstwie kontaktu 
ze skórą może wywołać reakcję uczuleniową u znacznej 
liczby osób, lub 

(b) pozytywne wyniki odpowiednich doświadczeń 
przeprowadzonych na zwierzętach. 
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4.5.4.3. Działanie uczulające na skórę – dowody u człowieka 

a) dodatnie wyniki testów płatkowych, zwykle uzyskiwane w więcej niż jednej klinice 

dermatologicznej, 

b) wyniki badań epidemiologicznych wskazujące, że substancja powoduje alergiczne kontaktowe 

zapalenie skóry; sytuacje, w których obserwuje się duży procent narażonych 

z charakterystycznymi objawami, należy potraktować ze szczególną uwagą, nawet jeżeli 

liczba przypadków jest niewielka; 

c) dodatnie wyniki badań doświadczalnych u człowieka; 

d) dobrze udokumentowane przypadki  alergicznego kontaktowego zapalenia skóry, zwykle 

uzyskiwane w więcej niż jednej klinice dermatologicznej. 

4.5.4.4. Działanie uczulające na skórę – doświadczenia na zwierzętach 

Nie istnieje żadna pojedyncza metoda, za pomocą której można by w odpowiedni sposób 

zidentyfikować wszystkie substancje o potencjalnych właściwościach uczulających i którą można 

byłoby zastosować w każdym przypadku.  

Przy wyborze odpowiedniego testu należy wziąć pod uwagę czynniki takie, jak fizyczne 

właściwości danej substancji włączając w to jej zdolność do przenikania przez skórę.  

Opracowano dwa typy badań na świnkach morskich: badania z wykorzystaniem adjuwanta, 

gdzie stan alergii jest wzmacniany poprzez rozpuszczenie lub zawieszenie badanej substancji 

w kompletnym adjuwancie Freunda (FCA), i badania bez adjuwanta.  

Preferowane są testy z użyciem adjuwanta, które są bardziej dokładne przy wykrywaniu 

właściwości uczulających danych związków chemicznych u ludzi.  

W prawidłowo przeprowadzonym teście dla substancji łagodnie/umiarkowanie uczulających 

należy oczekiwać odpowiedzi u przynajmniej 30% zwierząt w teście z użyciem adjuwanta i u 15% 

w badaniu bez adjuwanta.  

Działanie uczulające substancji na skórę można badać przy pomocy następujących 

doświadczeń na zwierzętach: 

1) test maksymalizacji przeprowadzany na śwince morskiej (Guinea pig maximisation test – 

GPMT), 

2) Test Buehlera, 
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3) Test lokalnych węzłów chłonnych (LLNA). 

Substancje/mieszaniny uważa się za działające uczulające na skórę jeżeli w teście: 

 maksymalizacji na śwince morskiej: objawy uczulenia obserwuje się u co najmniej 30% 

testowanych zwierząt, 

 Buehlera: objawy uczulenia obserwuje się u co najmniej 15% testowanych zwierząt, 

 lokalnych węzłów chłonnych: wskaźnik stymulacji ≥ 3.  

4.5.4.5. Klasyfikacja mieszanin – działanie uczulające na skórę 

1) dostępne są informacje dla danej  mieszaniny: gdy dla mieszaniny dostępne są rzetelne dobrej 

jakości dowody pochodzące z obserwacji ludzi lub odpowiednich doświadczeń na zwierzętach, 

jak opisano w kryteriach klasyfikacji dla substancji, wówczas mieszaninę można zaklasyfikować 

na podstawie oceny tych danych za pomocą  analizy ciężaru dowodu, 

2) zastosowanie zasad pomostowych: w tych przypadkach gdy dla mieszaniny nie istnieją dane 

wymienione w pkt. 1, ale istnieją wystarczające dane dotyczące poszczególnych składników 

i podobnych przebadanych mieszanin, które umożliwiają ocenę zagrożeń stwarzanych przez 

mieszaninę.  

3) dostępne są informacje dla wszystkich składników lub tylko dla niektórych składników 

mieszaniny: mieszaninę klasyfikuje się jako działającą uczulająco na drogi oddechowe lub 

skórę, jeżeli co najmniej jeden składnik zaklasyfikowano jako działający uczulająco na drogi 

oddechowe lub skórę i jest on obecny na poziomie równym lub wyższym od ogólnego stężenia 

granicznego przedstawionego w poniższej tabeli: 

Tabela 4.44. Stężenia graniczne substancji zaklasyfikowanych jako uczulające na drogi oddechowe lub 

skórę powodujące klasyfikację mieszaniny:  

Klasyfikacja: 

Ogólne stężenia graniczne 

powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Działającej uczulająco na drogi 

oddechowe 

kategoria 1 

Działającej uczulająco na skórę 

kategoria 1 

ciało stałe/ciecz gaz Wszystkie stany fizyczne 

Substancja działająca  1,0 %  0,2% - 
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Klasyfikacja: 

Ogólne stężenia graniczne 

powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Działającej uczulająco na drogi 

oddechowe 

kategoria 1 

Działającej uczulająco na skórę 

kategoria 1 

ciało stałe/ciecz gaz Wszystkie stany fizyczne 

uczulająco na drogi 

oddechowe 

kategoria 1 

Substancja działająca 

uczulająco na drogi 

oddechowe 

podkategoria 1A 

 0,1%  0,1% - 

Substancja działająca 

uczulająco na drogi 

oddechowe 

podkategoria 1B 

 1,0%  0,2%  

Substancja działająca 

uczulająco na skórę 

kategoria 1 

   1,0%  

Substancja działająca 

uczulająco na skórę 

podkategoria 1A 

   0,1%  

Substancja działająca 

uczulająco na skórę 

podkategoria 1B 

   1,0%  

W przypadku klasyfikacji mieszanin za względu na działanie uczulające na drogi oddechowe 

lub skórę metodą obliczeniową, należy pamiętać, że nie ma zastosowania reguła addytywności. 

Jeżeli w mieszaninie znajduje się przynajmniej jeden składnik zaklasyfikowany jako uczulający w 
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stężeniu równym lub wyższym od ogólnego stężenia granicznego (lub specyficznego stężenia 

granicznego zawartego dla niektórych substancji w tabeli 3 znajdującej się w załączniku VI do 

rozporządzenia CLP) mieszanina powinna zostać zaklasyfikowana jako uczulająca. Jeżeli w 

mieszaninie znajdują się dwa lub więcej składników klasyfikowanych jako uczulające, ale żaden z 

nich nie występuje w stężeniu równym lub wyższym od ogólnego stężenia granicznego (lub 

specyficznego stężenia granicznego) mieszanina nie będzie klasyfikowana jako uczulająca.   

W przypadku substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako uczulające na drogi 

oddechowe lub skórę zgodnie z przepisami dyrektywy 67/548/EWG lub dyrektywy 1999/45/WE 

istnieje możliwość bezpośredniego przeklasyfikowania do wymagań rozporządzenia CLP 

4.5.4.6. Oznakowanie mieszanin – działanie uczulające na skórę 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające 

uczulająco na drogi oddechowe lub skórę (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące 

rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.45. Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające uczulająco 

na drogi oddechowe lub skórę 

Klasyfikacja  Działanie uczulające na drogi 
oddechowe 
Kategoria 1 

(podkategoria 1A/1B) 

Działanie uczulające na skórę 
Kategoria 1 

(podkategoria 1A/1B) 

Piktogram  

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący rodzaj 
zagrożenia 

H334: Może powodować objawy 
alergii lub astmy lub trudności 
w oddychaniu w następstwie 

wdychania 

H317: Może powodować reakcję 
alergiczną skóry. 

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności* 

Zapobieganie 
P261; P285 P261; P272; P280mmd 

Zwroty wskazujące środki 
ostrożności Reagowanie 

P304 + P341; P342+ P311 
P302 + P352; P333 + P313; P321 

P363 

Zwrot wskazujący środki 
ostrożności Usuwanie 

P501 P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w cz. 2 zał. IV do rozporządzenia CLP. 
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4.5.4.7. Dodatkowe kwestie dotyczące oznakowania mieszanin zawierających  

substancje zaklasyfikowane jako uczulające 

Etykieta na opakowaniu mieszanin niezaklasyfikowanych jako uczulające, ale zawierających 

co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako uczulającą i obecną w stężeniu większym lub 

równym stężeniu określonemu w tabeli przedstawionej poniżej zawiera zwrot: 

EUH208 – „Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej”. 

Mieszaniny zaklasyfikowane jako uczulające, zawierające inne substancje zaklasyfikowane 

jako uczulające (oprócz substancji powodującej zaklasyfikowanie mieszaniny) i obecne w stężeniu 

większym lub równym stężeniu określonemu w tabeli przedstawionej poniżej zawierają na etykiecie 

nazwy takich substancji.  

W przypadku substancji uczulających o specyficznym stężeniu granicznym poniżej 0,1 % 

stężenie graniczne stosowane do ujawnienia składników mieszaniny zaklasyfikowanych jako 

uczulające należy określić na poziomie jednej dziesiątej specyficznego stężenia granicznego. 

Tabela 4.46. Stężenie graniczne stosowane do ujawnienia składników mieszaniny zaklasyfikowanych jako 

uczulające 

Klasyfikacja: 

Stężenia graniczne stosowane do ujawnienia składników mieszaniny 

klasyfikowanych jako: 

Działające uczulająco na drogi 

oddechowe 

kategoria 1 

Działające uczulająco na 

skórę 

kategoria 1 

ciało stałe/ciecz gaz Wszystkie stany fizyczne 

Substancja działająca 

uczulająco na drogi oddechowe 

kategoria 1 

 0,1 %  0,1 % - 

Substancja działająca 

uczulająco na drogi oddechowe 

podkategoria 1A 

 0,01%  0,01% - 

Substancja działająca  0,1 %  0,1 % - 
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Klasyfikacja: 

Stężenia graniczne stosowane do ujawnienia składników mieszaniny 

klasyfikowanych jako: 

Działające uczulająco na drogi 

oddechowe 

kategoria 1 

Działające uczulająco na 

skórę 

kategoria 1 

ciało stałe/ciecz gaz Wszystkie stany fizyczne 

uczulająco na drogi oddechowe 

podkategoria 1B 

Substancja działająca 

uczulająco na skórę 

kategoria 1 

- -  0,1 % 

Substancja działająca 

uczulająco na skórę 

podkategoria 1A 

- -  0,01% 

Substancja działająca 

uczulająco na skórę 

podkategoria 1B 

- - 
 

 0,1 % 

4.5.5. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Mutacja jest trwałą zmianą w ilości lub strukturze materiału genetycznego w komórce. Pojęcie 

„mutacja” odnosi się zarówno do dziedzicznych zmian genetycznych, które mogą się objawiać na 

poziomie fenotypu jak i do podstawowych modyfikacji DNA, jeśli są znane (w tym specyficzne 

zmiany par zasad i translokacje chromosomowe). Pojęć „mutagenny” i „mutagen” używa się 

w odniesieniu do czynników powodujących zwiększone występowanie mutacji w populacjach 

komórek lub organizmów. 
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4.5.5.1. Klasyfikacja substancji – działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Klasa zagrożenia działanie mutagenne na komórki rozrodcze dotyczy przede wszystkim 

substancji, mogących spowodować mutacje w komórkach rozrodczych u ludzi, które mogą zostać 

przekazane potomstwu. Jednakże przy klasyfikowaniu substancji i mieszanin w niniejszej klasie 

zagrożenia bierze się również pod uwagę wyniki badań mutagenności lub genotoksyczności in vitro 

oraz in vivo w komórkach somatycznych i rozrodczych ssaków. 

Do celów klasyfikacji pod względem mutagenności w komórkach rozrodczych, substancje 

zalicza się do: 

 kategorii 1 (Kategoria 1A i Kategoria 1B). Kategoria 1A: substancje co do których 

stwierdzono lub uznano, że wywołują dziedziczne mutacje w komórkach rozrodczych 

u ludzi. Klasyfikacja do kategorii 1A oparta jest na pozytywnych dowodach pochodzących 

z badań epidemiologicznych przeprowadzonych u ludzi. Kategoria 1B: substancje, które 

powinno się uznać jako substancje wywołujące dziedziczne mutacje w komórkach 

rozrodczych u ludzi. Są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody 

pozwalające na przyjęcie założenia, że narażenie człowieka na te substancje może 

w rezultacie prowadzić do uszkodzeń genetycznych, które mogą być dziedziczone; dane 

uzyskano głównie na podstawie: 

1) odpowiednich doświadczeń na zwierzętach; 

2) innych istotnych informacji, wskazujących, że narażenie człowieka na te substancje 

może w rezultacie prowadzić do uszkodzeń genetycznych. 

 kategorii 2: substancje stwarzające powody do niepokoju z uwagi na możliwość wywołania 

dziedzicznych mutacji w komórkach rozrodczych u ludzi. Są to substancje, dla których 

istnieją dowody pochodzące z odpowiednich badań mutagenności, które jednak nie 

wystarczają, aby umieścić te substancje w kategorii 2. 

 Na dzień dzisiejszy żadna z substancji nie została zaklasyfikowana jako mutagen kategorii 

1A, ponieważ badania epidemiologiczne przeprowadzone u ludzi nie były w stanie dostarczyć 

dowodów wystarczających do zaklasyfikowania substancji w kategorii 1A. Przykładem substancji 

zaklasyfikowanej w załączniku VI do rozporządzenia CLP jako mutagen kategorii 1B jest benzen.  
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4.5.5.2. Klasyfikacja mieszanin – działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Klasyfikacja mieszanin ze względu na działanie mutagenne opiera się na dostępnych 

informacjach o substancjach wchodzących w skład mieszaniny i zaklasyfikowanych jako mutagenne, 

przy zastosowaniu odpowiednich stężeń granicznych.  

 Mieszaninę klasyfikuje się jako mutagenną, gdy co najmniej jeden składnik 

zaklasyfikowano jako substancję mutagenną kategorii 1A, kategorii 1B lub kategorii 2 i jest on 

obecny na poziomie równym lub wyższym od odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego, 

odpowiednio dla kategorii 1A, kategorii 1B i kategorii 2, podanego w poniższej tabeli: 

Tabela 4.47. Stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny jako mutagenną 

 

Składnik 

sklasyfikowany 

jako: 

Stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Mutagen kategorii 1A Mutagen kategorii 1B Mutagen kategorii 2 

Mutagen kategorii 1A  0,1% - - 

Mutagen kategorii 1B -  0,1% - 

Mutagen kategorii 2 - -  1,0% 

4.5.5.3. Oznakowanie substancji i mieszanin – działanie mutagenne na 

komórki rozrodcze 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające 

mutagennie na komórki rozrodcze (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj 

zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.48. Oznakowanie substancji i mieszanin jako mutagennych 

Klasyfikacja Kategoria 1A lub Kategoria 1B Kategoria 2 

Piktogram 

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 
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Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H340: Może powodować wady 

genetyczne (podać drogę narażenia, 

jeżeli definitywnie udowodniono, że 

inna droga narażenia nie stwarza 

zagrożenia) 

H341: Podejrzewa się, że powoduje 

wady genetyczne (podać drogę 

narażenia, jeżeli definitywnie 

udowodniono, że inna droga narażenia 

nie stwarza zagrożenia) 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności* Zapobieganie/ 

Reagowanie/ 

Przechowywanie/ 

Usuwanie 

P201; P202; P281 

P308 + P313 

P405 

P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w cz. 2 zał. IV do rozporządzenia CLP. 

4.5.5.4. Dodatkowe kwestie dotyczące klasyfikacji substancji i mieszanin 

o działaniu mutagennym 

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia stosowany dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych 

jako działające mutagennie na komórki rozrodcze powinien być zmieniony, aby wskazać drogę 

narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie stwarza zagrożenia. W tym 

przypadku pojęcie definitywnie udowodniono oznacza, że są dostępne dane z wiarygodnych testów 

in vivo dla wszystkich trzech dróg narażenia, które wskazują że tylko dla jednej drogi narażenia 

uzyskano pozytywne wyniki.  

Substancje i mieszaniny zaklasyfikowane jako działające mutagennie na komórki rozrodcze 

zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE mogą być bezpośrednio 

przeklasyfikowane do wymagań rozporządzenia CLP. Zgodnie z tabelą przełożenia zawartą 

w załączniku VII do rozporządzenia CLP przeklasyfikowywanie odbywa się w następujący sposób: 

- substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 

1999/45/WE jako mutagenne kategorii 1 są klasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem CLP, jako 

działające mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1A (Muta 1A; H 340), 

- substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 

1999/45/WE jako mutagenne kategorii 2 są klasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem CLP, jako 

działające mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1B (Muta 1B; H 340), 
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- substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 

1999/45/WE jako mutagenne kategorii 3 są klasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem CLP, jako 

działające mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 2. 

4.5.5.5. Dodatkowe wymagania odnośnie oznakowania mutagenów 

Rozporządzenie CLP nie nakłada dodatkowych wymagań odnośnie oznakowania 

substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające mutagennie na komórki rozrodcze. 

Dodatkowe wymagania odnośnie oznakowania substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako 

działające mutagennie na komórki rozrodcze nakłada natomiast załącznik XVII do rozporządzenia 

1907/2006. Opakowania substancji zaklasyfikowanych jako działające mutagennie na komórki 

rozrodcze kategorii 1A lub kategorii 1B i mieszanin zawierających takie substancje, w ilości 

powodującej klasyfikację mieszaniny jako mutagennej kategorii 1A lub 1B, musi być oznakowane 

czytelnym i niedającym się usunąć napisem: „Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku 

zawodowego”.  

Podobne wymagania dotyczące dodatkowego oznakowania substancji/mieszanin stosuje 

się w przypadku substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze kategorii 1A lub kategorii 

1B oraz zaklasyfikowanych jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub kategorii 1B. 

4.5.6. Rakotwórczość 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP, substancja rakotwórcza (kancerogen) to 

substancja powodująca powstanie raka lub zwiększenie częstotliwość jego występowania. 

Substancje, które spowodowały powstanie nowotworów łagodnych i złośliwych we właściwie 

przeprowadzonych badaniach doświadczalnych na zwierzętach uważa się również za substancje 

przypuszczalnie lub prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi, o ile nie ma przekonujących dowodów 

na to, że mechanizm powstawania nowotworu nie jest możliwy u ludzi. 

4.5.6.1. Klasyfikacja substancji rakotwórczych 

Do celów klasyfikacji pod względem rakotwórczości (kancerogenności), substancje zalicza 

się do: 

 kategorii 1 (Kategoria 1A i Kategoria 1B). Kategoria 1A – są to substancje o udowodnionym 

działaniu rakotwórczym na człowieka. Dla tych substancji istnieją wystarczające dowody 

wskazujące na związek przyczynowy pomiędzy narażeniem człowieka na tę substancję 

a powstaniem raka. Kategoria 1B - substancje, które rozpatruje się jako rakotwórcze dla 

człowieka. Są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody pozwalające na 
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przyjęcie założenia, że narażenie człowieka na te substancje może w rezultacie prowadzić 

do powstania raka. Na przyjęcie takiego założenia pozwalają dane uzyskane na podstawie: 

 a) odpowiednich, długoterminowych doświadczeń na zwierzętach, 

 b) innych istotnych informacji wskazujących, że narażenie człowieka na te substancje 

może w rezultacie prowadzić do powstania raka, 

  kategorii 2: substancje o możliwym działaniu rakotwórczym na człowieka. Istnieją dla nich 

dowody pochodzące z odpowiednich doświadczeń na zwierzętach, nie wystarczają one 

jednak dla umieszczenia tej substancji w kategorii 1A/1B. 

4.5.6.2. Klasyfikacja mieszanin rakotwórczych 

Klasyfikacja mieszanin opiera się na dostępnych informacjach o substancjach wchodzących 

w skład mieszaniny i zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, przy zastosowaniu odpowiednich stężeń 

granicznych. 

Mieszaninę klasyfikuje się jako rakotwórczą, gdy co najmniej jeden składnik 

zaklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1A, kategorii 1B lub kategorii 2 i jest on 

obecny na poziomie równym lub wyższym od odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego, 

odpowiednio dla kategorii 1A, kategorii 1B i kategorii 2, podanego w poniższej tabeli: 

Tabela 4.49. Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny jako kancerogenną 

Składnik klasyfikowany jako: 

Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Kancerogen 

kategorii 1A 

Kancerogen kategorii 

1B 

Kancerogen kategorii 

2 

Kancerogen kategorii 1A  0,1% - - 

Kancerogen kategorii 1B -  0,1% - 

Kancerogen kategorii 2 - - 1,0 % (*) 

(*) - jeżeli substancja rakotwórcza kategorii 2 jest obecna w mieszaninie jako składnik w stężeniu  
≥ 0,1 % należy udostępnić na żądanie kartę charakterystyki tej mieszaniny. 

W przypadku, gdy dla substancji ustalono specyficzne stężenie graniczne, to stężenie to ma 

pierwszeństwo przed ogólnymi stężeniami granicznymi wymienionymi w w/w tabeli.   
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4.5.6.3. Oznakowanie substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako 

rakotwórcze 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze 

(piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki 

ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Klasyfikacja Kategoria 1A lub kategoria 1 B  Kategoria 2 

Piktogram 

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H350: Może powodować raka (podać 

drogę narażenia, jeżeli definitywnie 

udowodniono, że inna droga narażenia 

nie stwarza tego zagrożenia) 

H351: Podejrzewa się, że powoduje raka 

(podać drogę narażenia, jeżeli 

definitywnie udowodniono, że inna droga 

narażenia nie stwarza tego zagrożenia) 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

Zapobieganie/Reag

owanie/Przechowyw

anie/Usuwanie 

P201; P202; P281 

P308 + P313 

P405 

P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

Jeżeli definitywnie udowodniono, że powodowanie raka związane jest z konkretną drogą 

narażenia, to ta droga narażenia może być wymieniona w zwrocie wskazującym rodzaj zagrożenia. 

W przypadku kancerogenów kategorii 1, jeżeli definitywnie udowodniono, że występowanie raka jest 

powodowane przez narażenie na drodze inhalacyjnej, można zastosować zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia H350i (Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową). 

4.5.6.4. Możliwości przeklasyfikowania chemikaliów rakotwórczych 

Substancje i mieszaniny zaklasyfikowane jako rakotwórcze zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE mogą być bezpośrednio przeklasyfikowane do wymagań 
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rozporządzenia CLP. Zgodnie z tabelą przełożenia zawartą w załączniku VII do rozporządzenia CLP 

przeklasyfikowywanie odbywa się w następujący sposób: 

- substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 

1999/45/WE jako rakotwórcze kategorii 1 są klasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem CLP, jako 

rakotwórcze kategorii 1A (Carc. 1A; H 350), 

- substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 

1999/45/WE jako rakotwórcze kategorii 2 są klasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem CLP, jako 

rakotwórcze kategorii 1B (Carc. 1B; H 350), 

- substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 

1999/45/WE jako rakotwórcze kategorii 3 są klasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem CLP, jako 

rakotwórcze kategorii 2 (Carc. 2; H 351). 

4.5.7. Działanie szkodliwe na rozrodczość  

 Działanie szkodliwe na rozrodczość (toksyczność dla rozrodu) obejmuje niekorzystny wpływ na 

funkcje płciowe i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej oraz toksyczność rozwojową 

u potomstwa (szkodliwe oddziaływanie na rozwój potomstwa). 

Dla celów klasyfikacyjnych klasa zagrożenia „Działanie szkodliwe na rozrodczość” dzieli się na: 

 Niekorzystny działanie 

- na funkcje płciowe i płodność,  

- na rozwój potomstwa, 

 Wpływ na laktację lub poprzez laktację. 

Substancja może być klasyfikowana jako mająca wpływ na laktację lub poprzez laktację, niezależnie od 

tego czy jest także lub nie klasyfikowana ze względu na toksyczność dla rozrodu.   

4.5.7.1. Klasyfikacja substancji o działaniu szkodliwym na rozrodczość  

Do celów klasyfikacji pod względem działania szkodliwego na rozrodczość, substancje zalicza 

się do jednej z dwóch kategorii (Kategoria 1A/1B, Kategoria 2). W ramach każdej kategorii wpływ na 

funkcje płciowe i płodność oraz na rozwój potomstwa są rozważane oddzielnie. Ponadto wpływ na 

laktację zalicza się do odrębnej kategorii zagrożenia. 
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 Kategoria 1A - są to substancje, dla których ustalono przyczynowy związek pomiędzy 

narażeniem a upośledzeniem funkcji rozrodczych u człowieka / zmianami w rozwoju jego 

potomstwa. 

 Kategoria 1B - są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody pozwalające na 

przyjęcie założenia, że narażenie człowieka na taką substancję może upośledzać funkcje 

rozrodcze / rozwój potomstwa.  

 Kategoria 2 - substancje o możliwym szkodliwym działaniu na funkcje rozrodcze u człowieka / 

substancje, które wzbudzają uwagę ze względu na możliwość upośledzenia rozwoju potomstwa 

u człowieka. 

4.5.7.2. Klasyfikacja mieszanin o działaniu szkodliwym na rozrodczość 

Klasyfikacja mieszanin opiera się na dostępnych informacjach o substancjach wchodzących 

w skład mieszaniny i zaklasyfikowanych jako działające szkodliwie na rozrodczość, przy zastosowaniu 

odpowiednich stężeń granicznych.  

Mieszaninę klasyfikuje się jako działającą szkodliwie na rozrodczość, gdy co najmniej jeden 

składnik zaklasyfikowano jako substancję działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, kategorii 

1B lub kategorii 2 i jest on obecny na poziomie równym lub wyższym od odpowiedniego ogólnego 

stężenia granicznego, odpowiednio dla kategorii 1A, kategorii 1B i kategorii 2, podanego w poniższej 

tabeli. Mieszaninę klasyfikuje się jako wywierającą wpływ na laktację lub poprzez laktację, gdy co 

najmniej jeden składnik zaklasyfikowano pod względem wpływu na laktację lub poprzez laktację i jest on 

obecny w mieszaninie na poziomie lub powyżej odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego, 

wskazanego w poniższej tabeli: 

Tabela 4.50. Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny o działaniu szkodliwym na 

rozrodczość 

Klasyfikacja  Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny jako: 

Składnik 

zaklasyfikowany jako: 

Działająca 

szkodliwie na 

rozrodczość 

kategorii 1A 

Działająca 

szkodliwie na 

rozrodczość 

kategorii 1B 

Działająca 

szkodliwie na 

rozrodczość 

kategorii 2 

Dodatkowa kategoria 

dla wpływu na 

laktację lub poprzez 

laktację 

działający szkodliwie 
na rozrodczość 

kategorii 1A 
 0,3% * - - - 
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działający szkodliwie 
na rozrodczość 

kategorii 1B 
-  0,3% * - - 

działający szkodliwie 

na rozrodczość 

kategorii 2 

- -  3,0% * - 

dodatkowa kategoria 

dla wpływu na laktację 

lub poprzez laktację  

- - -  0,3% * 

* jeżeli substancja działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub kategorii 2 lub substancja 
wywierająca wpływ na laktację lub poprzez laktację jest obecna w mieszaninie jako składnik 
w stężeniu ≥ 0,1 %, należy udostępnić na żądanie kartę charakterystyki tej mieszaniny. 

4.5.7.3. Oznakowanie substancji/mieszanin działających szkodliwie na 

rozrodczość 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające szkodliwie 

na rozrodczość lub zaklasyfikowanych jako wywierające wpływ na laktację lub poprzez laktację 

(piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki 

ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.51. Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające szkodliwie na 

rozrodczość 

Klasyfikacja Kategoria 1A lub 

kategoria 1 B 

Kategoria 2 Dodatkowa kategoria 

dla wpływu na laktację 

lub poprzez laktację 

Piktogram  

  

Brak piktogramu 

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 
Brak hasła 

ostrzegawczego 

  



104 

 

Zwrot wskazujący 
rodzaj zagrożenia 

H360: Może działać 

szkodliwie na płodność 

lub na dziecko w łonie 

matki* 

H361: Podejrzewa się, 

że działa szkodliwie na 

płodność lub dziecko 

w łonie matki* 

H362: Może działać 

szkodliwie na dzieci 

karmione piersią 

Zwrot wskazujący 
środki ostrożności** 

Zapobieganie 

P201; P202; P281 P201; P202; P281 
P201; P260; P263 

P264; P270 

Zwrot wskazujący 
środki ostrożności 

Reagowanie 

P308 + P313 P308 + P313 P308 + P313 

Zwrot wskazujący 
środki ostrożności 
Przechowywanie/ 

Usuwanie 

P405 

P501 

P405 

P501 
- 

* (podać szczególny skutek, jeżeli jest znany) (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, 
że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia) 

** Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

 Tak jak wskazano w powyższej tabeli substancja zaklasyfikowana jako działająca szkodliwie 

na rozrodczość kategorii 1A lub 1B ma przypisany zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H360, natomiast 

substancja zaklasyfikowana jako działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 2 ma przypisany zwrot 

H361. W obydwu tych zwrotach, H360 i H361, wskazuje się na ogólne obawy związane z działaniem 

szkodliwym na rozrodczość, uwzględniające zarówno wpływ na płodność, jak i na rozwój potomstwa. 

W zależności od dostępnych danych, zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H360 lub H361 może być 

przypisany substancjom zaklasyfikowanym jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A/1B 

lub 2 ze względu na spełnienie kryteriów klasyfikacji jedynie dla niekorzystnego działania na funkcje 

płciowe lub płodność lub jedynie na rozwój potomstwa, lub dla obydwu w/w efektów. Poniżej w tabeli 

przedstawiono możliwą modyfikację zwrotów H360 i H361 w zależności od dostępnych informacji na 

podstawie których dokonano klasyfikacji:  

Tabela 4.52. Możliwa modyfikacja zwrotów H360 i H361 w zależności od dostępnych informacji na podstawie 

których dokonano klasyfikacji związanych z rozrodczością 

H360F Może działać szkodliwie na płodność 

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki 
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H361f Istnieje podejrzenie, że działa szkodliwie na płodność 

H361d Istnieje podejrzenie, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki 

H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie 
matki 

H361fd Istnieje podejrzenie, że działa szkodliwie na płodność. Istnieje podejrzenie, że działa 
szkodliwie na dziecko w łonie matki 

H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Istnieje podejrzenie, że działa szkodliwie na 
dziecko w łonie matki 

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Istnieje podejrzenie, że działa 
szkodliwie na płodność 

4.5.7.4. Możliwości przeklasyfikowania substancji/mieszanin działających 

szkodliwie na rozrodczość 

Bezpośrednie przełożenie klasyfikacji substancji w przypadku tej klasy zagrożenia jest możliwe. Kryteria 

klasyfikacji zawarte w rozporządzeniu CLP dla wpływu na laktację lub poprzez laktację są identyczne 

jak kryteria klasyfikacji pozwalające na przypisanie substancji/mieszaninie zwrotu R64 (Może 

oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią) zawarte w dyrektywie 67/548/EWG. Bezpośrednie 

przełożenie w przypadku substancji zaklasyfikowanych z przypisanym zwrotem R64 do wymagań 

rozporządzenia CLP jest możliwe.  

W przypadku przeklasyfikowywania mieszanin zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 

1999/45/WE jako działające szkodliwie na rozrodczość bezpośrednie przełożenie także jest możliwe. 

Należy jednak pamiętać, że ogólne stężenia graniczne wykorzystywane przy klasyfikacji mieszanin ze 

względu na działanie szkodliwe na rozrodczość metodą obliczeniową są niższe w rozporządzeniu CLP 

w porównaniu do dyrektywy 1999/45/WE. Niektóre mieszaniny które nie były klasyfikowane zgodnie 

z wymaganiami dyrektywy 1999/45/WE jako działające szkodliwie na rozrodczość zostaną tak 

zaklasyfikowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP. 

4.5.8.  Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) określa się jako 

niepowodujące śmierci działanie toksyczne na narządy docelowe, wynikające z jednorazowego 

narażenia na działanie substancji lub mieszaniny. Ujęte są tu wszystkie istotne skutki zdrowotne, które 

mogą powodować upośledzenia czynności życiowych, zarówno odwracalne jak i nieodwracalne, 

bezpośrednie lub opóźnione, których nie uwzględniono w innych klasach zagrożenia.  
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4.5.8.1. Klasyfikacja substancji o działaniu toksycznym na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

 Działanie toksyczne na narządy docelowe może wystąpić w następstwie narażenia na 

działanie substancji dowolną drogą, mającą zastosowanie w przypadku człowieka, tj. głównie drogą 

pokarmową, po naniesieniu na skórę czy drogą inhalacyjną. 

 Klasa zagrożenia Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

różnicuje  się na: 

- działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategorie 1 i 2, 

- działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe kategoria 3. 

 Informacje wymagane do oceny działania toksycznego na narządy docelowe pochodzą 

z jednorazowego narażenia człowieka, takiego jak narażenie w domu, w miejscu pracy lub środowisku, 

bądź z badań przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych. Standardowe badania na szczurach 

lub myszach dostarczające takich informacji to badania toksyczności ostrej,  które mogą obejmować  

obserwacje kliniczne i szczegółowe badania makro- i mikroskopowe umożliwiające określenie skutków 

toksycznych dla docelowych tkanek/narządów. 

 Kryteria klasyfikacji dla substancji ze względu na działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 4.53. Kryteria klasyfikacji dla substancji ze względu na działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

Kategorie Kryteria 

Kategoria 1 

Substancje, które spowodowały znaczną toksyczność u ludzi lub 

w przypadku których, na podstawie dowodów z badań 

przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, można 

przypuszczać, że mogą spowodować znaczną toksyczność u ludzi 

w następstwie narażenia jednorazowego na ich działanie. 

W przypadku badań przeprowadzonych na zwierzętach 

doświadczalnych znaczne lub poważne skutki toksyczne istotne 

z punktu widzenia zdrowia ludzkiego pojawiły się przy ogólnie 

niskich stężeniach*. 
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Kategorie Kryteria 

Kategoria 2 

Substancje, w przypadku których, na podstawie dowodów 

zebranych z badań na zwierzętach doświadczalnych, można 

przypuszczać, że mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia 

ludzkiego w następstwie narażenia jednorazowego 

W przeprowadzonych badaniach na zwierzętach doświadczalnych 

znaczne skutki toksyczne ważne z punktu widzenia zdrowia 

ludzkiego pojawiły się przy ogólnie średnich stężeniach*.  

Kategoria 3 

Przejściowe skutki dla narządów docelowych 

Kategoria ta obejmuje wyłącznie skutki narkotyczne i działanie 

drażniące na drogi oddechowe. 

Kryteria klasyfikacji substancji w kategorii 3 pod względem działania 

drażniącego na drogi oddechowe: 

- działanie drażniące na drogi oddechowe (które charakteryzuje 

miejscowe zaczerwienienie, obrzęk, świąd lub ból) osłabiające ich 

funkcjonowanie z objawami takimi jak kaszel, ból, krztuszenie 

i trudności z oddychaniem. Ocena ta będzie w głównej mierze 

oparta na danych pochodzących z obserwacji ludzi, 

- subiektywne obserwacje ludzi można poprzeć obiektywnymi 

pomiarami wyraźnego działania drażniącego na drogi oddechowe 

(np. reakcje elektrofizjologiczne, biomarkery zapalenia w płynach 

z płukania jamy nosowej oraz w płynach z płukania oskrzeli 

i pęcherzyków płucnych), 

Kryteria klasyfikacji substancji w kategorii 3 pod względem działania 

narkotycznego: 

a) zahamowanie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, 

w tym działanie narkotyczne u ludzi, takie jak senność, odurzenie, 

obniżona czujność, utrata refleksu, brak koordynacji i zawroty głowy. 

Skutki te mogą się również objawiać w postaci ostrego bólu głowy 

lub nudności i mogą prowadzić do ograniczonej możliwości oceny 

sytuacji, zawrotów głowy, drażliwości, zmęczenia, trudności 
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Kategorie Kryteria 

w zapamiętywaniu, pogorszonej percepcji i koordynacji, obniżonego 

czasu reakcji lub senności, 

b) działanie narkotyczne obserwowane w badaniach 

przeprowadzanych na zwierzętach może obejmować letarg, brak 

koordynacji ruchowej, utratę odruchu postawy i ataksję. Jeśli te 

skutki nie mają charakteru przejściowego, to są one uwzględniane 

w celu poparcia klasyfikacji w kategorii 1 lub 2 działania 

toksycznego na narządy docelowe w następstwie jednorazowego 

narażenia. 

(*) Aby zadecydować, czy substancja podlega klasyfikacji, czy też nie, oraz w jakim stopniu (kategoria 1 
lub kategoria 2), podaje się „wartości referencyjne” dotyczące dawki/stężenia celem uwzględnienia 
dawki/stężenia, w przypadku których wykazano, że wywołuje poważne skutki zdrowotne.  

 W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, gdy obserwuje się znaczne skutki 

toksyczne, wskazujące na klasyfikację, uwzględnienie dawki/stężenia, przy którym odnotowano te 

skutki, w powiązaniu z sugerowanymi wartościami referencyjnymi, dostarcza przydatnych informacji 

pomocnych przy ocenie potrzeby klasyfikacji. 

 Zakresy wartości referencyjnych (C) dla narażenia na działanie pojedynczej dawki, które 

spowodowały znaczny skutek niepowodujący śmierci, to zakresy mające zastosowanie do badań 

toksyczności ostrej, zgodnie z  poniższą tabelą (wartości i zakresy referencyjne wymienione w tabeli 

poniżej podano wyłącznie w celach orientacyjnych, tj. do zastosowania jako element metody ciężaru 

dowodu, oraz w celu pomocy przy podejmowaniu decyzji dotyczących klasyfikacji. Nie należy ich 

traktować jako dokładnych wartości rozgraniczających): 

Tabela 4.54. Zakresy wartości referencyjnych (C) dla narażenia na działanie pojedynczej dawki 

Wartości referencyjne dla: 

Droga narażenia Jednostka Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 

Pokarmowa (szczur) mg/kg masy ciała C ≤ 300 2000 ≥ C >300 Wartości 

orientacyjne nie 

mają 

zastosowania 

Skóra (szczur lub 

królik) 
mg/kg masy ciała C ≤ 1000 2000 ≥ C > 1000 
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Narażenie 

inhalacyjne (szczur) 

na gazy 

ppm V/4h C ≤ 2500 20000 ≥ C > 2500 

 

 

 

Wartości 

orientacyjne nie 

mają 

zastosowania 

Narażenie 

inhalacyjne (szczur) 

na pary 

mg/l/4h C ≤ 10 20 ≥ C > 10 

Narażenie 

inhalacyjne (szczur) 

na pyły/mgły/dymy 

mg/l/4h C ≤ 1,0 5,0 ≥ C >1,0 

Jeżeli znaczne lub poważne skutki toksyczne zaobserwowano w badaniach przeprowadzonych 

na zwierzętach, dawka/poziom narażenia, który spowodował ten efekt jest porównywany z wartością 

referencyjną, aby ocenić czy klasyfikacja w kategorii 1 czy 2 jest bardziej właściwa.   

4.5.8.2. Klasyfikacja substancji o działaniu toksycznym na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

 Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są informacje dla danej mieszaniny 

 W przypadku gdy dla mieszaniny dostępne są wiarygodne dowody dobrej jakości pochodzące 

z praktyki zawodowej lub odpowiednich badań przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, jak 

opisano w kryteriach dla substancji, wówczas mieszaninę klasyfikuje się na podstawie oceny ciężaru 

dowodu tych danych.  

 W przypadku gdy dostępne są dane z przeprowadzonych badań na zwierzętach – proces 

klasyfikacji jest dokładnie taki sam jak w przypadku substancji.  

 Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy nie są dostępne informacje dla danej mieszaniny: 

zasady pomostowe 

W przypadku gdy mieszaniny nie przebadano w celu określenia jej działania toksycznego na narządy 

docelowe, ale istnieją wystarczające dane dotyczące poszczególnych składników i podobnych 

przebadanych mieszanin w celu odpowiedniego scharakteryzowania zagrożeń stwarzanych przez 

mieszaninę, dane te stosuje się zgodnie z zasadami pomostowymi.  

 Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są informacje dla wszystkich składników lub 

tylko dla niektórych składników mieszaniny 
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Jeżeli nie ma wiarygodnych dowodów lub danych z badań dla danej mieszaniny, a zasad pomostowych 

nie można zastosować w celu dokonania klasyfikacji, wówczas klasyfikacja mieszaniny opiera się na 

klasyfikacji składników. Mieszaninę klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe 

(z podaniem danego narządu) w następstwie narażenia jednorazowego, jeżeli co najmniej jeden 

składnik zaklasyfikowano jako działający toksycznie na narządy docelowe kategorii 1 lub 2 i występuje 

on na poziomie równym lub wyższym od odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego odpowiednio 

dla kategorii 1 i 2, zgodnie z poniższą tabelą: 

Tabela 4.55. Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy 

docelowe – narażenie jednorazowe 

Składnik zaklasyfikowany jako: 

Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację 

mieszaniny w:  

Kategorii 1 Kategorii 2 

Kategoria 1 

działający toksycznie na narządy docelowe  
stężenie  10%  1,0%  stężenie  10% 

Kategoria 2 

działający toksycznie na narządy docelowe 
- stężenie  10% (*) 

(*) - Jeżeli substancja działająca toksycznie na narządy docelowe kategorii 2 jest obecna w mieszaninie 
jako składnik w stężeniu ≥ 1,0 %, należy udostępnić na żądanie kartę charakterystyki tej mieszaniny 

 W przypadku klasyfikacji mieszanin zawierających składniki zaklasyfikowane do kategorii 3 

stosuje się ogólne stężenie graniczne w wysokości 20%. Należy jednak pamiętać, że ta wartość 

stężenia granicznego może być wyższa lub niższa w zależności od składnika(-ów) kategorii 3 oraz że 

niektóre skutki, takie jak działanie drażniące na drogi oddechowe, mogą nie wystąpić poniżej pewnego 

poziomu stężenia, natomiast inne skutki, takie jak działanie narkotyczne, mogą wystąpić poniżej tej 

wartości 20%. Należy zatem uwzględnić ocenę eksperta. 

W przypadku klasyfikacji mieszanin zawierających w swoim składzie substancje 

zaklasyfikowane jako toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe – kategoria 1 i 2 nie ma 

zastosowania reguła addytywności. 

W przypadku klasyfikacji mieszanin zawierających w swoim składzie substancje 

zaklasyfikowane jako działające toksycznie na narządy docelowe – kategoria 3 – zastosowanie ma 
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reguła addytywności. Regułę addytywności należy osobno stosować dla substancji znajdujących się 

w mieszaninie i zaklasyfikowanych w kategorii 3 ze względu na działanie drażniące na układ 

oddechowy czy ze względu na działanie narkotyczne. Mieszanina może być klasyfikowana jako 

działająca toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe - w kategorii 3 ze względu na 

działanie drażniące na drogi oddechowe lub ze względu na działanie narkotyczne lub ze względu na 

obydwa skutki. 

W przypadku gdy dla substancji zaklasyfikowanych jako toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe ustalono specyficzne stężenia graniczne, wartości tych stężeń mają 

pierwszeństwo przed ogólnymi stężeniami granicznymi podczas klasyfikacji mieszanin metodą 

obliczeniową. 

4.5.8.3. Oznakowanie dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działanie 

toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działanie toksyczne na 

narządy docelowe – narażenie jednorazowe (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj 

zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.56. Oznakowanie dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działanie toksyczne na narządy 

docelowe 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 

Piktogram  

   

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga Uwaga 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H370: Powoduje 

uszkodzenie narządów 

(lub wymienić wszystkie 

narażone narządy, jeśli 

są znane) (podać drogę 

narażenia, jeżeli 

definitywnie 

udowodniono, że żadne 

inne drogi narażenia 

nie stwarzają 

zagrożenia) 

H371: Może 

spowodować 

uszkodzenie narządów 

(lub wymienić wszystkie 

narażone narządy, jeśli 

są znane) (podać drogę 

narażenia, jeżeli 

definitywnie 

udowodniono, że żadne 

inne drogi narażenia nie 

stwarzają zagrożenia) 

H335: Może powodować 

podrażnienie dróg 

oddechowych; lub 

H336: Może spowodować 

senność lub zawroty 

głowy 
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Zwroty wskazujące 
środki ostrożności * 

Zapobieganie/ 
Reagowanie/ 

Przechowywanie/ 
Usuwanie 

P260; P264; P270 

P307 + P311; P321 

P405 

P501 

P260; P264; P270 

P309 + P311 

P405 

P501 

P261; P271 

P304 + P340; P312 

P403 + P233; P405 

P501  

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do   
rozporządzenia CLP. 

4.5.8.4. Możliwości przeklasyfikowania substancji/mieszanin działających 

szkodliwie na rozrodczość 

Substancje i mieszaniny zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub z dyrektywą 

1999/45/WE jako bardzo toksyczne T+ z przypisanym zwrotem R39/droga narażenia lub jako toksyczne 

T z przypisanym zwrotem R39/droga narażenia zostaną przeklasyfikowane zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia CLP jako toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe – kategoria 1 

(STOT SE 1).  

Wszystkie substancje i mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 

dyrektywą 1999/45/WE jako szkodliwe Xn z przypisanym zwrotem R68/droga narażenia (R68 - Możliwe 

ryzyko nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia człowieka) zostaną przynajmniej przeklasyfikowane 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP jako toksyczne na narządy docelowe – narażenie 

jednorazowe – kategoria 2 (STOT SE 2).  

Wszystkie substancje i mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 

1999/45/WE jako drażniące z przypisanym zwrotem R37 (Działa drażniąco na układ oddechowy) 

zostaną przeklasyfikowane, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, jako działanie toksyczne na 

narządy docelowe – narażenie jednorazowe – kategoria 3 z przypisanym zwrotem H335 (STOT SE 3, 

H335). 

Wszystkie substancje i mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub 

1999/45/WE z przypisanym zwrotem R67 (Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy) 

zostaną przeklasyfikowane, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, jako działanie toksyczne na 

narządy docelowe – narażenie jednorazowe – kategoria 3 z przypisanym zwrotem H336 (STOT SE 3, 

H336). 

Przykład  

Zaklasyfikuj mieszaninę o podanym poniżej składzie: 
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Składnik Zawartość % Klasyfikacja 

Substancja A 12 
STOT SE; H335 (działanie drażniące na 

układ oddechowy) 

Substancja B 10 STOT SE; H336 (działanie narkotyczne) 

Substancja C 14 
STOT SE; H335 (działanie drażniące na 

układ oddechowy) 

Substancja D 7 STOT SE; H336 (działanie narkotyczne) 

Klasyfikacja: Mieszanina klasyfikowana (metodą obliczeniową – ponieważ brak jest informacji 

o mieszaninie jako całości oraz nie można zastosować zasad pomostowych) jako działanie toksyczne 

na narządy docelowe kategoria 3 – działanie drażniące na układ oddechowy (STOT SE 3; H335). 

Działanie drażniące na układ oddechowy: %20%26%14%12%   

Działanie narkotyczne: %20%17%7%10%   

4.5.9. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie powtarzane) jest to działanie toksyczne 

na narządy docelowe wynikające z powtarzanego narażenia na działanie substancji lub mieszaniny. 

Ujęte są tu wszystkie istotne skutki zdrowotne, które mogą powodować upośledzenia czynnościowe, 

zarówno odwracalne jak i nieodwracalne, bezpośrednie lub opóźnione. Jednakże nie ujęto tu innych 

konkretnych skutków toksycznych, do których ustosunkowano się w innych klasach zagrożenia. 

Do niekorzystnych skutków zdrowotnych należą stałe i identyfikowalne skutki toksyczne u ludzi 

lub, u zwierząt doświadczalnych, zmiany istotne z toksykologicznego punktu widzenia, które wpłynęły 

na czynność lub powodują zmiany morfologiczne w tkankach/narządach, lub spowodowały poważne istotne 

dla zdrowia ludzi zmiany w parametrach biochemicznych lub hematologicznych organizmu. 

Działanie toksyczne na narządy docelowe może wystąpić w następstwie narażenia na działanie 

substancji dowolną drogą, mającą zastosowanie w przypadku człowieka, tj. głównie drogą pokarmową, 

po naniesieniu na skórę lub po narażeniu inhalacyjnym. 
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4.5.9.1. Klasyfikacja substancji o działaniu toksycznym na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

Informacje wymagane w celu oceny działania toksycznego na narządy docelowe pochodzą 

z narażenia powtarzanego człowieka, takiego jak narażenie w domu, w miejscu pracy lub środowisku, 

bądź z badań przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych. Standardowe badania na szczurach 

lub myszach dostarczające tych informacji to badania 28-dniowe, 90-dniowe lub badania 

przeprowadzane przez cały okres życia zwierzęcia (do 2 lat) obejmujące badania z zakresu hematologii, 

chemii klinicznej oraz szczegółowe badania makroskopowe i mikroskopowe umożliwiające określenie 

skutków działania toksycznego na docelowe tkanki/narządy. Wykorzystuje się także wyniki badań 

skutków narażenia powtarzanego przeprowadzonych na innych gatunkach, jeżeli są one dostępne. Inne 

badania narażenia długoterminowego na działanie substancji, np. badania rakotwórczości, 

neurotoksyczności lub toksyczności dla rozrodczości, mogą również dostarczyć dowodów na działanie 

toksyczne na narządy docelowe, które można wykorzystać przy ocenie klasyfikacji. 

Substancje zalicza się do jednej z dwóch kategorii w zależności od charakteru i nasilenia 

obserwowanych skutków, zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej: 

Tabela 4.57. Kryteria klasyfikacji substancji o działaniu toksycznym na narządy docelowe – narażenie 

powtarzane 

Kategorie Kryteria 

Kategoria 

1 

Substancje, które wykazują znaczną toksyczność dla ludzi lub w przypadku których, na 

podstawie dowodów z badań przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, można 

przypuszczać, że mogą wykazywać znaczną toksyczność dla ludzi po narażeniu 

powtarzanym na ich działanie. 

W przypadku badań przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, znaczne lub 

poważne skutki toksyczne istotne dla zdrowia ludzi pojawiły się przy ogólnie niskich 

stężeniach*.  

Kategoria 

2 

Substancje, w przypadku których, na podstawie dowodów z badań przeprowadzonych na 

zwierzętach doświadczalnych, można przypuszczać, że mogą potencjalnie być szkodliwe dla 

zdrowia ludzkiego w następstwie narażenia powtarzanego. 

Substancje klasyfikuje się w kategorii 2 pod względem działania toksycznego na narządy 

docelowe (narażenie powtarzane) na podstawie wniosków z odpowiednich badań 

przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, w których znaczne skutki toksyczne 

ważne z punktu widzenia zdrowia ludzi pojawiły się przy ogólnie średnich stężeniach*.  

(*) Aby zadecydować, czy substancja podlega klasyfikacji, czy też nie, oraz w jakim stopniu (kategoria 1 
lub kategoria 2), podaje się „wartości referencyjne” dotyczące dawki/stężenia, w przypadku których 
wykazano, że wywołują poważne skutki zdrowotne.  
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 Zaproponowane w rozporządzeniu CLP wartości referencyjne odnoszą się do skutków 

obserwowanych w standardowym 90-dniowym badaniu toksyczności u szczurów. Można ich użyć jako 

podstawy do ekstrapolacji równoważnych wartości referencyjnych dla badań toksyczności o dłuższym 

lub krótszym czasie trwania, stosując ekstrapolację dawki/czasu narażenia. 

 Klasyfikacja w kategorii 1 ma zastosowanie w przypadku, gdy istotne skutki toksyczne, które 

obserwuje się w 90-dniowym badaniu toksyczności w następstwie narażenia powtarzanego u zwierząt 

doświadczalnych występują na poziomie równym lub niższym od wartości referencyjnych (C), jak 

pokazano w poniższej tabeli: 

Tabela 4.58. Wartości referencyjne 

Droga narażenia Jednostki Wartości referencyjne 

(dawka/stężenie) 

Pokarmowa (szczur) mg/kg masy ciała/dzień C ≤ 10 

Skóra (szczur lub królik) mg/kg masy ciała/dzień C ≤ 20 

Narażenie inhalacyjne (szczur) na gazy ppmV/6h/dzień C ≤ 50 

Narażenie inhalacyjne (szczur) na pary mg/litr/6h/dzień C ≤ 0,2 

Narażenie inhalacyjne (szczur) na 

pyły/mgły/dymy 

mg/litr/6h/dzień C ≤ 0,02 

 Klasyfikacja w kategorii 2 ma zastosowanie w przypadku, gdy istotne skutki toksyczne, które 

obserwuje się w 90-dniowym badaniu toksyczności w następstwie powtarzanego narażenia u zwierząt 

doświadczalnych występują w przedziale wartości referencyjnych wskazanym w poniższej tabeli: 

Tabela 4.59. Przedział wartości referencyjnych 

Droga narażenia Jednostki Przedział wartości 

referencyjnych 

(dawka/stężenie) 

Pokarmowa (szczur) mg/kg masy ciała/dzień 10 < C ≤ 100 

Skóra (szczur lub królik) mg/kg masy ciała/dzień 20 < C ≤ 200 
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Droga narażenia Jednostki Przedział wartości 

referencyjnych 

(dawka/stężenie) 

Narażenie inhalacyjne (szczur) na gazy ppmV/6h/dzień 50 < C ≤ 250 

Narażenie inhalacyjne (szczur) na pary mg/litr/6h/dzień 0,2 < C ≤ 1,0 

Narażenie inhalacyjne (szczur) na 

pyły/mgły/dymy 

mg/litr/6h/dzień 0,02 < C ≤ 0,2 

4.5.9.2. Klasyfikacja mieszanin o działaniu toksycznym na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

 Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są informacje dla danej mieszaniny 

W przypadku gdy dla mieszaniny dostępne są wiarygodne dowody dobrej jakości pochodzące z praktyki 

zawodowej lub odpowiednich badań przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych, jak opisano 

w kryteriach dla substancji, wówczas mieszaninę klasyfikuje się na podstawie oceny ciężaru dowodu 

tych danych.  

W przypadku gdy dostępne są dane z przeprowadzonych badań na zwierzętach – proces klasyfikacji 

jest dokładnie taki sam jak w przypadku substancji.  

 Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy nie są dostępne informacje dla danej mieszaniny: 

zasady pomostowe 

W przypadku gdy mieszaniny nie przebadano w celu określenia jej działania toksycznego na narządy 

docelowe, ale istnieją wystarczające dane dotyczące poszczególnych składników i podobnych 

przebadanych mieszanin w celu odpowiedniego scharakteryzowania zagrożeń stwarzanych przez 

mieszaninę, dane te stosuje się zgodnie z zasadami pomostowymi.  

 Klasyfikacja mieszanin, w przypadku gdy dostępne są informacje dla wszystkich składników lub 

tylko dla niektórych składników mieszaniny 

 Jeżeli nie ma wiarygodnych dowodów lub danych z badań dla danej mieszaniny, a zasad 

pomostowych nie można zastosować w celu dokonania klasyfikacji, wówczas klasyfikacja mieszaniny 

opiera się na klasyfikacji składników. Mieszaninę klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy 

docelowe (z podaniem danego narządu) w następstwie narażenia powtarzanego, jeżeli co najmniej 
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jeden składnik zaklasyfikowano jako działający toksycznie na narządy docelowe kategorii 1 lub 2 

i występuje on na poziomie równym lub wyższym od odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego 

odpowiednio dla kategorii 1 i 2, zgodnie z poniższą tabelą: 

Tabela 4.60. Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację mieszaniny ze względu na działanie toksycznie 

na narządy docelowe 

Składnik zaklasyfikowany jako: 

Ogólne stężenia graniczne powodujące klasyfikację 

mieszaniny jako: 

Kategoria 1 Kategoria 2 

Kategoria 1 

działający toksycznie na narządy docelowe  stężenie  10% 1,0%  stężenie  10% 

Kategoria 2 

działający toksycznie na narządy docelowe 
- 

stężenie  10% (*) 

(*) Jeżeli substancja działająca toksycznie na narządy docelowe kategorii 2 jest obecna w mieszaninie 
jako składnik w stężeniu ≥ 1,0 %, należy udostępnić na żądanie kartę charakterystyki tej mieszaniny. 

 W przypadku klasyfikacji mieszanin zawierających w swoim składzie substancje 

zaklasyfikowane jako toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane – nie ma zastosowania 

reguła addytywności. 

 W przypadku gdy dla substancji zaklasyfikowanych jako toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane ustalono specyficzne stężenia graniczne, wartości tych stężeń mają 

pierwszeństwo przed ogólnymi stężeniami granicznymi podczas klasyfikacji mieszanin metodą 

obliczeniową. 

4.5.9.3. Oznakowanie dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako 

działające toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako wykazujące działanie 

toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Tabela 4.61. Oznakowanie dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako działające toksyczne na narządy 

docelowe – narażenie powtarzane 

Klasyfikacja Kategoria 1 Kategoria 2 

Piktogram  

  

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H372: Powoduje uszkodzenie 

narządów (wymienić wszystkie 

narażone narządy, jeśli są znane) 

w następstwie długotrwałego lub 

powtarzanego narażenia (podać 

drogę narażenia, jeżeli definitywnie 

udowodniono, że żadne inne drogi 

narażenia nie stwarzają zagrożenia) 

H373: Może spowodować uszkodzenie 

narządów (wymienić wszystkie narażone 

narządy, jeśli są znane) w następstwie 

długotrwałego lub powtarzanego 

narażenia (podać drogę narażenia, jeżeli 

definitywnie udowodniono, że żadne inne 

drogi narażenia nie stwarzają 

zagrożenia) 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności* 

Zapobieganie/ 

Reagowanie/ 

Usuwanie 

P260; P264; P270 

P314 

P501 

P260 

P314 

P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

4.5.9.4. Możliwości przeklasyfikowania chemikaliów zaklasyfikowanych jako 

działające toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

 Bezpośrednie przełożenie klasyfikacji substancji i mieszanin zaklasyfikowanych zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE jest możliwe, ponieważ kryteria klasyfikacji, oparte 

na dawce i sile wywoływanych efektów toksycznych, są porównywalne w w/w dyrektywach 

i rozporządzeniu CLP.  

 Poniżej przedstawiono tabelę konwersji dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych zgodnie  

z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE jako toksyczne T z przypisanym zwrotem R48/droga 

narażenia lub szkodliwe Xn z przypisanym zwrotem R48/droga narażenia.  
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Tabela 4.62. Przełożenie klasyfikacji substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako działanie toksyczne na 

narządy docelowe – narażenie powtarzane 

Klasyfikacja – dyrektywa 76/548/EWG 

lub dyrektywa 1999/45/WE 

Klasyfikacja – rozporządzenie CLP 

Xn; R48/20 STOT RE 2; H373* 

Xn; R48/21 STOT RE 2; H373* 

Xn; R48/22 STOT RE 2; H373* 

T; R48/23 STOT RE 1; H372* 

T; R48/24 STOT RE 1; H372* 

T; R48/25 STOT RE 1; H372* 

(*) droga narażenia mogłaby zostać dodana do zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia,  
jeżeli zostanie  ostatecznie udowodnione, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia. 

4.5.10. Zagrożenie spowodowane aspiracją 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu CLP „aspiracja” oznacza przedostanie się ciekłej 

lub stałej substancji lub mieszaniny bezpośrednio przez jamę ustną lub nosową, lub pośrednio w wyniku 

wymiotów, do tchawicy i dolnych dróg oddechowych. 

Toksyczność spowodowana aspiracją obejmuje poważne skutki ostre, takie jak chemiczne 

zapalenie płuc, różne stopnie uszkodzenia płuc lub śmierć. 

Do aspiracji substancji lub mieszaniny może dojść także w momencie jej zwymiotowania po 

spożyciu. Ma to konsekwencje dla oznakowania, szczególnie wówczas, gdy na skutek toksyczności 

ostrej można rozważyć zalecenie wywołania wymiotów po spożyciu. Jednakże w przypadku gdy 

substancja/mieszanina stanowi również zagrożenie  spowodowane aspiracją, konieczne jest 

zmodyfikowanie zalecenia dotyczącego wywoływania wymiotów. 

4.5.10.1. Klasyfikacja substancji w klasie „Zagrożenie spowodowane aspiracją” 

Substancje klasyfikuje się w klasie „Zagrożenie spowodowane aspiracją” zgodnie z kryteriami 

przedstawionymi w poniższej tabeli: 
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Tabela 4.63. Kryteria klasyfikacji substancji w klasie „Zagrożenie spowodowane aspiracją” 

Kategoria Kryteria 

Kategoria 1 

Substancje, o których wiadomo, iż powodują u człowieka zagrożenie działaniem 

toksycznym spowodowanym aspiracją, lub które należy uznać za powodujące 

u człowieka zagrożenie działaniem toksycznym spowodowanym aspiracją. 

Substancję klasyfikuje się w kategorii 1: 

a) w oparciu o wiarygodne dowody dobrej jakości uzyskane z obserwacji człowieka 

lub 

b) jeżeli jest ona węglowodorem i posiada lepkość kinematyczną 20,5 mm2/s lub 

mniejszą, mierzoną w temp. 40°C. 

Substancje uwzględnione w kategorii 1 obejmują m.in. niektóre węglowodory, terpentynę i olejek sosnowy. 

4.5.10.2.  Klasyfikacja mieszanin w klasie „Zagrożenie spowodowane aspiracją” 

Klasyfikując mieszaniny ze względu na zagrożenie spowodowane aspiracją stosuje się 

podejście wielopoziomowe: 

1) dostępne informacje na temat mieszaniny: jeżeli są dostępne i wiarygodne dowody uzyskane 

z obserwacji człowieka, że dana mieszanina powoduje u człowieka zagrożenie działaniem 

toksycznym spowodowanym aspiracją - należy dokonać klasyfikacji mieszaniny w kategorii 1, 

2) zastosowanie zasad pomostowych: w tych przypadkach gdy niedostępne są informacje dla 

danej mieszaniny odnośnie jej toksyczności podczas aspiracji, ale istnieją wystarczające dane 

dotyczące poszczególnych składników i podobnych przebadanych mieszanin.  

3) dostępne są informacje dla wszystkich składników lub tylko niektórych składników: mieszaninę 

zawierającą ogółem 10% lub więcej substancji zaklasyfikowanej/-ych w kategorii 1 

i posiadającą lepkość kinematyczną 20,5 mm2/s lub mniejszą, mierzoną w temp. 40ºC, 

klasyfikuje się w kategorii 1. 

4.5.10.3. Oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych w klasie 

„Zagrożenie spowodowane aspiracją” 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych w klasie „Zagrożenie 

spowodowane aspiracją” (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty 

wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Tabela 4.64. Oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych  

w klasie „Zagrożenie spowodowane aspiracją” 

Klasyfikacja Kategoria 1 

Piktogramy  

 

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo 

Zwrot wskazujący rodzaj 

zagrożenia 

H304: Połknięcie i dostanie 

się przez drogi oddechowe 

może grozić śmiercią 

Zwroty wskazujące środki 

ostrożności*  

(Reagowanie/Przechowywanie/

Usuwanie) 

P301 + P310; P331 

P405 

P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części  
2 załącznika IV do rozporządzenia CLP. 

4.5.10.4. Dodatkowe kwestie dotyczące oznakowania i opakowania substancji i 

mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie spowodowane 

aspiracją 

Substancje bądź mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie spowodowane 

aspiracją nie wymagają oznakowania pod względem tego zagrożenia przy wprowadzaniu do obrotu 

w pojemnikach aerozolowych lub gdy są wyposażone w szczelne urządzenia do wytwarzania aerozolu. 

Opakowania zawierające substancję lub mieszaninę  stanowiącą zagrożenie spowodowane 

aspiracją i zaklasyfikowane ze względu na w/w zagrożenie oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w rozporządzeniu CLP dla tej klasy zagrożenia i dostarczane ogółowi społeczeństwa, 

z wyjątkiem substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu w postaci aerozoli lub w pojemnikach 

wyposażonych w szczelne urządzenia do wytwarzania aerozolu, niezależnie od pojemności 

opakowania,  zaopatruje się  w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci. 
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W przypadku substancji lub mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa 

i zaklasyfikowanych między innymi  ze względu na zagrożenie spowodowane aspiracją - opakowanie, 

niezależnie od pojemności, zaopatruje się  w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. 

Substancje zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jako szkodliwe z przypisanym 

zwrotem R65 (Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia) są 

klasyfikowane, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, jako stwarzające zagrożenie 

spowodowane aspiracją kategoria 1 (Asp. Tox. 1; H304).   

4.6. Klasyfikacja ze względu na zagrożenie dla środowiska 

4.6.1. Klasyfikacja ze względu na stwarzane zagrożenie dla środowiska wodnego 

Klasyfikację substancji/mieszanin ze względu na zagrożenie dla środowiska wodnego 

przeprowadza się na podstawie ich działania ostrego (toksyczność ostra dla środowiska wodnego 

oznacza zdolność substancji do wywierania niekorzystnego wpływu na organizmy wodne w następstwie 

krótkotrwałego narażenia na jej działanie) lub przewlekłego (toksyczność przewlekła dla środowiska 

wodnego oznacza rzeczywistą zdolność substancji do wywierania niekorzystnego wpływu na organizmy 

wodne w czasie narażenia określanego w odniesieniu do cyklu życiowego organizmu) w ekosystemie 

wodnym). 

Toksyczność przewlekłą dla środowiska wodnego określa się na podstawie dwóch rodzajów 

informacji, tj. danych dotyczących toksyczności ostrej dla środowiska wodnego oraz informacji 

dotyczących losu substancji w środowisku, czyli:  

 danych dotyczących zdolności do degradacji, 

 danych dotyczących bioakumulacji. 

4.6.1.1. Klasyfikacja substancji jako stwarzających zagrożenie dla środowiska 

wodnego 

Kryteria klasyfikacji substancji jako stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego 

(obowiązujące do 1 grudnia 2012 roku dla toksyczności przewlekłej), zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia CLP, przedstawiono poniżej: 

Ostre (krótkotrwałe) zagrożenie dla środowiska wodnego 

Kategoria  1 

96 godzin CL50 (dla ryb)    1 mg/l lub 
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48 godzin CE50 (dla skorupiaków)    1 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub innych gatunków organizmów wodnych)  1 mg/l 

 

Przewlekłe (długotrwałe) zagrożenie dla środowiska wodnego 

Kategoria  1 

96 godzin CL50 (dla ryb)   1 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków)   1 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub innych gatunków organizmów wodnych)  1 mg/l  

i substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie współczynnik biokoncentracji 

BCF ≥ 500 (lub w razie jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda log Kow  4). 

Kategoria 2 

96 godzin CL50 (dla ryb)  > 1 do  10 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków)  > 1 do   10 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub innych gatunków organizmów wodnych) > 1 do  10 mg/l 

i substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie współczynnik biokoncentracji 

BCF ≥ 500 (lub w razie jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda log Kow  4), chyba 

że NOEC (stężenie bez obserwowanego działania) wyznaczony w badaniach toksyczności w narażeniu 

przedłużonym > 1 mg/l. 

Kategoria 3 

96 godzin CL50 (dla ryb)  > 10 do  100 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków)  > 10 do  100 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub innych gatunków organizmów wodnych) > 10 do  100 mg/l 

i substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub określony doświadczalnie współczynnik biokoncentracji BCF 

≥ 500 (lub w razie jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda log Kow  4) o ile NOEC 

(stężenie bez obserwowanego działania) wyznaczony w badaniach toksyczności w narażeniu 

przewlekłym > 1 mg/l. 

Kategoria 4 (Klasyfikacja „asekuracyjna”) 
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Przypadki, dla których dane nie pozwalają na klasyfikację zgodnie z powyższymi kryteriami, ale istnieją 

powody do obaw. Należą do nich np. słabo rozpuszczalne substancje*6, w przypadku których nie 

odnotowuje się toksyczności ostrej na poziomie do rozpuszczalności w wodzie i które nie ulegają 

szybko rozkładowi i mają określony doświadczalnie współczynnik biokoncentracji BCF ≥ 500 (lub 

w razie jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda log Kow  4), wskazujący na 

zdolność do bioakumulacji, będą klasyfikowane w tej kategorii, o ile nie istnieją inne dowody naukowe, 

wykazujące, że klasyfikacja jest niepotrzebna. Dowody takie obejmują NOEC oznaczony w badaniach 

toksyczności w narażeniu przewlekłym > rozpuszczalności w wodzie lub > 1 mg/l, lub dowody na szybki 

rozkład w środowisku. 

Poniżej przedstawiono kryteria klasyfikacji substancji ze względu na toksyczność przewlekłą dla 

środowiska wodnego zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. 

Klasyfikacja substancji ze względu na toksyczność przewlekła z uwzględnieniem kryteriów zawartych 

w rozporządzeniu 286/2011 zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2012 r. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 286/2011, kryteria klasyfikacji substancji w kategoriach 

toksyczności przewlekłej 1 do 3 odzwierciedlają podejście wielopoziomowe, zgodnie z którym pierwszy 

etap polega na sprawdzeniu, czy dostępne dane dotyczące toksyczności przewlekłej pozwalają na 

zaklasyfikowanie do kategorii zagrożenia długotrwałego (przewlekłego). Następnie, w przypadku braku 

odpowiednich danych dotyczących toksyczności przewlekłej, łączy się oba rodzaje informacji, tj. dane 

dotyczące toksyczności ostrej w środowisku wodnym oraz dane dotyczące losu substancji w środowisku 

(zdolność do degradacji i bioakumulacja). Poniżej przedstawiono schemat zgodnie z którym klasyfikuje 

się substancje ze względu na toksyczność przewlekłą dla środowiska:  

1) czy dostępne są odpowiednie dane dotyczące toksyczności przewlekłej dla wszystkich trzech 

poziomów troficznych? Jeżeli tak to klasyfikacja zgodnie z kryteriami zawartymi w poniższej tabeli, 

z uwzględnieniem informacji dotyczącej szybkiej degradacji (pkt (i) lub pkt (ii)), 

2) jeżeli nie są dostępne dane dotyczące toksyczności przewlekłej dla wszystkich trzech poziomów 

troficznych, to czy dostępne są odpowiednie dane dotyczące toksyczności przewlekłej dla jednego 

lub dwóch poziomów troficznych? W takim przypadku klasyfikacja opiera się na:  

 kryteriach zawartych w poniższej tabeli, z uwzględnieniem informacji dotyczącej szybkiej 

degradacji (pkt (i) lub pkt (ii)), 

                                                 

6
 przez słabo rozpuszczalne substancje rozumie się substancje o rozpuszczalności w wodzie mniejszej niż 1 mg/l.  
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 jeżeli w przypadku pozostałych poziomów troficznych dostępne są dane dotyczące 

toksyczności ostrej, to zgodnie z kryteriami podanymi w poniższej tabeli w pkt (iii) 

a następnie klasyfikacja na podstawie najbardziej surowego wyniku, 

3) jeżeli nie są dostępne dane dotyczące toksyczności przewlekłej, to substancje klasyfikuje się 

zgodnie z kryteriami podanymi w poniższej tabeli w pkt (iii). 

Procedura klasyfikacji obejmuje również kategorię asekuracyjną (kategoria przewlekła 4), którą stosuje 

się w przypadku, gdy dostępne dane nie umożliwiają klasyfikacji w kategorii ostrej lub przewlekłej 1 do 

3, ale mimo to istnieją jednak pewne powody do obaw (zob. przykład w tabeli poniżej). 

Tabela 4.65. Długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego 

(i) Substancje nie ulegające łatwo rozkładowi, dla których dostępne są odpowiednie dane 

dotyczące toksyczności przewlekłej 

 W przypadku braku danych na temat zdolności substancji do rozkładu, uzyskanych w drodze 

doświadczalnej lub oszacowanych ma podstawie innych metod niż doświadczalne, substancje należy 

uznać za nie ulegającą łatwo rozkładowi. 

Kategoria przewlekła 1:  

 NOEC lub ECx (dla ryb)    0,1 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla skorupiaków)   0,1 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla glonów lub innych organizmów wodnych)   ≤0,1 mg/l. 

Kategoria przewlekła 2: 

NOEC lub ECx (dla ryb)    1 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla skorupiaków)   1 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla glonów lub innych roślin wodnych)   ≤1 mg/l. 

(ii) Substancje ulegające łatwo rozkładowi, dla których dostępne są odpowiednie dane dotyczące 

toksyczności przewlekłej 

Kategoria przewlekła 1: 

 NOEC lub ECx (dla ryb)    0,01 mg/l lub 
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 NOEC lub ECx (dla skorupiaków)   0,01 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla glonów lub innych organizmów wodnych)   ≤0,01 mg/l.  

Kategoria przewlekła 2: 

 NOEC lub ECx (dla ryb)    0,1 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla skorupiaków)   0,1 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla glonów lub innych organizmów wodnych)   ≤0,1 mg/l. 

Kategoria przewlekła 3: 

 NOEC lub ECx (dla ryb)    1 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla skorupiaków)   1 mg/l lub 

 NOEC lub ECx (dla glonów lub innych organizmów wodnych)   ≤1 mg/l. 

(iii) Substancje, dla których nie ma odpowiednich danych dotyczących toksyczności przewlekłej 

Kategoria przewlekła 1: 

96 godzin CL50 (dla ryb)   1 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków)   1 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub innych organizmów wodnych)   ≤1 mg/l  

oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie współczynnik 

biokoncentracji BCF ≥ 500 (lub, w przypadku jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda 

log Kow  4). 

Kategoria przewlekła 2: 

96 godzin CL50 (dla ryb)   >1 do 10 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków)   >1 do 10 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub innych organizmów wodnych)   >1 do 10 mg/l  

oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie współczynnik 

biokoncentracji BCF ≥ 500 (lub, w przypadku jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda 

log Kow  4). 
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Kategoria przewlekła 3: 

96 godzin CL50 (dla ryb)   >10 do 100 mg/l lub 

48 godzin CE50 (dla skorupiaków)   >10 do 100 mg/l lub 

72 lub 96 godzin CEr50 (dla glonów lub innych organizmów wodnych)   >10 do 100 mg/l. 

oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie współczynnik BCF ≥ 500 

(lub, w przypadku jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda log Kow  4)  

Klasyfikacja „asekuracyjna” 

Kategoria przewlekła 4 

Przypadki dla których dane nie pozwalają na  klasyfikacje zgodnie z powyższymi kryteriami, ale mimo to 

istnieją powody do obaw. Należą do nich np. słabo rozpuszczalne substancje, w przypadku których nie 

odnotowuje się toksyczności ostrej do stężenia odpowiadającego  do rozpuszczalności w wodzie i które 

nie ulegają szybko rozkładowi i mają wyznaczony doświadczalnie współczynnik biokoncentracji BCF ≥ 

500 (lub w razie jego braku, logarytm współczynnika podziału oktanol-woda log Kow  4), wskazujący na 

zdolność do bioakumulacji,  będą klasyfikowane w tej kategorii, o ile nie istnieją inne dowody naukowe, 

wykazujące, że klasyfikacja jest niepotrzebna. Dowody takie obejmują m.in.  NOEC oznaczony 

w badaniach  toksyczności przewlekłej > rozpuszczalności w wodzie lub > 1 mg/l, lub inne dowody na 

szybki rozkład w środowisku. 

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego: określa się zwykle korzystając z danych 

dotyczących toksyczności ostrej dla ryb (96 godzin CL50), dla skorupiaków (48 godzin CE50) lub dla 

glonów (72 lub 96 godzin CE50). Gatunki te należą do różnych  poziomów troficznych i grup 

taksonomicznych i uważa się je za zastępcze dla wszystkich organizmów wodnych. Jeżeli metodologia 

badań jest odpowiednia, bierze się również pod uwagę dane dotyczące innych gatunków (np. Lemna 

spp.). 

W przypadku gdy dokonując oceny zagrożenia stwarzanego przez substancję dla środowiska 

wodnego ze względu na toksyczność ostrą, posiadamy kilka wyników badań toksyczności ostrej dla 

różnych gatunków, wtedy do klasyfikacji bierze się gatunek najbardziej wrażliwy (tam gdzie wartość 

toksyczności ostrej jest najmniejsza). 

W metodzie C.1 (Toksyczność ostra dla ryb) zawartej w rozporządzeniu nr 440/2008 określa się 

toksyczność ostrą danej substancji dla ryb umieszczonych w świeżej wodzie. W teście C.1, toksyczność 
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ostra wyrażona jest jako medialne stężenie śmiertelne (CL50), tj. stężenie powodujące śmierć 50% 

testowanych ryb podczas nieprzerwanego, określonego czasu ekspozycji. Badanie może być 

przeprowadzone w sposób statyczny (podczas badanie toksyczności, nie następuje przepływ badanych 

roztworów), semi-statyczny (badanie, w którym nie następuje przepływ badanych roztworów, ale stosuje 

się regularną ich wymianę po dłuższym czasie np. po 24 godzinach),  przepływowy (podczas badanie 

toksyczności wymiana wody dokonywana jest w sposób ciągły w naczyniach, w których 

przeprowadzane jest badanie, a związek chemiczny jest dostarczany wraz z napływającą wodą).  

W metodzie C.2 (Toksyczność ostra dla rozwielitek – Daphnia sp) określa się medialne stężenia 

efektywne danej substancji, powodującego unieruchomienie (CE50) rozwielitek (Daphnia) w świeżej 

wodzie (za unieruchomione uważa się te organizmy, które nie wykazują zdolności do pływania w ciągu 

15 sekund po delikatnym wstrząśnięciu naczyniem doświadczalnym). 

W metodzie C.3 (Hamowanie wzrostu glonów) określa się wpływ badanej substancji na wzrost 

gatunków zielonych glonów jednokomórkowych. Za pomocą tego względnie krótkiego badania 

(72 godziny) można ocenić skutki występujące u kilku pokoleń. Metoda ta najlepiej nadaje się do 

badania substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie, które w warunkach doświadczalnych 

prawdopodobnie zostaną w fazie wodnej. Metodę można użyć do badań substancji, które nie zakłócają 

bezpośrednio pomiaru wzrostu glonów. Wyznaczona w tej metodzie wartość CE50 oznacza stężenie 

badanej substancji powodujące 50% obniżenie wzrostu (CEr50) lub szybkości wzrostu w stosunku do 

kontroli. 

4.6.1.2. Degradacja 

 Substancje szybko ulegające rozkładowi mogą być łatwo usunięte ze środowiska. Substancje 

takie mogą mieć miejscowy i krótkotrwały wpływ na środowisko. Brak szybkiej degradacji w środowisku 

może oznaczać, że substancja w wodzie może wywierać skutek toksyczny w dużej skali czasowej 

i przestrzennej. 

 Uważa się, że substancje mają zdolność do szybkiej degradacji w środowisku, jeżeli spełniają 

jedno z następujących kryteriów: 

a) jeżeli w 28-dniowych badaniach biodegradacji* zostały osiągnięte następujące poziomy rozkładu; 

- w badaniach opartych na oznaczeniach rozpuszczalnego węgla organicznego: 70%, 

- w badaniach opartych na ubytku ilości tlenu lub wytwarzaniu dwutlenku węgla: 60 % maksimum 

teoretycznego. 
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Te poziomy biologicznego rozkładu powinny zostać osiągnięte w terminie 10 dni od rozpoczęcia 

rozkładu, tj. od czasu, w którym 10 % substancji uległo rozkładowi; lub 

b) jeżeli dostępne są tylko dane o wielkości BZT lub ChZT, gdy stosunek BZT5/ChZT wynosi  0,5; 

lub 

c) jeżeli dostępne są inne przekonujące naukowe dowody, wykazujące, że substancja może ulec 

rozkładowi (biotycznemu lub abiotycznemu) w środowisku wodnym do poziomu > 70 % w okresie 

28 dni. 

* Zgodnie z rozporządzeniem nr 440/2008 badania biodegradacji substancji można przeprowadzić 

jedną z metod opisanych w punkcie C.4 w/w rozporządzenia. Poniżej wymieniono te metody: 

1.  Zanikanie Rozpuszczonego Węgla Organicznego RWO (Metoda C.4-A),  

2.  Zmodyfikowane badania przesiewowe OECD—Zanikanie Rozpuszczonego Węgla Organicznego 

(Metoda C.4-B), 

3.  Wydzielanie dwutlenku węgla (CO2) (Zmodyfikowany "Sturm Test") (Metoda C.4-C), 

4.  Respirometria manometryczna (Metoda C.4-D),  

5.  Metoda zamkniętego naczynia (Metoda C.4-E),  

6. Metoda MITI (Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu Japonii) (Metoda C.4-F). 

W celu wyboru najwłaściwszej metody dla badanej substancji istotne są informacje 

o rozpuszczalności, prężności par i właściwościach adsorpcyjnych badanej substancji. Powinna być 

znana budowa chemiczna i wzór substancji w celu obliczenia teoretycznych wartości lub kontroli 

wartości mierzonych parametrów, np. teoretycznego zapotrzebowania na tlen (TZT), teoretycznego 

dwutlenku węgla (TCO2), rozpuszczonego węgla organicznego (RWO), całkowitego węgla 

organicznego (CWO), chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT). Badane substancje, które 

rozpuszczają się w wodzie w ilości co najmniej 100 mg/dm3, można oceniać za pomocą wszystkich 

metod pod warunkiem, że nie są one lotne i nie ulegają adsorbcji.  

4.6.1.3. Bioakumulacja 

Bioakumulacja substancji w organizmach wodnych może zwiększać skutki toksyczne po 

dłuższym czasie  nawet wówczas, gdy rzeczywiste stężenia substancji w wodzie są niskie. Dla 

substancji organicznych zdolność do bioakumulacji określa się zwykle, stosując współczynnik podziału 

oktanol/woda, zwykle podawany jako log Kow. Zależność pomiędzy log Kow substancji organicznej a jej 
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zdolnością do biokoncentracji u ryb mierzona współczynnikiem biokoncentracji (BCF) jest poparta 

danymi literaturowymi. Stosowanie wartości granicznej log Kow  4 ma na celu określenie tylko 

substancji o rzeczywistej zdolności do biokoncentracji. Pomimo, że wielkość ta reprezentuje zdolność 

do bioakumulacji, to określona doświadczalnie wartość BCF jest lepszym wskaźnikiem, więc jeżeli jest 

dostępna to powinna być stosowana przede wszystkim. Do celów klasyfikacji przyjmuje się, że wartość 

BCF u ryb  500 wskazuje na zdolność  do biokoncentracji. 

Współczynnik biokoncentracji definiowany jest jako wzrost stężenia badanej substancji w/na 

organizmie (jego określonych tkankach) w stosunku do stężenia badanej substancji w otaczającym 

środowisku. Do jego wyznaczenia można stosować metodę C.13 (Biokoncentracja. Badanie 

przepływowe na rybach) opisaną w rozporządzeniu nr 440/2008). 

4.6.1.4. Współczynnik M 

Substancje stwarzające zagrożenie dla środowisk wodnego zaklasyfikowane ze względu na 

toksyczność ostrą w kategorii 1 oraz ze względu na  toksyczność przewlekłą w kategorii 1 przyczyniają 

się do toksyczności mieszaniny nawet przy niskim stężeniu. Należy dlatego więc przywiązywać do nich 

większą wagę przy klasyfikacji mieszanin za pomocą metody obliczeniowej (metoda sumowania 

omówiona w dalszej części rozdziału). 

Dla substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego zaklasyfikowanych ze 

względu na toksyczność ostrą lub przewlekłą w kategorii 1 należy wyznaczyć wartość współczynnika M. 

Wartość tego współczynnika zależy od wartości toksyczności ostrej uzyskanej w badaniach 

toksyczności ostrej na rybach, rozwielitkach lub glonach (ten sposób wyznaczenia wartości 

współczynnika M obowiązuje do 1 grudnia 2012 roku). Wartość współczynnika M w zależności od 

wartości toksyczności ostrej przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 4.66. Wartość współczynnika M w zależności od wartości toksyczności ostrej 

Wartość C(E)L50 Współczynnik M 

0,1 < C(E)LC50 ≤ 1 1 

0,01 < C(E)L50  0,1 10 

0,001 < C(E)LC50  0,01 100 

0,0001 < C(E)L50  0,001 1000 
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Wartość C(E)L50 Współczynnik M 

0,00001 < C(E)L50  0,0001 10000 

(i tak dalej co 10)  

Dla substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego zaklasyfikowanych ze 

względu na toksyczność ostrą lub przewlekłą w kategorii 1, znajdujących się w tabeli 3.1 załącznika VI 

do rozporządzenia CLP, wartość współczynnik M – w większości przypadków - została ustalona 

i znajduje się w odpowiedniej kolumnie tabeli 3.1. Producenci/importerzy/dalsi użytkownicy powinni 

korzystać z wartości M znajdujących się w tabeli 3.1. W przypadku tych substancji zaklasyfikowanych 

jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą lub przewlekłą 

w kategorii 1 dla których w tabeli 3.1 nie wyznaczono wartości współczynnika M, 

producent/importer/dalszy użytkownik ma obowiązek samodzielnie ustalić wartość współczynnika M. 

Wartość współczynnika M powinna być zamieszczona w karcie charakterystyki, ponieważ bez tej 

wartości dalszy użytkownik nie zaklasyfikuje prawidłowo mieszaniny, metodą obliczeniową, zawierającej 

w swoim składzie substancje stwarzającą zagrożenie dla środowiska wodnego (toksyczność ostra lub 

przewlekła kategoria 1).  

W tabeli poniżej przedstawiono dwie wybrane substancje znajdujące się w tabeli 3.1 załącznika 

VI do rozporządzenia CLP, zaklasyfikowane ze względu na zagrożenie stwarzane dla środowisk 

wodnego w kategorii 1 toksyczności ostrej lub przewlekłej. W przypadku pierwszej substancji w tabeli 

3.1 znajduje się wartość współczynnika M, natomiast w przypadku drugiej substancji brak jest 

współczynnika M w tabeli 3.1 – powinien on być ustalony przez producenta/importera/dalszego 

użytkownika.   

Tabela 4.67. Przykłady wartości współczynnika M 

Nr indeksowy Nazwa  Klasyfikacja  Współczynnik M 

015-084-00-4 chloropiryfos (PN) 

Acute Tox. 3*, H301 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

M=10000 

015-088-00-6 dialifos (PN) 

Acute Tox. 2*, H300 

Acute Tox. 3*, H311 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
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4.6.1.5. Klasyfikacja mieszanin 

1) Dostępne są informacje dla danej mieszaniny: gdy dla mieszaniny dostępne są rzetelne dobrej 

jakości dowody  pochodzące z  odpowiednich badań - wówczas mieszaninę można zaklasyfikować 

na podstawie tych badań. W przypadku oceny zagrożeń stwarzanych dla środowiska wodnego 

przez mieszaniny za pomocą badań – badania przeprowadza się jedynie do oceny toksyczności 

ostrej mieszaniny. Podczas oceny toksyczności przewlekłej mieszaniny bierze się natomiast pod 

uwagę informacje na temat zdolności do rozkładu czy bioakumulacji, a takie informacje interpretuje 

się nie w stosunku do mieszaniny, a w stosunku do poszczególnych substancji wchodzących 

w skład mieszaniny. 

2) Zastosowanie zasad pomostowych: w tych przypadkach gdy mieszaniny nie przebadano ze 

względu na zagrożenia stwarzane przez nią dla środowiska wodnego, ale istnieją wystarczające 

dane dotyczące poszczególnych składników i podobnych przebadanych mieszanin, które 

umożliwiają ocenę zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę.  

3) Zastosowanie metody sumowania zaklasyfikowanych składników (metoda obliczeniowa).  

Do oceny zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę dla środowiska wodnego przy pomocy 

metody sumowania bierze się pod uwagę sumę wszystkich substancji zaklasyfikowanych jako 

stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (toksyczność ostra kategoria 1, toksyczność 

przewlekła kategoria 1, 2, 3 lub 4) obecnych w mieszaninie. Klasyfikacja mieszanin, ze względu na 

toksyczność ostrą, metodą sumowania przedstawiona została w tabeli poniżej: 

Tabela 4.68. Klasyfikacja mieszanin, ze względu na toksyczność ostrą, metodą sumowania 

Suma składników zaklasyfikowanych jako: Klasyfikacja mieszaniny 

Toksyczność ostra kategoria 1 x M (a) ≥ 25 % Toksyczność ostra kategoria 1 

(a) sposób wyznaczenia współczynnika M opisano we wcześniejszej części tego rozdziału 

Klasyfikacja mieszanin, ze względu na toksyczność przewlekłą, metodą sumowania 

przedstawiona została w tabeli poniżej: 
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Tabela 4.69. Klasyfikacja mieszanin, ze względu na toksyczność przewlekłą, metodą sumowania 

Suma składników zaklasyfikowanych jako: Klasyfikacja mieszaniny: 

Toksyczność przewlekła kategoria1 x M(a) ≥ 25 % Toksyczność przewlekła kategoria 1 

(M x 10 x toksyczność przewlekła kategoria 1) + toksyczność 

przewlekła kategoria 2 ≥ 25 % 
Toksyczność przewlekła kategoria  2 

(M x 100 x toksyczność przewlekła kategoria 1) + (10 x 

toksyczność przewlekła kategoria 2) + toksyczność przewlekła 

kategoria 3 ≥ 25 % 

Toksyczność przewlekła kategoria 3 

Toksyczność przewlekła kategoria 1 + toksyczność przewlekła 

kategoria 2 + toksyczność przewlekła kategoria 3 + toksyczność 

przewlekła kategoria 4 ≥ 25 % 

Toksyczność przewlekła kategoria 4 

(a) sposób wyznaczenia współczynnika M opisano we wcześniejszej części tego rozdziału 

Podczas klasyfikacji mieszaniny metodą sumowania należy wziąć pod uwagę „istotne składniki” 

mieszaniny, czyli te składniki, które są zaklasyfikowane jako „toksyczność ostra kategoria 1” lub 

„toksyczność przewlekła kategoria 1” i występują w stężeniu co najmniej 0,1 % (wagowo) oraz te które 

są zaklasyfikowane jako „toksyczność przewlekła kategoria 2”, „toksyczność przewlekła kategoria 3” lub 

„toksyczność przewlekła kategoria 4” i występują w stężeniu co najmniej 1 % (wagowo), chyba ze 

istnieje założenie (takie jak w przypadku składników wysoce toksycznych), że składnik występujący 

w niższym stężeniu może również mieć znaczenie dla klasyfikacji mieszaniny ze względu na zagrożenie 

dla środowiska wodnego. Zasadniczo w przypadku substancji zaklasyfikowanych jako „toksyczność 

ostra kategoria 1” lub „toksyczność przewlekła kategoria 1” stężenie, które należy uwzględnić, wynosi:  

(0,1/M)% 

gdzie M – wartość współczynnika M   

4.6.1.6. Elementy oznakowania dla substancji i mieszanin zaklasyfikowanych 

jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego  

Elementy oznakowania dla substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające 

zagrożenie dla środowiska wodnego (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj 

zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższych tabelach: 
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Tabela 4.70. Toksyczność ostra  

 Kategoria 1 

Piktogram 

 

Hasło ostrzegawcze Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H400: Działa bardzo 

toksycznie na 

organizmy wodne 

Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

Zapobieganie/ 

Reagowanie/ 

Usuwanie 

P273 

P391 

P501 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się  
w części 2 załącznika IV do rozporządzenia CLP. 

TABELA 4.71. Toksyczność przewlekła 

 Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

Piktogram 

  

Nie stosuje się 

piktogramu 

Nie stosuje się 

piktogramu 

Hasło 

ostrzegawcze Uwaga 

Nie stosuje się 

hasła 

ostrzegawczego 

Nie stosuje się 

hasła 

ostrzegawczego 

Nie stosuje się 

hasła 

ostrzegawczego 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H410: Działa 

bardzo toksycznie 

na organizmy 

wodne, powodując 

długotrwałe zmiany 

H411: Działa 

toksycznie na 

organizmy wodne, 

powodując 

długotrwałe 

zmiany 

H412: Działa 

szkodliwie na 

organizmy wodne, 

powodując 

długotrwałe zmiany 

H413: Może 

powodować 

długotrwałe 

szkodliwe skutki dla 

organizmów 

wodnych 
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Zwroty wskazujące 

środki ostrożności* 

Zapobieganie/ 

Usuwanie 

P273 

P501 

P273 

P501 

P273 

P501 

P273 

P501 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności 

Reagowanie 

P391 P391 - - 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2 załącznika IV do 
rozporządzenia CLP. 

W przypadku substancji/mieszanin zaklasyfikowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia 

CLP jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Aquatic Acute 1; H400 i Aquatic Chronic 1; 

H410, na etykiecie należy zamieścić jedynie treść zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia H410 (Działa 

bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany).   

4.6.1.7. Możliwości przeklasyfikowania substancji zaklasyfikowanych jako 

niebezpieczne dla środowiska wodnego 

W przypadku większości substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska 

wodnego zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG możliwe jest bezpośrednie przeklasyfikowanie do wymagań 

zawartych w rozporządzeniu CLP, zgodnie z tabelą zawartą poniżej: 

Tabela 4.72. Przełożenie klasyfikacji substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego 

Klasyfikacja – dyrektywa 67/548/EWG Klasyfikacja – rozporządzenie CLP 

N; R50 Aquatic Acute 1; H400 

N; R50/53 Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; H410 

N; R51/53 Aquatic Chronic 2; H411 

R52/53 Aquatic Chronic 3; H412 

R53 Aquatic Chronic 4; H413 
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Przykład 1 

Zaklasyfikuj substancję ze względu na zagrożenie stwarzane dla środowiska na podstawie 

następujących danych: 

 Dane fizyko-chemiczne: 

Rozpuszczalność w wodzie: 1650 mg/l ; Log Kow = 1,85 

 Toksyczność ostra: 

CL50 = 6,2 mg/l (ryba) 

CE50 = 1,9 mg/l (rozwielitki) 

CEr50=0,85 mg/l (glony) 

 Współczynnik biokoncentracji (BCF) – brak danych 

 Dane dotyczące degradacji: 

W badaniu biodegradacji za pomocą metody Rozpuszczonego Węgla Organicznego RWO 

(Metoda C.4-A) osiągnięto 90% poziom rozkładu substancji. 

Klasyfikacja: 

Substancja stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, toksyczność ostra kategoria 1 

(Aquatic Acute 1, H400). Wartość współczynnika M=1. 

Uzasadnienie: toksyczność ostra dla środowiska wodnego: klasyfikacji dokonano opierając się 

na wynikach badań na glonach. Wartość CEr50 ≤ 1mg/l. Wartość toksyczności ostrej: 0,1mg/l <CEr50 ≤ 

1mg/l, dlatego też wartość współczynnika M=1.  

Substancja łatwo ulega rozkładowi (uzyskany badaniu biodegradacji poziom rozkładu substancji 

jest wyższy od wartości granicznej – 70% w badaniu opartym na oznaczeniu rozpuszczalnego węgla 

organicznego), niski potencjał substancji do bioakumulacji w organizmach wodnych (Log Kow < 4). 

Przykład 2 

Zaklasyfikuj substancję ze względu na zagrożenie stwarzane dla środowiska na podstawie 

następujących danych: 

 Dane fizyko-chemiczne: 

Rozpuszczalność w wodzie: 1250 mg/l 
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Log Kow  - brak danych 

 Toksyczność ostra: 

CL50 = 6,2 mg/l (ryba) 

CE50 = 1,9 mg/l (rozwielitki) 

CEr50=108 mg/l (glony) 

 Współczynnik biokoncentracji (BCF) – brak danych 

 Dane dotyczące degradacji: 

W badaniu biodegradacji za pomocą metody Rozpuszczonego Węgla Organicznego RWO 

(Metoda C.4-A) osiągnięto 45% poziom rozkładu substancji. 

 Toksyczność przewlekła: 

NOEC = 2 mg/l (ryba) 

NOEC = 5 mg/l (rozwielitki) 

Klasyfikacja: 

Zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu CLP substancja nie klasyfikowana jako 

stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Uzasadnienie: 

Wartości toksyczności ostrej w przedziale >1 do 10 mg/l, substancja nie ulega łatwo 

rozkładowi (uzyskany badaniu biodegradacji poziom rozkładu substancji jest niższy od wartości 

granicznej – 70% w badaniu opartym na oznaczeniu rozpuszczalnego węgla organicznego) – dane te 

stanowią podstawę do klasyfikacji substancji jako stwarzającej zagrożenie dla środowiska wodnego, 

toksyczność przewlekła kategoria 2. Substancje nie klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla 

środowiska wodnego (Aquatic Chronic 2; H411) ponieważ wartość NOEC (stężenie bez 

obserwowanego działania) wyznaczony w badaniach toksyczności w narażeniu przedłużonym, dla 

gatunków dla których wartość toksyczności ostrej jest w granicach (>1 do 10 mg/l), jest   > 1 mg/l.  

Przykład 3 

Zaklasyfikuj substancję ze względu na zagrożenie stwarzane dla środowiska na podstawie 

następujących danych: 

 Dane fizyko-chemiczne: 
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Rozpuszczalność w wodzie: 0,07 mg/l 

Log Kow  = 6,0 

 Toksyczność ostra: 

CL50 > 1 mg/l (ryba) 

CE50 = brak danych 

CEr50= brak danych 

 Współczynnik biokoncentracji (BCF) – brak danych 

 Dane dotyczące degradacji: 

W badaniu biodegradacji za pomocą metody Rozpuszczonego Węgla Organicznego RWO 

(Metoda C.4-A) osiągnięto 35% poziom rozkładu substancji. 

 Toksyczność przewlekła: 

Brak danych 

Klasyfikacja: 

Zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu CLP substancja klasyfikowana jako 

stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, toksyczność przewlekła kategoria 4 (Aquatic Chronic 

4, H413). 

Uzasadnienie: 

Substancja słabo rozpuszczalna w wodzie (rozpuszczalność substancji mniejsza od 1 mg/l) dla 

której nie odnotowuje się toksyczności ostrej na poziomie do rozpuszczalności w wodzie, nie ulega 

łatwo rozkładowi (uzyskany badaniu biodegradacji poziom rozkładu substancji jest niższy od wartości 

granicznej – 70% w badaniu opartym na oznaczeniu rozpuszczalnego węgla organicznego), wysoki 

potencjał do bioakumulacji (Log Kow  = 6,0). 

Przykład 4 

Zaklasyfikuj substancję ze względu na zagrożenie stwarzane dla środowiska na podstawie 

następujących danych: 

 Dane fizyko-chemiczne: 

Rozpuszczalność w wodzie: 0,09 mg/l 
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Log Kow  - brak danych 

 Toksyczność ostra: 

CL50 > 1 mg/l (ryba) 

CE50 > 1 mg/l (rozwielitki) 

CEr50= brak danych 

 Współczynnik biokoncentracji (BCF) 

BCF = 800 

 Dane dotyczące degradacji: 

W badaniu biodegradacji za pomocą metody Rozpuszczonego Węgla Organicznego RWO 

(Metoda C.4-A) osiągnięto 28% poziom rozkładu substancji. 

 Toksyczność przewlekła: 

NOEC = 2 mg/l (ryba) 

NOEC = 5 mg/l (rozwielitki) 

Klasyfikacja: 

Zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu CLP substancja nie klasyfikowana jako 

stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Uzasadnienie: 

Substancja słabo rozpuszczalna w wodzie (rozpuszczalność substancji mniejsza od 1 mg/l) dla 

której nie odnotowuje się toksyczności ostrej na poziomie do rozpuszczalności w wodzie, nie ulega 

łatwo rozkładowi (uzyskany badaniu biodegradacji poziom rozkładu substancji jest niższy od wartości 

granicznej – 70% w badaniu opartym na oznaczeniu rozpuszczalnego węgla organicznego), wysoki 

potencjał do bioakumulacji (BCF > 500) – dane stanowiące podstawę do klasyfikacji substancji jako 

stwarzającej zagrożenie dla środowiska, toksyczność przewlekła kategoria 4. Substancja nie 

klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego ponieważ istnieją dowody 

naukowe, wykazujące, że klasyfikacja jest niepotrzebna – w przypadku tej substancji NOEC oznaczony 

w badaniach toksyczności w narażeniu przewlekłym > 1 mg/l. 
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Przykład 5 

Zaklasyfikuj substancję ze względu na zagrożenie stwarzane dla środowiska na podstawie 

następujących danych: 

 Dane fizyko-chemiczne: 

Rozpuszczalność w wodzie: 850 mg/l 

Log Kow = 5,6 

 Toksyczność ostra: 

CL50 = 0,6 mg/l (ryba) 

CE50 = 1,2 mg/l (rozwielitki) 

CEr50=0,85 mg/l (glony) 

 Współczynnik biokoncentracji (BCF) – brak danych 

 Dane dotyczące degradacji: 

W badaniu biodegradacji za pomocą metody Rozpuszczonego Węgla Organicznego RWO 

(Metoda C.4-A) osiągnięto 50% poziom rozkładu substancji. 

Klasyfikacja: 

 Substancja stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego: 

- toksyczność ostra kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400). Wartość współczynnika M=1. 

- toksyczność przewlekła kategoria 1 (Aquatic Chronic 1, H410). Wartość współczynnika M=1 

Uzasadnienie:  

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego: klasyfikacji dokonano opierając się na wynikach 

badań na rybach oraz na glonach. Wartość toksyczności ostrej: 0,1mg/l < CL(Er50) ≤ 1mg/l, dlatego też 

wartość współczynnika M=1. Substancja nie ulega łatwo rozkładowi (uzyskany w badaniu biodegradacji 

poziom rozkładu substancji jest niższy od wartości granicznej – 70% w badaniu opartym na oznaczeniu 

rozpuszczalnego węgla organicznego), wysoki potencjał substancji do bioakumulacji w organizmach 

wodnych (Log Kow > 4). 
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Przykład 6 

Przeklasyfikuj, do wymagań rozporządzenia CLP, substancję zaklasyfikowaną zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG jako niebezpieczna dla środowiska z przypisanym symbolem N i zwrotem 

R51/53. 

Dodatkowe informacje dotyczące substancji: 

 Toksyczność przewlekła: 

NOEC = 3 mg/l (ryba) 

NOEC = 4 mg/l (rozwielitki) 

Korzystając z tabeli przełożenia znajdującej się w załączniku VII do rozporządzenia CLP można 

zaklasyfikować substancję jako stwarzającą zagrożenie dla środowiska wodnego, toksyczność 

przewlekła kategoria 2 (Aquatic Chronic 2; H411). Korzystając z dostępnych informacji o substancji, 

NOEC stężenie bez obserwowanego działania) wyznaczony w badaniach toksyczności w narażeniu 

przedłużonym > 1 mg/l – substancja nie będzie klasyfikowana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

CLP jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska.  

Przykład 7 

Przeklasyfikuj, do wymagań rozporządzenia CLP, substancję zaklasyfikowaną zgodnie 

z dyrektywą 67/548/EWG jako niebezpieczna dla środowiska z przypisanym symbolem N i zwrotem 

R50/53. 

Informacje na podstawie których dokonano klasyfikacji substancji: 

 Dane fizyko-chemiczne: 

Rozpuszczalność w wodzie: 860 mg/l 

Log Kow  - brak danych 

 Toksyczność ostra: 

CL50 = 0,12 mg/l (ryba) 

CE50 = 0,65 mg/l (rozwielitki) 

CEr50= brak danych 

 Współczynnik biokoncentracji (BCF) 

BCF = 200 
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 Dane dotyczące degradacji: 

brak danych 

 Toksyczność przewlekła: 

brak danych o wartościach NOEC 

Korzystając z tabeli przełożenia znajdującej się w załączniku VII do rozporządzenia CLP można 

zaklasyfikować substancję jako stwarzającą zagrożenie dla środowiska wodnego:  

- toksyczność ostra kategoria 1 (Aquatic Acute 1; H400),  

- toksyczność przewlekła kategoria 1 (Aquatic Chronic 1; H410).  

Ponieważ osoba dokonująca przeklasyfikowania substancji posiada dane, na podstawie których 

dokonano klasyfikacji powinna zaklasyfikować substancję zgodnie z posiadanymi informacjami.  

Na podstawie posiadanych danych substancję zaklasyfikowano jako stwarzającą zagrożenie 

dla środowiska wodnego, toksyczność ostra kategoria 1 (Aquatic Acute 1; H400). 

Uzasadnienie: substancja o toksyczności ostrej 1 mg/l, niski potencjał substancji do 

bioakumulacji w organizmach wodnych (BCF < 500). 

Przykład 8 

Zaklasyfikuj mieszaninę, ze względu na zagrożenia stwarzane dla środowiska wodnego, 

o następującym składzie (Brak danych doświadczalnych dotyczących mieszaniny, brak też informacji 

o wynikach badań podobnych mieszanin): 

Substancja A: 1% 

Aquatic Acute 1; H400  

Aquatic Chronic 1; H410 

M=1  

Substancja B: 2% 

Aquatic Acute; H400 

M=10 

Substancja C: 2% 

Aquatic Chronic 2; H411 
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Substancja D: 3% 

Aquatic Chronic 3; H412 

Klasyfikacja mieszaniny ze względu na toksyczność ostrą: 

Mieszanina nie klasyfikowana 

Zastosowana metoda sumowania: (1 x 1) + (2 x 10) = 21% < 25% - nie 

Klasyfikacje mieszaniny ze względu na toksyczność przewlekłą: 

Zastosowana metoda sumowania:  

Kategoria 1: (1 x 1) < 25% - nie 

Kategoria 2: (1 x 1 x 10 + 2) <25% - nie 

Kategoria 3: (1 x 1 x 100 + 2 x 10 + 3) > 25% - tak 

Mieszanina klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, toksyczność 

przewlekła, kategoria 3 (H412). 

Przykład 9 

Zaklasyfikuj mieszaninę, o podanym poniżej składzie, ze względu na stwarzające zagrożenie 

dla środowiska wodnego: 

Substancja A: 28% 

Aquatic Acute 1; H 400 

CL50 = 0,45 mg/l (ryba) 

CE50 = 0,85 mg/l (rozwielitki) 

CEr50= 0,9 mg/l (glony) 

Substancja B: 5% 

Aquatic Chronic 1; H410 

M=1 

Substancja C: 21% 

Aquatic Chronic 1; H410 

M=1 
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Dodatkowe informacje: 

Dane dotyczące toksyczności ostrej mieszaniny uzyskane na podstawie przeprowadzonych 

badań: 

CL50 = 19 mg/l (ryba) 

CE50 = 25 mg/l (rozwielitki) 

CEr50= 40 mg/l (glony) 

Klasyfikacja: 

Mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego, 

toksyczność przewlekła kategoria 3, H412 

Uzasadnienie:  

Mieszanina nie klasyfikowana ze względu na toksyczność ostrą ponieważ istnieją wyniki badań 

toksyczności ostrej mieszaniny dla wszystkich trzech gatunków organizmów wodnych, które wskazują 

że mieszanina nie wykazuje toksyczności ostrej: CL(E)50>1 mg/l. 

Klasyfikacja mieszaniny ze względu na toksyczność przewlekłą – z zastosowaniem metody 

sumowania: 

Kategoria 1: (5 x 1 + 21 x1) = 26% > 25% - tak – biorąc pod uwagę wartość toksyczności ostrej 

uzyskaną podczas badań mieszaniny (w zakresie od 10 mg/l do 100 mg/l) mieszarnię klasyfikujemy ze 

względu na toksyczność przewlekła w kategorii 3. 

4.7.  Substancje/mieszaniny stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej  

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozporządzeniu CLP, substancje stwarzające zagrożenie dla 

warstwy ozonowej oznaczają substancje, które na podstawie dostępnych dowodów dotyczących ich 

właściwości oraz ich przewidywanego i obserwowanego losu i zachowania w środowisku mogą 

stwarzać zagrożenie dla struktury lub funkcji stratosferycznej warstwy ozonu. Za substancje stwarzające 

zagrożenie dla warstwy ozonowej uważa się także substancje wymienione w załączniku I do 

rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. 
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4.7.1. Kryteria klasyfikacji dla substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie dla 

warstwy ozonowej 

Substancje klasyfikuje się jako stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej, jeżeli dostępne 

dowody dotyczące ich właściwości oraz ich przewidywanego i obserwowanego losu i zachowania  

w środowisku wskazują, że mogą one stwarzać zagrożenie dla struktury lub funkcji stratosferycznej 

warstwy ozonu. 

Mieszaniny klasyfikuje się jako stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej na podstawie 

zawartości w nich substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej. 

Jeżeli stężenia poszczególnych substancji, zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla warstwy 

ozonowej, znajdujących się w mieszaninie są wyższe niż 0,1%, wtedy mieszanina jest klasyfikowana 

jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej.    

4.7.2. Oznakowanie substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające 

zagrożenie dla warstwy ozonowej 

Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające 

zagrożenie dla warstwy ozonowej (piktogram, hasło ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj 

zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności) przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 4.73. Elementy oznakowania dla substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie 

dla warstwy ozonowej 

Symbol/piktogram 

 

Hasło ostrzegawcze Uwaga 

Zwrot wskazujący 

rodzaj zagrożenia 

H420: Działa szkodliwie na zdrowie  

publiczne i środowisko  

poprzezniszczące oddziaływanie na ozon w  

górnej warstwie atmosfery 
 

Zwrot wskazujący 

środki ostrożności* 
P502 

* Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności znajduje się w części 2  
załącznika IV do rozporządzenia CLP. 
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4.7.3. Substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej wymienione 

w rozporządzeniu CLP 

W tabeli 3.1 (Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie) znajdującej się w załączniku VI do 

rozporządzenia CLP zamieszczone są, na dzień dzisiejszy, cztery substancje zaklasyfikowane jako 

stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej. Poniżej, w tabeli, wymieniono te substancje: 

Tabela 4.74. Substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej wymienione w rozporządzeniu CLP 

Nazwa substancji Numer indeksowy Klasyfikacja 

bromek metylu 602-002-00-2 Ozone; EUH059 

tetrachlorek węgla 602-008-00-5 Ozone; EUH059 

1,1,1-trichloroetan 602-013-00-2 Ozone; EUH059 

1,1-dichloro-1-fluoroetan 602-084-00-X Ozone; EUH059 

5. Zasady oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP 

Substancje i mieszaniny po określeniu ich właściwości powodujących zagrożenie, powinny zostać 

właściwie oznakowane, aby ostrzec ich użytkowników (użytkowników profesjonalnych, konsumentów) 

przed zagrożeniami jakie stwarzają. Informacje o tym jak właściwie przygotować etykietę, aby spełniała 

wymagania rozporządzenia CLP, znajdują się w: 

 Tytule III rozporządzenia, 

 w części 1 załącznika I do rozporządzenia CLP, 

 w załączniku II do rozporządzenia CLP. 

W następujących przypadkach należy sporządzić etykietę: 

 substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami 

rozporządzenia CLP, 

 mieszanin o których mowa w części 2 załącznika II (niezależnie od tego czy mieszanina jest 

klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie czy nie – w takich przypadkach zastosowanie ma 

art. 25 ust. 6 rozporządzenia CLP), 



147 

 

 materiałów wybuchowych o których mowa w części 2.1 załącznika I do rozporządzenia CLP. 

Kto jest odpowiedzialny za właściwe oznakowanie substancji i mieszanin? – zgodnie z art. 

4 ust. 4 rozporządzenia CLP w przypadku, gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako 

stwarzająca zagrożenie dostawcy zapewniają by przed wprowadzeniem do obrotu była właściwie 

oznakowana. 

Dostawca – oznacza każdego producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora 

wprowadzającego do obrotu substancję w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny lub 

mieszaninę. 

W jakim języku powinna być sporządzona etykieta? 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia CLP etykieta powinna być sporządzona w języku 

urzędowym (językach urzędowych) państwa członkowskiego w którym substancja lub mieszanina jest 

wprowadzana do obrotu, chyba że dane państwo członkowskie postanowi inaczej.  

Na etykiecie można przekazać informacje o zagrożeniach w większej liczbie języków niż jest to 

wymagane przez dane państwo członkowskie, pod warunkiem, że we wszystkich językach zostaną 

podane te same informacje oraz, że etykieta nadal będzie spełniała wymagania art. 31 rozporządzenia 

CLP, czyli będzie czytelna.  

Jakie informacje należy umieścić na etykiecie substancji lub mieszaniny stwarzającej 

zagrożenie:  

Zgodnie z artykułem 17 rozporządzenia CLP oznakowanie substancji lub mieszaniny 

zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie powinno zawierać: 

 nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców, 

 ilość substancji lub mieszaniny, jeżeli substancja lub mieszanina jest dostępna dla ogółu 

społeczeństwa, jeżeli informacja ta nie jest podana w innym miejscu na opakowaniu,   

 identyfikator produktu, 

 piktogramy określające rodzaj zagrożenia (znaki ostrzegawcze), 

 hasło ostrzegawcze (wyraz wskazujący na odpowiedni stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia 

użytkownika substancji czy mieszaniny o potencjalnym zagrożeniu: „niebezpieczeństwo” – 

hasło ostrzegawcze stosowane w przypadku kategorii zagrożeń wyższego stopnia, np. 

toksyczność ostra kategoria 1-3 lub „uwaga” – hasło ostrzegawcze stosowane w przypadku 
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kategorii zagrożeń niższego stopnia, np. toksyczność ostra kategoria 4. W przypadku gdy na 

oznakowaniu opakowania pojawi się hasło ostrzegawcze „niebezpieczeństwo”, nie umieszcza 

się dodatkowo napisu „uwaga”), 

 zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, 

 zwroty wskazujące środki ostrożności, 

 inne informacje (informacje uzupełniające) wymagane przepisami art. 25 rozporządzenia CLP. 

Elementy etykiety wymienione powyżej powinny wyraźnie odróżniać się od tła, a ich wielkość 

i odstępy pomiędzy znakami powinny umożliwić łatwe odczytanie tych informacji. 

Specyficzne przepisy dotyczące oznakowania znajdują się w sekcji 1.3 załącznika I do 

rozporządzenia CLP. Przepisy te dotyczą (art. 23): 

 przenośnych butli gazowych, 

 pojemników na gaz przeznaczonych na propan, butan lub gaz płynny 

 aerozoli i pojemników wyposażonych w szczelne urządzenia do wytwarzania aerozolu 

zawierających substancje zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie spowodowane 

aspiracją 

 metali w postaci bryły, stopów, mieszanin zawierających polimery, mieszanin zawierających 

elastomery  

 materiałów wybuchowych, o których mowa w rozporządzeniu CLP, wprowadzanych do obrotu 

z przeznaczeniem do wywołania wybuchu lub efektów pirotechnicznych 

Identyfikator produktu: 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP ten sam identyfikator produktu powinien znaleźć 

się na etykiecie oraz w karcie charakterystyki. 

W przypadku substancji identyfikator produktu składa się przynajmniej z: 

 jeżeli substancja znajduje się w części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP: nazwy i numeru 

identyfikacyjnego, jaki został jej tam przypisany,  

 jeżeli substancja nie znajduje się w części 3 załącznika VI do rozporządzenia CLP, lecz 

występuje w wykazie klasyfikacji i oznakowania utworzonym na podstawie art. 42 

rozporządzenia CLP: nazwy i numeru identyfikacyjnego, jaki został jej tam przypisany, 
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 jeżeli substancja nie została wymieniona ani w części 3 załącznika Vi do rozporządzenia CLP 

ani w wykazie klasyfikacji i oznakowania utworzonym na podstawie art. 42 rozporządzenia CLP: 

numer CAS wraz z nazwą zgodną z zasadami nazewnictwa ustalonymi przez Międzynarodową 

Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC)* lub numeru CAS wraz z jedną lub większą liczbą 

nazw powszechnie przyjętych w międzynarodowym nazewnictwie chemicznym, 

(* jeżeli nazwa zgodna z nomenklaturą IUPAC przekracza 100 znaków, można stosować jedną 

z innych nazw (nazwa zwyczajowa, handlowa, skrót) o których mowa w pkt. 2.1.2 załącznika VI do 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, pod warunkiem, że zgłoszenie wymagane na mocy art. 40 

rozporządzenia CLP obejmuje zarówno nazwę zgodną z nomenklaturą IUPAC, jak i tę drugą 

zastosowaną nazwę).  

 jeżeli numer CAS nie jest dostępny: nazwa zgodna z zasadami nazewnictwa ustalonymi przez 

IUPAC lub jedna lub większa liczba nazw powszechnie przyjętych w międzynarodowym 

nazewnictwie chemicznym. 

W przypadku mieszaniny identyfikator produktu składa się z: 

 nazwy handlowej lub informacji o przeznaczeniu mieszaniny, 

 nazw substancji które spowodowały, że mieszanina została zaklasyfikowana ze względu na 

toksyczność ostrą, jako działająca żrąco na skórę lub powodująca poważne uszkodzenie oczu, 

rakotwórcza, mutagenna, działająca szkodliwie na rozrodczość, uczulająca, toksyczna na 

narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane aspiracją. 

Aby zredukować liczbę nazw substancji chemicznych podawanych na etykiecie rozporządzenie 

CLP zakłada, że w przypadku mieszanin wystarczy na oznakowaniu opakowania podać maksymalnie 

nazwy czterech substancji chemicznych, chyba że ze względu na stopień zagrożenia istnieje 

konieczność podania większej liczby nazw substancji występujących w mieszaninie.  

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: ich zadaniem jest przekazanie konkretnej 

informacji na temat danego zagrożenia. Kolor i wygląd etykiety powinny być tak dobrane aby piktogram 

wyraźnie odróżniał się od tła etykiety. Piktogramy powinny być koloru czarnego na białym tle 

z czerwonym obramowaniem. Mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Każdy z piktogramów 

wskazujących rodzaj zagrożenia znajdujących się na oznakowaniu powinien zajmować przynajmniej 

jedną piętnastą pola powierzchni oznakowania, jednakże nie mniej niż 1 cm2. Wielkość etykiety jest 

natomiast uzależniona od pojemności opakowania, zgodnie z informacjami podanymi w tabeli: 
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Tabela 5.1. Wymagana wielkość etykiety 

Pojemność opakowania Wymiary etykiety (mm) 

Nieprzekraczająca 3 dm3 Co najmniej 52 x 74, jeżeli to możliwe 

Większa niż 3 dm3, ale nieprzekraczająca 50 dm3 Co najmniej 74 x 105 

Większa niż 50 dm3, ale nieprzekraczająca 500 dm3 Co najmniej 105 x 148 

Większa niż 500 dm3 Co najmniej 148 x 210 

W przypadku gdy klasyfikacja substancji lub mieszaniny powodowałaby konieczność 

umieszczenia więcej niż jednego piktogramu określającego rodzaj zagrożenia, zastosowanie mają 

zasady pierwszeństwa doboru piktogramów, których celem jest zmniejszenie ilości wymaganych 

piktogramów. Zgodnie z zasadami pierwszeństwa: 

Tabela 5.2. Zasady pierwszeństwa umieszczania piktogramów 

 jeżeli na oznakowaniu pojawi się 

piktogram „GHS 01”, zamieszczenie 

piktogramów „GHS 02” i „GHS 03” nie jest 

obowiązkowe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy 

umieszczenie więcej niż jednego z powyższych 

piktogramów jest obowiązkowe (samoreaktywne 

substancje i mieszaniny Typu B i nadtlenki 

organiczne typu B) 

 

„GHS 01” 

Opcjonalnie 

 

„GHS 02” 

 

„GHS 03” 

 jeżeli na oznakowaniu pojawi się 

piktogram „GHS 06”, nie zamieszcza się 

piktogramu „GHS 07” 
 

„GHS 06” 

 

„GHS 07” 
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 jeżeli na oznakowaniu pojawi się 

piktogram „GHS 05”, nie zamieszcza się 

piktogramu „GHS 07” jeżeli dotyczy on 

działania drażniącego na oczy lub skórę 

(piktogram „GHS 07” może być wymagany na 

oznakowaniu ze względu na inny rodzaj 

zagrożenia np. ze względu na klasyfikację w 

toksyczności ostrej w kategorii 4) 

 

„GHS 05” 

 

„GHS 07” 

 jeżeli na oznakowaniu pojawi się 

piktogram „GHS 08” wynikający z klasyfikacji 

substancji/mieszaniny jako działającej 

uczulająco na układ oddechowy, nie 

zamieszcza się piktogramu „GHS 07” jeżeli 

dotyczy on działania uczulającego na skórę 

lub działania drażniącego na oczy lub skórę 

(piktogram „GHS 07” może być wymagany na 

oznakowaniu ze względu na inny rodzaj 

zagrożenia np. ze względu na klasyfikację 

w toksyczności ostrej w kategorii 4) 

 

„GHS 08” 

 

„GHS 07” 

Poniżej w tabeli przedstawiono piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane 

w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny. 

Tabela 5.3. Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane w zależności od klasyfikacji 

substancji/mieszaniny 

Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia 

 

 Niestabilne materiały wybuchowe 

 Materiały wybuchowe z podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B 

 Nadtlenki organiczne, typy A, B 
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 Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1 

 Wyroby aerozolowe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2 

 Ciecze łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 

 Ciała stałe łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2 

 Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F 

 Ciecze piroforyczne, kategoria zagrożenia 1 

 Ciała stałe piroforyczne, kategoria zagrożenia 1 

 Substancje i mieszaniny samonagrzewające się, kategorie 

zagrożeń 1, 2 

 Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą 

wydzielają gazy łatwopalne, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 

 Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F 

 

 Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1 

 Ciecze utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 

 Ciała stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 

 

Gazy pod ciśnieniem: 

 Gazy sprężone 

 Gazy skroplone 

 Gazy skroplone schłodzone 

 Gazy rozpuszczone 

 

 Działanie korodujące na metale, kategoria zagrożenia 1 

 Działanie żrące na skórę, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 1C 

 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria zagrożenia 1 
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 Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na 

skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategorie zagrożeń 1, 2, 3 

 

 Toksyczność ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na 

skórę, po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4 

 Działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 

 Działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 

 Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 

 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 

jednorazowe, kategoria zagrożenia 3 

- Działanie drażniące na drogi oddechowe 

- Skutek narkotyczny 

 Substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie dla warstwy 

ozonowej, kategoria zagrożenia 1 

 

 Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 

zagrożenia 1 

 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie 

zagrożeń 1A, 1B, 2 

 Rakotwórczość, kategorie zagrożeń 1A, 1B, 2 

 Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategorie zagrożeń 1A, 

1B, 2 

 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 

jednorazowe, kategorie zagrożeń 1, 2 

 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie 

powtarzane, 

kategorie zagrożeń 1, 2 
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 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria zagrożenia 1 

 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 

 Toksyczność ostra, kategoria 1 

 Toksyczność przewlekła, kategorie 1, 2 

 Piktogram nie jest wymagany dla następujących klas i kategorii zagrożeń: 

 Materiały wybuchowe z podklasy 1.5, 

 Materiały wybuchowe z podklasy 1.6, 

 Gazy łatwopalne, kategoria zagrożeń 2, 

 Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ G, 

 Nadtlenki organiczne, typ G, 

 Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci 

karmione piersią, dodatkowa klasa zagrożeń, 

 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategorie 3, 4. 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H): zgodnie z art. 21 rozporządzenia CLP na 

etykiecie powinny znaleźć się także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H). Treść zwrotów H 

powinna być zgodna z brzmieniem zawartym w załączniku III do rozporządzenia CLP. Zwroty H 

przypisane są danej klasie i kategorii zagrożenia, opisują rodzaj zagrożenia wywołany przez substancję 

lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie. Zwroty H rozpoczynające się: 

 od cyfry 2**: dotyczą zagrożeń fizycznych (np. H 222 – Skrajnie łatwopalny aerozol), 

 od cyfry 3**: dotyczą zagrożenia dla zdrowia człowieka (np. H 312 – Działa szkodliwie 

w kontakcie ze skórą), 

 od cyfry 4**: dotyczą zagrożenia dla środowiska (np. H400 – Działa bardzo toksycznie na 

organizmy wodne). 

Jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jest w kilku klasach zagrożeniach 

z uwzględnieniem dalszych zróżnicowań, to na etykiecie należy zamieścić wszystkie zwroty H 

wynikające z klasyfikacji, chyba że treść tych zwrotów powtarza się (np. w przypadku klasyfikacji 

mieszaniny jako działającej żrąco na skórę kategorii 1A z przypisanym zwrotem H 314 (Powoduje 
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poważne uszkodzenia skóry oraz uszkodzenia oczu) oraz powodującej ryzyko poważnego uszkodzenia 

oczu kategoria 1 z przypisanym zwrotem H 318 (Powoduje poważne uszkodzenie oczu) na etykiecie 

wystarczy zamieścić jedynie zwrot H 314, ponieważ zwrot ten zawiera już ostrzeżenie odnośnie 

możliwości uszkodzenia oczu przez mieszaninę). 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P): zgodnie z art. 22 rozporządzenia CLP na 

etykiecie powinny znaleźć się także zwroty wskazujące środki ostrożności, które zalecają środki służące 

zmniejszeniu lub zapobieganiu szkodliwych skutków dla zdrowia człowieka lub środowiska wynikającym 

z narażenia na substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie podczas jej stosowania lub 

unieszkodliwiania. Zwroty P przypisane do danej klasyfikacji substancji/mieszaniny znajdują się 

w tabelach, wskazujących na elementy oznakowania przypisane do danej klasy zagrożenia, 

znajdujących się w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia CLP. Zwroty wskazujące środki 

ostrożności powinny być dobierane zgodnie z art. 28 i częścią 1 załącznika IV do rozporządzenia CLP. 

Dobór zwrotów P powinien uwzględniać zwroty H przypisane substancji/mieszaninie oraz przewidywany 

lub zidentyfikowany sposób stosowania substancji lub mieszaniny. Na oznakowaniu substancji lub 

mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie nie powinno się znajdować więcej niż sześć 

zwrotów wskazujących środki ostrożności, chyba że większa liczba zwrotów P jest konieczna aby 

właściwie opisać zasady bezpiecznego stosowania substancji/mieszaniny. Gdy substancja lub 

mieszanin jest sprzedawana ogółowi społeczeństwa wówczas na etykiecie, w stosownych przypadkach, 

należy umieścić jeden zwrot wskazujący środki ostrożności dotyczący usuwania tej substancji lub 

mieszaniny (w pozostałych przypadkach zwrot wskazujący środki ostrożności dotyczący usuwania nie 

jest wymagany, jeżeli jednoznacznie wiadomo, że usunięcie substancji, mieszaniny lub opakowania nie 

stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska). 

Zwroty wskazujące środki ostrożności pogrupowane są w rozporządzeniu CLP na: 

 ogólne (zaczynają się od cyfry 1**, np. P 102 – Chronić przed dziećmi), 

 dotyczące zapobiegania (zaczynają się od cyfry 2**, np. P 232 – Chronić przed wilgocią), 

 dotyczące reagowania (zaczynają się od cyfry 3**, np. P 331 – Nie wywoływać wymiotów). 

 dotyczące przechowywania (zaczynają się od cyfry 4**, np. P 402 – Przechowywać w suchym 

miejscu), 

 dotyczące usuwania (zaczynają się od cyfry 5**). 

W odróżnieniu od kryteriów doboru zwrotów S zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych, preparatów niebezpiecznych 
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i niektórych preparatów chemicznych (akt prawny implementujący do prawa krajowego przepisy 

dyrektywy 67/548/EWG i dyrektywy 1999/45/WE w zakresie dotyczącym oznakowania chemikaliów), 

w tabeli znajdującej się w części 1 załącznika IV do rozporządzenia CLP nie znajdują się szczegółowe 

kryteria stosowania zwrotów P. W dotychczasowych przepisach umieszczenie na oznakowaniu 

opakowania substancji/mieszaniny niebezpiecznej niektórych zwrotów S było obowiązkowe, czy to ze 

względu na: 

 klasyfikację np. zwrot S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 

i zasięgnąć porady lekarza -  obowiązkowo dla substancji i mieszanin żrących oraz tych którym 

przypisano zwrot R41, 

 przeznaczenie substancji/mieszaniny, np. obowiązkowe zwroty S w przypadku substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych przeznaczonych dla sprzedaży dla 

konsumentów, 

 zastosowanie, np. zwrot S 23 – Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi 

producent) – obowiązkowo dla substancji i mieszanin, które będą stosowane poprzez 

natryskiwanie (rozpylanie). 

 W tabeli znajdującej się w części I załącznika IV znajduje się treść zwrotu P oraz dla jakich klas 

i kategorii zagrożenia można zastosować dany zwrot P (tabela nie wskazuje dla jakiej klasy i kategorii 

zagrożenia dany zwrot P jest obowiązkowy czy zalecany). Dostawcy substancji lub mieszaniny 

dobierają odpowiednie zwroty mając na uwadze przepisy art. 28 rozporządzenia CLP. 

Poniżej w tabelach przedstawiono fragment tabeli znajdującej się w części 1 załącznika IV do 

rozporządzenia CLP oraz porównanie doboru wybranych zwrotów wskazujących środki ostrożności 

zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, dyrektywą 1999/45/WE oraz rozporządzeniem CLP. 

Tabela 5.4. Fragment tabeli znajdującej się w części 1 załącznika IV do rozporządzenia CLP 

Kod zwrotu P Treść zwrotu P Klasa zagrożenia Kategoria 

zagrożenia 

P 331 Nie wywoływać wymiotów - Działanie żrące na skórę 

- Zagrożenie spowodowane aspiracją 

1A, 1B, 1C 

1 

P405 Przechowywać pod 

zamknięciem 

- Toksyczność ostra – droga 

pokarmowa 

1, 2, 3 
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Kod zwrotu P Treść zwrotu P Klasa zagrożenia Kategoria 

zagrożenia 

- Toksyczność ostra – po naniesieniu 

na skórę 

- Toksyczność ostra – po narażeniu 

inhalacyjnym 

- Działanie mutagenne 

- Rakotwórczość 

- Działanie szkodliwe na rozrodczość 

- Działanie żrące na skórę 

- Działanie toksyczne na narządy 

docelowe – narażenie jednorazowe 

- Działanie toksyczne na narządy 

docelowe – narażenie jednorazowe, 

działanie drażniące na drogi 

oddechowe 

- Działanie toksyczne na narządy 

docelowe – narażenie jednorazowe, 

działanie narkotyczne  

1, 2, 3 

 

1, 2, 3 

 

1A, 1B, 2 

1A, 1B, 2 

 1A, 1B, 2 

1A, 1B, 1C 

1, 2 

 

3 

 

 

 

3 

Tabela 5.5. Porównanie doboru wybranych zwrotów wskazujących środki ostrożności zgodnie z dyrektywą 

67/548/EWG, dyrektywą 1999/45/WE oraz rozporządzeniem CLP    

Kryteria doboru zwrotów S Kryteria doboru zwrotów P 

S 2 Chronić przed dziećmi 

Zastosowanie: 

- wszystkie substancje niebezpieczne 

i mieszaniny niebezpieczne 

Kryteria stosowania: 

P102 Chronić przed dziećmi 

Klasa/kategoria zagrożenia: w stosownych 

przypadkach 

Warunki zastosowania: produkty dostępne dla 

ogółu społeczeństwa 
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- obowiązkowo dla wszystkich substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 

przeznaczonych do sprzedaży dla konsumentów, 

z wyjątkiem zaklasyfikowanych wyłącznie jako 

niebezpieczne dla środowiska 

S 23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej 

cieczy (określi producent) 

Zastosowanie: 

Wszystkie niebezpieczne dla zdrowia ludzi 

substancje i mieszaniny w stanie ciekłym lub 

gazowym  

Kryteria stosowania: 

- obowiązkowo dla wymienionych powyżej 

substancji i mieszanin, którym przypisano zwrot 

R42 

- obowiązkowo dla substancji i mieszanin, które 

będą stosowane przez natryskiwanie (rozpylanie); 

dodatkowo konieczne jest zastosowanie zwrotu 

S38 lub S51 

- zalecane w celu zwrócenia uwagi użytkownika 

na ryzyko związane z wdychaniem substancji, 

niewskazane w zwrotach określających 

zagrożenie 

P 260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary 

/rozpylonej cieczy 

 Klasa/kategoria zagrożenia: 

- toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym) 

kategoria 1 i 2, 

- działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe – kategoria 1, 2 

- działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane – kategoria 1, 2 

- działanie żrące na skórę – kategoria 1A, 1B, 1C 

- działanie szkodliwe na rozrodczość – wpływ na 

laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci 

karmione piersią 

Warunki zastosowania: producent/dostawca 

określi właściwe warunki 

 

Informacje uzupełniające: w niektórych przypadkach, zgodnie z art. 25 rozporządzenia CLP, na 

etykiecie pojawią się tzw. „informacje uzupełniające”: 

 jeżeli substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie posiada 

właściwości fizyczne lub właściwości wpływające na zdrowie człowieka o których mowa 

w części 1 załącznika II do rozporządzenia CLP, na etykiecie należy zamieścić treść 
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odpowiednich zwrotów (np. EUH014 – „Reaguje gwałtownie z wodą” – w przypadku substancji 

i mieszanin, które reagują gwałtownie z wodą, chlorek acetylu, metale alkaliczne, tetrachlorek 

tytanu; EUH066 –„Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie 

skóry” – w przypadku substancji i mieszanin, które mogą powodować wysuszenie skóry, 

łuszczenie i pękanie skóry, lecz nie spełniają kryteriów działania drażniącego na skórę 

określonych w rozporządzeniu CLP). W tabeli poniżej przedstawiono treść wszystkich 

dodatkowych zwrotów wskazujących zagrożenie, które należy zamieścić na oznakowaniu 

opakowania niektórych substancji/mieszanin zgodnie z częścią 1 załącznika II do 

rozporządzenia CLP: 

Tabela 5.6. Treść wszystkich dodatkowych zwrotów wskazujących zagrożenie, które należy zamieścić na 

oznakowaniu opakowania niektórych substancji/mieszanin zgodnie z częścią 1 zał. II do rozporządzenia CLP 

Zagrożenia fizyczne 

EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym 

EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu tlenu 

EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą 

EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem  

EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki 

EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku 

Skutki zdrowotne 

EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy 

EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy 

EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy 

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry 

EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami 

EUH071 Działa żrąco na drogi oddechowe 
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 w przypadku substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie, które 

objęte są przepisami dyrektywy 91/414/EWG (środki ochrony roślin) na etykiecie należy 

zamieścić następujący napis „W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy 

postępować zgodnie z instrukcją”, 

 na etykiecie niektórych mieszanin, niezależnie od tego czy są one zaklasyfikowane jako 

stwarzające zagrożenie czy nie, należy umieścić odpowiednie informacje, zgodnie z częścią 2 

załącznika II do rozporządzenia CLP (np. zwrot EUH202 „Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. 

Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi” – umieszczenie tego zwrotu 

wymagane jest na etykietach na bezpośrednim opakowaniu klejów na bazie cyjanoakrylanów). 

Poniżej w tabeli przedstawiono treść wszystkich dodatkowych zwrotów, które mogą pojawić się 

na oznakowaniu opakowań niektórych mieszanin zgodnie z wymaganiami części 2 załącznika II 

do rozporządzenia CLP: 

Tabela 5.7. Treść wszystkich dodatkowych zwrotów, które mogą pojawić się na oznakowaniu opakowań 

niektórych mieszanin zgodnie z wymaganiami części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP 

EUH201 Mieszaniny zawierające 

ołów 

Zawiera ołów. Nie powinien być stosowany na powierzchniach, 

które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci 

EUH201A Mieszaniny zawierające 

ołów 

Uwaga! Zawiera ołów 

EUH202 Mieszaniny zawierające 

cyjanoakrylany 

Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki 

w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi 

EUH203 Cementy i mieszaniny 

zawierające cement 

Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej 

EUH204 Mieszaniny zawierające 

izocyjaniany 

Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej 

EUH205 Mieszaniny zawierające 

składniki epoksydowe  

o średniej masie 

cząsteczkowej ≤ 700 

Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie 

reakcji alergicznej 
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EUH206 Mieszaniny sprzedawane 

ogółowi społeczeństwa, 

które zawierają aktywny 

chlor 

Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może 

wydzielać niebezpieczne gazy (chlor) 

EUH207 Mieszaniny zawierające 

kadm (stopy) i 

przeznaczone do użycia 

przy lutowaniu lub 

spawaniu 

Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela 

niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną 

przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego 

stosowania 

EUH208 Mieszaniny 

niezaklasyfikowane jako 

uczulające ale zawierające 

przynajmniej jedną 

substancję uczulającą 

Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować 

wystąpienie reakcji alergicznej 

EUH209 

 

EUH209A 

Ciekłe mieszaniny 

zawierajace 

chlorowcowane 

węglowodory 

Podczas stosowania może przekształcić się w substancję 

wysoce łatwo palną 

Podczas stosowania może przekształcić się w substancję 

łatwo palną 

EUH210 Mieszaniny 

nieprzeznaczone dla ogółu 

społeczeństwa 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie 

 

 inne informacje niż wymienione powyżej, pod warunkiem, że informacje te: 

- będą podawać dalsze użyteczne informacje, 

- nie spowodują trudności w odczytaniu elementów etykiety wymaganych na mocy art. 17 

rozporządzenia CLP, 

- nie będą zaprzeczać ani podawać w wątpliwość elementów etykiety wymaganych na 

mocy art. 17 rozporządzenia CLP, 

- będą spójne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny 
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 wszelkie elementy oznakowania wynikające z innych przepisów wspólnotowych także powinny 

być zamieszczane w polu „informacje uzupełniające” (art. 25 ust. 6 rozporządzenia CLP) np.: 

- informacje wymagane na podstawie dyrektywy 2004/42/WE dotyczące zawartości lotnych 

związków organicznych (LZO) w farbach i lakierach, 

- informacje wymagane w przypadku gdy substancja/mieszanina podlega przepisom 

dyrektywy 98/8/WE (dyrektywa dotycząca produktów biobójczych), 

- informacje wymagane w przypadku gdy substancja/mieszanina podlega przepisom 

dyrektywy 91/414/EWG (dyrektywa dotycząca środków ochrony roślin), 

- informacje, które należy zamieścić na etykiecie na podstawie załącznika XVII do 

rozporządzenia REACH (np. „Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego”), 

- informacje wymagane na podstawie art. 65 rozporządzenia REACH (zgodnie z art. 65 

rozporządzenia REACH w przypadku gdy producent, importer lub dalszy użytkownik 

uzyskał zezwolenie na stosowanie substancji znajdującej się w załączniku XIV do 

rozporządzenia REACH, wtedy na etykiecie substancji lub mieszaniny w której znajduje się 

ta substancja umieszcza się numer zezwolenia ).  

W jaki sposób należy rozmieścić informacje na etykiecie: zgodnie z art. 32 rozporządzenia 

CLP piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwroty określające rodzaj 

zagrożenia i zwroty określające środki ostrożności powinny być umieszczone na etykiecie razem. 

Dostawca może ustalić kolejność umieszczenia zwrotów H i zwrotów P. Zwroty wskazujące rodzaj 

zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności powinny być pogrupowane razem. W przypadku 

etykiet wielojęzycznych zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty określające środki ostrożności 

grupuje się razem według języków.  

Należy także pamiętać, że opakowania zawierające substancję lub mieszaninę stwarzającą 

zagrożenie udostępnianą ogółowi społeczeństwa nie mogą mieć kształtu ani nie mogą być 

zaprojektowane w sposób, który stwarza prawdopodobieństwo przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia 

ich ciekawości lub wprowadzenia w błąd konsumentów, jak również nie mogą wyglądać ani być 

zaprojektowane w sposób podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub 

produktów leczniczych lub kosmetycznych, co mogłoby wprowadzić w błąd konsumentów.  

Kiedy należy zaktualizować etykietę: etykieta powinna zostać zaktualizowana przez dostawców, 

bez nieuzasadnionej zwłoki, po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania substancji lub mieszaniny, 

gdy nowy rodzaj zagrożenia spowoduje zaklasyfikowanie substancji w wyższej kategorii. Także 
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w przypadkach gdy wymagane jest wprowadzenie nowych informacji uzupełniających na mocy art. 25 

rozporządzenia CLP dostawcy powinny dokonać aktualizacji etykiety bez nieuzasadnionej zwłoki. 

W przypadku gdy konieczne jest dokonanie innych zmian w oznakowaniu niż wymienione powyżej, np. 

zmiana klasyfikacji substancji zawartej w mieszaninie powoduje zaklasyfikowanie mieszaniny do niższej 

kategorii zagrożenia lub zmianie ulegnie telefon dostawcy, wtedy do dostawcy powinni zaktualizować 

etykietę w ciągu 18 miesięcy. W przypadku substancji objętych zakresem dyrektywy 91/414/EWG lub 

98/8/WE, dostawcy dokonują zmian etykiety zgodnie z wymaganiami w/w dyrektyw.  

Poniżej przedstawiono przykładową etykietę substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca 

zagrożenie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP (etykieta nr 1) oraz pokazano etykietę 

sporządzoną dla metanolu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 67/548/EWG i rozporządzenia CLP 

(etykieta nr 2).   

Etykieta nr 1 

2-izopropylo-2-(1-metylobutylo)-1,3-dimetoksypropan  

603-145-00-3  

 

Uwaga 

Działa drażniąco na skórę 

Działa toksycznie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe zmiany 

Chronić przed dziećmi 

Stosować rękawice ochronne 

Unikać zrzutów do środowiska  

Dystrybutor:  

XXX Polska Sp. z o.o. 01-000 Warszawa, ul. xxxxxxxx;  

tel.: yyyyyyyyyyy 

500 ml 
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Etykieta nr 2 

Metanol   (zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG) 

  

 

Toksyczna 

 

                                     

Wysoce łatwo palna              

 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu 

 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu;  

zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia 

 

 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty 

 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu 

 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady  

lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę 

 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne 

 

 Oznakowanie WE 

  200-659-6                                 

Dystrybutor:  

XXX Polska Sp. z o.o. 01-000 Warszawa, ul. xxxxxxxx;  

tel.: yyyyyyyyyyy;  fax: yyyyyyyyy 
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Etykieta nr 2a 

Metanol (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP) 

 

 

Niebezpieczeństwo 

 

603-001-00-X 

 Wysoce łatwopalna ciecz i pary  

 Działa toksycznie po połknięciu  

 Działa toksycznie w następstwie wdychania 

 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą   

 Powoduje uszkodzenie narządów  

+ ZWROTY P 

Dystrybutor:  

XXX Polska Sp. z o.o. 01-000 Warszawa, ul. xxxxxxxx;  

tel.: yyyyyyyyyyy;  fax: yyyyyyyyy 

 

W niektórych przypadkach opakowanie substancji lub mieszaniny może mieć taki kształt lub 

formę lub jest tak małe, że niemożliwe jest sporządzenie etykiety zgodnie z ogólnymi zasadami 

opisanymi w art. 31 rozporządzenia CLP. W takich przypadkach elementy etykiety, o których mowa 

w art. 17 rozporządzenia CLP mogą być zamieszczone na: 

a) etykietach rozkładanych, 

b) przywieszanych metkach, 

c) na opakowaniu zewnętrznym. 

W takich przypadkach etykieta na opakowaniu wewnętrznym powinna zawierać przynajmniej 

piktogramy określające rodzaj zagrożenia, identyfikator produktu oraz nazwę i numer telefonu dostawcy 

danej substancji lub mieszaniny. 

Jeżeli w sposób określony powyżej nie da się zamieścić wszystkich informacji, które powinny 

znaleźć się na etykiecie, to dla opakowań których zawartość nie przekracza 125 ml oraz substancja lub 
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mieszanina została zaklasyfikowana w jednej lub kilku z wymienionych poniżej kategorii, można 

pominąć zwroty określające rodzaj zagrożenia oraz zwroty określające środki ostrożności związane 

z tymi kategoriami:  

1) gazy utleniające kategorii 1, 

2) gazy pod ciśnieniem, 

3) ciecze łatwopalne kategorii 2 lub 3, 

4) ciała stałe łatwopalne kategorii 1 lub 2, 

5) substancje lub mieszaniny samoreaktywne typu C do F, 

6) substancje lub mieszaniny samonagrzewające się, kategoria 2, 

7) substancje lub mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwo palne kategorii 1, 2 lub 3, 

8) ciecze utleniające kategorii 2 lub 3, 

9) ciała stałe utleniające kategorii 2 lub 3, 

10) nadtlenki organiczne typu C do F, 

11) toksyczność ostra kategoria 4, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi 

społeczeństwa, 

12) substancja lub mieszanina działająca drażniąco na skórę kategorii 2, 

13) substancja lub mieszanina działająca drażniąco na oczy kategorii 2, 

14) substancje lub mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

kategorii 2 lub 3, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa, 

15) substancje lub mieszaniny o działaniu toksycznym na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

kategorii 2, jeżeli substancji lub mieszaniny nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa, 

16) substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność ostra, 

kategoria 1, 

17) substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność 

przewlekła, kategoria 1 lub 2. 

Natomiast dla opakowań których zawartość nie przekracza 125 ml oraz substancja lub 

mieszanina została zaklasyfikowana w jednej lub kilku z wymienionych poniżej kategorii, można 

pominąć zwroty określające środki ostrożności związane z tymi kategoriami:  
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1) gazy łatwopalne kategorii 2, 

2) działanie szkodliwe na rozrodczość: wpływ na laktację lub poprzez laktację, 

3) stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategoria 3 lub 4. 

Dla opakowań których zawartość nie przekracza 125 ml oraz substancja lub mieszanina została 

zaklasyfikowana w jednej lub kilku z wymienionych poniżej kategorii, można pominąć piktogram, zwroty 

określające rodzaj zagrożenia oraz zwroty określające środki ostrożności związane z tymi kategoriami:  

1) działanie korodujące na metale. 

5.1. Szczególne zasady dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych, 

opakowań wewnętrznych i opakowań jednostkowych 

W przypadku gdy etykieta ma spełniać zarówno wymagania rozporządzenia CLP oraz przepisów 

dotyczących transportu towarów niebezpiecznych – tzw. etykiety kombinowane - wtedy możliwe są 

następujące rozwiązania: 

a) Jeżeli pakunek składa się z opakowania zewnętrznego i wewnętrznego, wraz z ewentualnym 

opakowaniem pośrednim, a opakowanie zewnętrzne spełnia wymagania oznakowania zgodne 

z zasadami transportu towarów niebezpiecznych, wówczas opakowanie wewnętrzne i każde 

opakowanie pośrednie są oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. Opakowanie 

zewnętrzne  może także być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP. Jeśli jeden lub 

większa liczba piktogramów określających rodzaj zagrożenia, których zamieszczenie 

wymagane jest rozporządzeniem CLP, odnosi się do tego samego zagrożenia, o którym mowa 

w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, umieszczanie na opakowaniu 

zewnętrznym wymaganych przez rozporządzenie CLP piktogramów określających rodzaj 

zagrożenia nie jest konieczne. 

b) Jeżeli opakowanie zewnętrzne pakunku nie musi spełniać przepisów w zakresie oznakowania 

zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, wówczas zarówno 

opakowanie zewnętrzne, jak i wewnętrzne, w tym każde opakowanie pośrednie, oznakowuje 

się zgodnie z rozporządzeniem CLP. Jeżeli jednak opakowanie zewnętrzne umożliwia wyraźne 

odczytanie etykiet znajdujących się na opakowaniu wewnętrznym lub pośrednim, oznakowanie 

opakowania zewnętrznego nie jest konieczne. 

c) Pojedyncze pakunki, które spełniają przepisy w zakresie oznakowania dotyczące transportu 

towarów niebezpiecznych, są oznakowane zarówno zgodnie z rozporządzeniem, CLP jak 
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i z przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych. Jeżeli jeden lub większa 

liczba piktogramów określających rodzaj zagrożenia, których zamieszczenie wymagane jest 

rozporządzeniem CLP, odnosi się do tego samego zagrożenia, o którym mowa w przepisach 

dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, umieszczanie piktogramów określających 

rodzaj zagrożenia wymaganych na podstawie rozporządzenia CLP nie jest konieczne. 

5.2. Substancje lub mieszaniny oferowane w sprzedaży dla wszystkich 

konsumentów – wymagania dotyczące zamknięć utrudniających otwarcie 

przez dzieci oraz wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie 

 Opakowania zawierające substancję lub mieszaninę zaklasyfikowaną ze względu na 

toksyczność ostrą kategorii 1-3, STOT – narażenie jednorazowe kategorii 1, STOT – narażenie 

powtarzane kategorii 1 lub działanie żrące na skórę kategorii 1 i dostarczane ogółowi społeczeństwa, 

niezależnie od pojemności opakowania, zaopatruje się w zamknięcia utrudniające ich otwarcie przez 

dzieci. 

Także opakowania zawierające substancję lub mieszaninę zaklasyfikowaną i oznakowaną jako 

stanowiącą zagrożenie przez aspirację i dostarczane ogółowi społeczeństwa, z wyjątkiem substancji 

i mieszanin wprowadzanych do obrotu w postaci aerozoli lub w pojemnikach wyposażonych w szczelne 

urządzenia do wytwarzania aerozolu, niezależnie od pojemności opakowania, zaopatruje się 

w zamknięcia utrudniające ich otwarcie przez dzieci. 

W przypadku substancji lub mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa i zaklasyfikowanych 

ze względu na toksyczność ostrą, działanie żrące na skórę, działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

kategorii 2, rakotwórczość kategorii 2, działanie szkodliwe na rozrodczość kategorii 2, działanie 

uczulające na drogi oddechowe lub STOT kategorii 1 i 2, zagrożenie spowodowane aspiracją lub jako 

łatwopalne gazy, ciecze  i ciała stałe kategorii 1 i 2, opakowanie, niezależnie od pojemności, zaopatruje 

się  w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. 

5.3. Wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP substancje lub mieszaniny wprowadzane do obrotu 

powinny być odpowiednio zidentyfikowane (zgodnie z art. 17 rozporządzenia CLP na oznakowaniu 

opakowania czy to substancji czy mieszaniny należy zamieścić między innymi identyfikator produktu). 

Jednakże w niektórych przypadkach producent, importer lub dalszy użytkownik substancji wchodzącej 

w skład mieszaniny może złożyć do Agencji wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej 
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w odniesieniu do tej substancji wchodzącej w skład mieszaniny w postaci nazwy określającej 

najważniejsze chemiczne grupy funkcyjne lub oznaczenia alternatywnego, jeżeli substancja spełnia 

określone kryteria i jeżeli jest on w stanie wykazać, że ujawnienie na etykiecie lub w karcie 

charakterystyki nazwy chemicznej tej substancji zagraża poufności jego działalności gospodarczej, 

w szczególności jego prawom własności intelektualnej. 

Wszyscy dostawcy mieszanin, którzy przed dniem 1 czerwca 2015 r. wykażą na mocy art. 15 

dyrektywy 1999/45/WE (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 1999/45/WE wniosek o stosowanie 

alternatywnej nazwy rodzajowej składa się do organu właściwego w kraju w którym dana mieszanina 

jest wprowadzana do obrotu), że ujawnienie nazwy chemicznej substancji stanowiącej składnik 

mieszaniny zagraża poufności ich działalności gospodarczej, mogą do celów rozporządzenia CLP 

w dalszym ciągu stosować uzgodnioną nazwę alternatywną. 

Producent, importer lub dalszy użytkownik może ubiegać się o alternatywną nazwę rodzajową 

dla substancji zawartej w mieszaninie, jeżeli: 

(I) substancji nie przypisano we Wspólnocie najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku 

pracy; oraz 

(II) producent, importer lub dalszy użytkownik mogą wykazać, że stosowanie alternatywnej nazwy 

rodzajowej zaspokaja wymóg przekazania wystarczających informacji, dla podjęcia niezbędnych 

środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymóg zagwarantowania, że 

ryzyko wynikające z użytkowania danej mieszaniny jest odpowiednio kontrolowane; oraz 

(III) substancja została zaklasyfikowana wyłącznie w jednej lub kilku z następujących kategorii 

zagrożeń: 

a) Dowolna z kategorii zagrożeń ze względu na właściwości fizyczne, 

b) Toksyczność ostra, kategoria 4, 

c) Działanie drażniące na skórę, kategoria 2, 

d) Działanie drażniące na oczy, kategoria 2, 

e) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 2 lub 3, 

f) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane kategoria 2, 

g) Stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego – toksyczność przewlekła, kategoria 3 lub 4. 
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6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia CLP przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska 

Inspekcja Ochrony Środowiska jest, jak już wspomniano wcześniej, jednym z organów nadzoru 

odpowiedzialnym w Polsce za kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów rozporządzenia 

CLP.  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach nie wskazuje 

dokładnego zakresu kontroli IOŚ w odniesieniu do przepisów rozporządzenia CLP, tak jak to ma 

miejsce w wypadku rozporządzenia REACH (w art. 29 wskazano listę zagadnień, jakie mieszczą się 

w zakresie nadzoru IOŚ nad przestrzeganiem rozporządzenia REACH). W związku z powyższym 

należy domniemywać, że IOŚ powinna na tyle sprawdzać poniżej wylistowane zagadnienia dot. 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów, na ile jest to konieczne do zbadania, czy nie ma 

u kontrolowanego nieprawidłowości w odniesieniu do zagadnień przypisanych nadzorowi IOŚ w art. 29 

ww. ustawy. 

Obowiązki nakładane przez przepisy rozporządzenia CLP na przedsiębiorców dotyczą: 

 klasyfikacji substancji i mieszanin, 

 oznakowania zaklasyfikowanych substancji i mieszanin, 

 opakowania substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP, 

 zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania. 

Poniżej wymieniono zagadnienie dotyczące przepisów rozporządzenia CLP, które mogą być 

kontrolowane przez organy nadzoru: 

 czy substancja została zaklasyfikowana przez producenta lub importera zgodnie 

z wymaganiami przepisów rozporządzenia CLP, 

 czy mieszanina została zaklasyfikowana przez importera lub dalszego użytkownika zgodnie 

z wymaganiami rozporządzenia CLP, 

 czy jeżeli substancja jest zamieszczona w załączniku VI do rozporządzenia CLP, to producent, 

importer lub dalszy użytkownik wykorzystuje klasyfikację zawartą w tym załączniku – dotyczy 

zagrożeń substancji zawartych w tym załączniku, 

 czy producent lub importer substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie dokonał 

zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania, 
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 czy producent lub importer substancji, który dokonał zgłoszenia do wykazu klasyfikacji 

i oznakowania substancji dokonuje aktualizacji tego zgłoszenia w przypadku gdy posiada nowe 

informacje, które dają podstawę do zmiany klasyfikacji i oznakowania substancji, 

 czy producent lub importer substancji, który dokonał zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania 

substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania, przekazuje zgłoszoną klasyfikację w karcie 

charakterystyki w dół łańcucha dostaw, 

 czy importer mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie dokonał zgłoszenia 

klasyfikacji i oznakowania substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zawartych 

w mieszaninie do wykazu klasyfikacji i oznakowania, 

 czy importer mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie, który dokonał 

zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające 

zagrożenie zawartych w mieszaninie do wykazu klasyfikacji i oznakowania dokonuje aktualizacji 

tego zgłoszenia w przypadku gdy posiada nowe informacje, które dają podstawę do zmiany 

klasyfikacji i oznakowania substancji, 

 czy substancja zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie została oznakowana przez 

dostawców zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP: 

a) czy etykieta substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie wprowadzanej do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej została przygotowana w języku polskim, 

b) czy etykieta substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie jest czytelna, 

c) czy piktogramy zawarte na etykiecie substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie 

są odpowiedniej wielkości, 

d) czy informacje dotyczące oznakowania substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca 

zagrożenie zawarte w sekcji 2.2 karty charakterystyki są zgodne z informacjami zawartymi na 

etykiecie substancji, 

e) czy na etykiecie substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie znajdują się 

dodatkowe informacje, jeżeli są wymagane przez inne przepisy dotyczące wprowadzania do 

obrotu chemikaliów,   

 czy mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie została oznakowana przez 

dostawców zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP: 
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a) czy etykieta mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie wprowadzanej do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej została przygotowana w języku polskim, 

b) czy etykieta mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie jest czytelna, 

c) czy piktogramy zawarte na etykiecie mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca 

zagrożenie są odpowiedniej wielkości, 

d) czy informacje dotyczące oznakowania mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca 

zagrożenie zawarte w sekcji 2.2 karty charakterystyki są zgodne z informacjami zawartymi na 

etykiecie mieszaniny, 

e) czy na etykiecie mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie znajdują się 

dodatkowe informacje, jeżeli są wymagane przez inne przepisy dotyczące wprowadzania do 

obrotu chemikaliów, 

 czy dostawcy posiadający nowe informacje mające wpływ na etykietę substancji 

zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie dokonują aktualizacji etykiety,    

 czy dostawcy posiadający nowe informacje mające wpływ na etykietę mieszaniny 

zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie dokonują aktualizacji etykiety,  

 czy opakowanie substancji zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie spełnia wymagania 

zawarte w rozporządzeniu CLP: 

a) czy opakowania zawierające substancje zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie 

udostępniane ogółowi społeczeństwa mają kształt oraz są zaprojektowane w sposób, który nie 

stwarza prawdopodobieństwa przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia ich ciekawości lub 

wprowadzenia w błąd konsumentów, 

b) czy opakowania zawierające substancje zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie 

udostępniane ogółowi społeczeństwa nie wyglądają ani nie są zaprojektowane w sposób 

podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych lub 

kosmetycznych, co mogłoby wprowadzić w błąd konsumentów, 

c) czy opakowania zawierające substancje dostarczane ogółowi społeczeństwa 

i zaklasyfikowane ze względu na toksyczność ostrą kategorii 1-3, STOT – narażenie 

jednorazowe kategorii 1, STOT – narażenie powtarzane kategorii 1 lub działanie żrące na skórę 

kategorii 1, są zaopatrzone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci, 



173 

 

d) czy opakowania substancji dostarczanych ogółowi społeczeństwa i zaklasyfikowanych ze 

względu na toksyczność ostrą, działanie żrące na skórę, działanie mutagenne na komórki 

rozrodcze kategorii 2, rakotwórczość kategorii 2, działanie szkodliwe na rozrodczość kategorii 2, 

działanie uczulające na drogi oddechowe lub STOT kategorii 1 i 2, zagrożenie spowodowane 

aspiracją lub jako łatwopalne gazy, substancje ciekłe i stałe kategorii 1 i 2 są wyposażone 

w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, 

 czy opakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie spełniają 

wymagania zawarte w rozporządzeniu CLP: 

a) czy opakowania zawierające mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie 

udostępniane ogółowi społeczeństwa mają kształt oraz są zaprojektowane w sposób, który nie 

stwarza prawdopodobieństwa przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia ich ciekawości lub 

wprowadzenia w błąd konsumentów, 

b) czy opakowania zawierające mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie 

udostępniane ogółowi społeczeństwa nie wyglądają ani nie są zaprojektowane w sposób 

podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych lub 

kosmetycznych, co mogłoby wprowadzić w błąd konsumentów, 

c) czy opakowania zawierające mieszaniny dostarczane ogółowi społeczeństwa 

i zaklasyfikowane ze względu na toksyczność ostrą kategorii 1-3, STOT – narażenie 

jednorazowe kategorii 1, STOT – narażenie powtarzane kategorii 1 lub działanie żrące na skórę 

kategorii 1, są zaopatrzone w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci, 

d) czy opakowania mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa i zaklasyfikowanych ze 

względu na toksyczność ostrą, działanie żrące na skórę, działanie mutagenne na komórki 

rozrodcze kategorii 2, rakotwórczość kategorii 2, działanie szkodliwe na rozrodczość kategorii 2, 

działanie uczulające na drogi oddechowe lub STOT kategorii 1 i 2, zagrożenie spowodowane 

aspiracją lub jako łatwopalne gazy, substancje ciekłe i stałe kategorii 1 i 2 są wyposażone 

w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, 

- czy producenci substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia oraz importerzy 

substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia przechowują informacje wykorzystane do 

klasyfikacji tych substancji, 
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- czy importerzy mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia oraz dalsi 

użytkownicy wytwarzający mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenia przechowują 

informacje wykorzystane do klasyfikacji tych mieszanin, 

- czy dostawcy substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia oraz importerzy 

substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia przechowują informacje wykorzystane do 

oznakowania tych substancji, 

- czy importerzy mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenia oraz dalsi 

użytkownicy wytwarzający mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenia przechowują 

informacje wykorzystane do oznakowania tych mieszanin. 
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