
dr KATARZYNA MIRANOWICZ-DZIER¯AWSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy

Rozporz¹dzenie CLP  
– zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów

W artykule przedstawiono za³o¿enia rozporz¹dzenia CLP, ró¿nice miêdzy nowym syste-
mem a dotychczas obowi¹zuj¹cymi przepisami opartymi na dyrektywach 67/548/EWG 
i 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.  Omówiono tak¿e terminy wchodzenia 
w ¿ycie postanowieñ rozporz¹dzenia CLP oraz dzia³ania, które nale¿y podj¹æ w przypadku, 
gdy dotychczasowe oznakowanie i opakowanie substancji b¹d� mieszanin jest niezgodne 
z jego wymogami. 

CLP regulation – harmonized classification, labelling and packaging of chemicals
This article presents assumptions related to the CLP regulation, differences between the 
new system and former regulations based on 67/548/EEC and 1999/45/CE directives of 
the European Parliament and Council. It discusses the length of vacatio legis for the new 
regulation as well as actions that will have to be take should previous packaging and marking 
of substances or mixtures do not comply with the new requirements.Fo
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Miêdzynarodowy rynek substancji chemicznych 

mo¿e funkcjonowaæ skutecznie jedynie wówczas, 
gdy wymagania ich dotycz¹ce w poszczególnych 
pañstwach bêd¹ to¿same lub bardzo podobne.

Aby osi¹gn¹æ ten cel na poziomie Unii Europej-
skiej, 1 czerwca 2007 r. we wszystkich pañstwach 
cz³onkowskich wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ 
i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów 
(REACH) [1]. Kolejnym krokiem, bêd¹cym de facto 
dostosowaniem rozwi¹zania europejskiego do stan-
dardu �wiatowego (GHS) w dziedzinie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania chemikaliów jest zmiana 
rozporz¹dzenia REACH rozporz¹dzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 
[2], zwanym rozporz¹dzeniem CLP. W niniejszym 
artykule przedstawiono jego za³o¿enia, ró¿nice 
miêdzy nowym systemem a dotychczas obowi¹zu-
j¹cymi przepisami opartymi na dyrektywach Rady 
67/548/EWG i 1999/45/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady, a tak¿e terminy wchodzenia w ¿ycie 
postanowieñ rozporz¹dzenia CLP oraz dzia³ania, 
które nale¿y podj¹æ, w przypadku, gdy dotychcza-
sowe oznakowanie i opakowanie substancji b¹d� 
mieszanin jest niezgodne z jego wymogami.

Globalnie Zharmonizowany 
System Klasyfikacji 
i Oznakowania Chemikaliów (GHS)

Miêdzynarodowe, ujednolicone podej�cie do kla-
syfikacji i oznakowania chemikaliów reprezentuje 
GHS (Global Harmonised System), czyli Globalnie 
Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania 

Chemikaliów, który zawiera ujednolicone kryteria 
klasyfikacji substancji i mieszanin pod wzglêdem 
stwarzanych przez nie zagro¿eñ dla zdrowia 
cz³owieka i �rodowiska oraz wymagania dotycz¹ce 
informowania o zagro¿eniu – w postaci etykiet 
ostrzegawczych oraz kart charakterystyki [3].

Podstawy do opracowania GHS wywodz¹ siê 
z mandatu do opracowania globalnie zharmo-
nizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania 
chemikaliów, który zosta³ nadany na Konferencji 
Narodów Zjednoczonych nt. �rodowiska i Rozwoju 
w 1992 r. w Rio de Janeiro. System GHS przyjêty 
zosta³ w 2002 r. na Szczycie Narodów Zjedno-
czonych dotycz¹cym Zrównowa¿onego Rozwoju 
w Johannesburgu [3].

Wdro¿enie systemu GHS w UE
W Unii Europejskiej system GHS zosta³ wdro¿ony 

za pomoc¹ rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady w sprawie klasyfikacji (Classification), 
oznakowania (Labelling) i pakowania (Packaging) 
substancji i mieszanin chemicznych – okre�lanego 
skrótem CLP [3].

Rozporz¹dzenie to zast¹pi dyrektywê Rady 
67/548/EWG z 27 czerwca 1967 r. w sprawie 
zbli¿enia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnosz¹cych siê do klasyfikacji, 
pakowania i oznakowania substancji niebezpiecz-
nych (w skrócie DSD1) oraz dyrektywê 1999/45/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 maja 
1999 r. w sprawie zbli¿enia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych pañstw cz³on-
kowskich, odnosz¹cych siê do klasyfikacji, pako-

1 DSD z ang. Dangerous Substances Directive.

wania i oznakowania preparatów niebezpiecznych 
(w skrócie DPD2). Zostan¹ one ostatecznie uchylone 
1 czerwca 2015 r. [3].

Rozporz¹dzenie 1272/2008 jest implementacj¹ 
wybranych kryteriów GHS do prawa wspólnoto-
wego, zgodnie z zapisem: „Kraje maj¹ swobodê 
w okre�leniu, które z modu³ów zostan¹ zasto-
sowane w ró¿nych czê�ciach ich systemów” [4].

Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin che-
micznych oraz zasady ich oznakowania, zgodnie 
z zasadami GHS, zosta³y opublikowane po raz pierw-
szy w 2003 r. w tzw. Fioletowej Ksiêdze. Dokument 
ten jest uaktualniany co 2 lata, zgodnie z wynikami 
prac podkomitetu ds. Globalnie Zharmonizowanego 
Systemu Klasyfikacji i Oznakowania dzia³aj¹cego 
przy ONZ. Najnowsz¹ jest trzecia zrewidowana 
wersja GHS, wydana w 2009 roku (GHS Rev. 3), 
w której wprowadzono nastêpuj¹ce zmiany:

• dodano now¹ klasê zagro¿enia: „substancje/
mieszaniny stwarzaj¹ce zagro¿enie dla warstwy 
ozonowej”

• klasê zagro¿enia „dzia³anie uczulaj¹ce na skó-
rê/drogi oddechowe” podzielono na dwie podka-
tegorie (1A i 1B)

• wprowadzono zmiany w kryteriach klasyfikacji 
substancji/mieszanin ze wzglêdu na zagro¿enie 
przewlek³e dla �rodowiska

• dodano zapis umo¿liwiaj¹cy odst¹pienie 
od ogólnych zasad oznakowania substancji 
i mieszanin zawartych w GHS, w przypadku che-
mikaliów wprowadzanych do obrotu w ma³ych 
opakowaniach [3].

2 DPD z ang. Dangerous Preparation Directive.
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Cel rozporz¹dzenia CLP
Celem rozporz¹dzenia CLP jest „zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony 
�rodowiska”, a tak¿e swobodnego przep³ywu che-
mikaliów za pomoc¹ zharmonizowania kryteriów 
klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów do-
tycz¹cych oznakowania i pakowania substancji i mie-
szanin stwarzaj¹cych zagro¿enie oraz na³o¿enia na:

• producentów, importerów i dalszych u¿yt-
kowników – obowi¹zku klasyfikowania substancji 
i mieszanin wprowadzanych do obrotu

• dostawców – obowi¹zku oznakowania i pa-
kowania substancji i mieszanin wprowadzanych 
do obrotu

• producentów, producentów wyrobów i im-
porterów – obowi¹zku klasyfikowania substancji, 
które nie s¹ wprowadzane do obrotu, lecz podlegaj¹ 
obowi¹zkowi rejestracji lub zg³oszenia na mocy 
rozporz¹dzenia REACH.

Poza tym, rozporz¹dzenie nak³ada na producen-
tów i importerów substancji obowi¹zek zg³aszania 
Agencji tych klasyfikacji i elementów etykiety, które 
nie zosta³y jeszcze przedstawione w ramach reje-
stracji na mocy rozporz¹dzenia REACH. Wa¿nym 
elementem rozporz¹dzenia jest te¿ ustanowienie 
wykazu substancji wraz ze zharmonizowan¹ 
na szczeblu Wspólnoty klasyfikacj¹ i elementami 
oznakowania; i ustanowienie wykazu klasyfi-
kacji i oznakowania substancji, sk³adaj¹cego siê 
ze wszystkich zg³oszeñ, przekazanych informacji, 
zharmonizowanych klasyfikacji i elementów ozna-
kowania [2].

Wy³¹czenia z rozporz¹dzenia CLP
Rozporz¹dzenie CLP nie ma zastosowania 

do substancji i mieszanin radioaktywnych, che-
mikaliów, które podlegaj¹ nadzorowi celnemu 
(m.in. pod warunkiem, ¿e s¹ tymczasowo ma-
gazynowane i ¿e nie s¹ poddawane obróbce ani 
przetwarzane) oraz niewprowadzanych do obrotu 
substancji i mieszanin pozyskiwanych na potrzeby 
badañ naukowych i rozwojowych (pod warunkiem, 
¿e s¹ stosowane w kontrolowanych warunkach 
zgodnie ze wspólnotowymi przepisami dotycz¹cymi 
warunków pracy i �rodowiska).

CLP nie dotyczy równie¿ pó³produktów niewy-
odrêbnianych oraz produktów leczniczych (w tym 
równie¿ weterynaryjnych), produktów kosmetycz-
nych, wyrobów medycznych, które s¹ inwazyjne 
lub u¿ywane w bezpo�rednim kontakcie fizycznym 
z cia³em ludzkim i ¿ywno�ci lub pasz.

Rozporz¹dzenie nie ma te¿ zastosowania 
do transportu towarów niebezpiecznych drog¹ 
powietrzn¹, morsk¹, l¹dow¹, kolejow¹ lub ¿eglug¹ 
�ródl¹dow¹, a odpady nie s¹ substancj¹, mieszanin¹ 
ani wyrobem w rozumieniu art. 2 tego rozporz¹-
dzenia [2].

Uk³ad i terminy obowi¹zywania 
rozporz¹dzenia CLP

CLP sk³ada siê z 7 za³¹czników merytorycz-
nych, zawieraj¹cych m.in. wymagania w zakresie 
klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin, 
wykazy zwrotów wskazuj¹cych rodzaj zagro¿enia, 
�rodki ostro¿no�ci oraz odpowiednie piktogramy. 
Zawiera tak¿e zharmonizowan¹ klasyfikacjê oraz 

oznakowanie niektórych substancji niebezpiecznych 
oraz tabelê s³u¿¹c¹ do przeklasyfikowania substancji 
b¹d� mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z dyrek-
tyw¹ 67/548/EWG do wymagañ przepisów GHS.

Je¿eli chodzi o terminy obowi¹zywania CLP: 
wesz³o ono w ¿ycie 20 stycznia 2009 r. I tak:

1. Od dnia wej�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia 
straci³ moc za³¹cznik I do dyrektywy 67/548/
EWG, obowi¹zuje natomiast tabela 3.2 za³¹cznika 
VI do rozporz¹dzenia CLP.

2. Od daty wej�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia 
terminy „preparat” lub „preparaty” zamieniono  
odpowiednio na: „mieszanina” lub „mieszaniny”.

3. Zmianie uleg³y tre�ci not (zwanych teraz 
uwagami) stosowanych w wykazie substancji nie-
bezpiecznych (tabela 3.2 za³¹cznik VI).

4. Do 1 grudnia 2010 r. substancje klasyfikowa³o 
siê, oznakowywa³o i pakowa³o zgodnie z DSD (oczy-
wi�cie stosuj¹c za³¹cznik VI do CLP zamiast za³¹cznika 
I do dyrektywy 67/548/EWG). Nowe rozporz¹dzenie 
(CLP) zezwala³o jednak (art. 62 ust. 2) na klasyfikacjê, 
oznakowanie i pakowanie substancji zgodnie z nowymi 
wymaganiami jeszcze przed dniem 1 grudnia 2010 r. 
W takim przypadku nie mia³y zastosowania przepisy 
dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE, co w praktyce 
oznacza³o, ¿e w karcie charakterystyki substancji 
nale¿a³o umie�ciæ podwójn¹ klasyfikacjê: wed³ug dy-
rektywy 67/548/EWG i CLP, na opakowaniu substancji, 
zamiast oznakowania wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych 
przepisów nale¿a³o zamie�ciæ oznakowanie wed³ug 
CLP i w koñcu: nale¿a³o stosowaæ przepisy dotycz¹ce 
opakowañ zawarte w CLP.

5. Od 1 grudnia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. sub-
stancje chemiczne klasyfikuje siê stosuj¹c zarówno 
przepisy CLP i DSD, ale oznakowuje i pakuje siê 
je wy³¹cznie wed³ug przepisów CLP.

6. Do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje siê, 
oznakowuje i pakuje zgodnie z przepisami DSD i DPD 
(oczywi�cie stosuj¹c za³¹cznik VI do CLP zamiast 
za³¹cznika I do dyrektywy 67/548/EWG).

Rozporz¹dzenie zezwala jednak (art. 62 ust. 2) 
na klasyfikacjê, oznakowanie i pakowanie mieszanin 
zgodnie z CLP ju¿ przed 1 czerwca 2015 r. W takim 
przypadku nie maj¹ zastosowania przepisy dyrek-
tyw 67/548/EWG i 1999/45/WE, co oznacza, 
¿e w karcie charakterystyki mieszaniny nale¿y umie-
�ciæ podwójn¹ klasyfikacjê: wed³ug DSD (w odnie-
sieniu do substancji zawartych w mieszaninie), DPD 
(w odniesieniu do mieszaniny) i CLP (w odniesieniu 
do substancji zawartych w mieszaninie i do miesza-
niny), na opakowaniu mieszaniny, zamiast oznako-
wania wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów 
nale¿y zamie�ciæ oznakowanie wed³ug CLP oraz, 
¿e nale¿y stosowaæ przepisy dotycz¹ce opakowañ 
zawarte w CLP.

7. Od dnia 1 czerwca 2015 r. zarówno do sub-
stancji, jak i mieszanin stosuje siê wy³¹cznie przepisy 
CLP [4].

W przypadku substancji zaklasyfikowanych 
i oznakowanych zgodnie z dyrektyw¹ 67/548/
EWG, które wprowadzono do obrotu (co zgodnie 
z definicj¹ CLP oznacza: odp³atne lub nieodp³atne 
dostarczenie lub udostêpnienie stronie trzeciej; 
import jest uznawany za wprowadzenie do obrotu) 

Tabela. Ró¿nice miêdzy wcze�niejszymi dyrektywami (DSD, DPD) i  nowym rozporz¹dzeniem (CLP)
Table. Differences between directives (DSD and DPD) and the new regulation (CLP)

DSD i DPD CLP
Terminologia

Terminologia DSD, np. preparat, niebezpieczny, katego-
ria zagro¿enia, sformu³owanie dotycz¹ce ryzyka, sfor-
mu³owanie dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Terminologia GHS ONZ, np. mieszanina, stwarzaj¹cy 
zagro¿enie, klasa zagro¿enia, zwrot okre�laj¹cy zagro-
¿enie, zwrot okre�laj¹cy �rodki ostro¿no�ci

Kryteria
Kategorie zagro¿enia zgodnie z DSD dotycz¹ce zagro-
¿eñ wynikaj¹cych z w³a�ciwo�ci � zycznych oraz zagro-
¿eñ dla zdrowia i �rodowiska naturalnego

Klasy zagro¿enia GHS ONZ uwzglêdniaj¹ce te zró¿ni-
cowania, które najlepiej oddaj¹ kategorie zagro¿enia 
DSD; ³¹czna liczba klas zagro¿enia na mocy CLP wiêksza 
od ³¹cznej liczby kategorii zagro¿enia na mocy DSD

Kategorie zagro¿enia DSD + dodatkowe elementy ety-
kiety np. R1 (Produkt wybuchowy w stanie suchym)

Klasy zagro¿enia GHS ONZ + uzupe³niaj¹ce elemen-
ty etykiety przejête z DSD, np. EUH001 (Wybuchowy 
w stanie suchym)

Zasady obliczeniowe DPD (metoda konwencjonalna) 
w zakresie klasy� kacji preparatów

Metody obliczeniowe GHS ONZ (addytywno�æ, suma) 
ró¿ni¹ce siê od zasad obliczeniowych DPD

Badania, do�wiadczenia ludzi lub obliczenia w celu kla-
sy� kacji mieszanin

Podobnie jak w przypadku DPD; dodatkowo zasady po-
mostowe umo¿liwiaj¹ce klasy� kacjê mieszanin na pod-
stawie danych dotycz¹cych podobnych przebadanych 
mieszanin i informacji o poszczególnych stwarzaj¹cych 
zagro¿enie sk³adnikach substancji

Elementy etykiety
Symbole DSD Piktogramy CLP
Wybór spo�ród 50 ró¿nych sformu³owañ dotycz¹cych 
bezpieczeñstwa; ograniczona swoboda wyboru

Wybór spo�ród 110 ró¿nych zwrotów okre�laj¹cych 
�rodki ostro¿no�ci; swoboda wyboru

Procedury
Zharmonizowana klasy� kacja dot. zasady w przypadku 
wszystkich kategorii zagro¿enia

Zharmonizowana klasy� kacja w przypadku substancji 
rakotwórczych, mutagennych i dzia³aj¹cych szkodliwie 
na rozrodczo�æ lub uczulaj¹co na drogi oddechowe; inne 
skutki oceniane w zale¿no�ci od przypadku

Zharmonizowana klasy� kacja na podstawie wniosku 
pañstwa cz³onkowskiego

Zharmonizowana klasy� kacja na podstawie wniosku 
pañstwa cz³onkowskiego (przepisy przejête z rozporz¹-
dzenia REACH) lub, w okre�lonych warunkach, wniosku 
producenta, importera lub dalszego u¿ytkownika

Brak procedury zg³oszenia Zg³oszenie klasy� kacji i oznakowania substancji do wy-
kazu klasy� kacji i oznakowania sporz¹dzonego przez 
ECHA (przepisy przejête z rozporz¹dzenia REACH)
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przed 1 grudnia 2010 r., nie musz¹ byæ one ponownie 
oznakowane i opakowane do 1 grudnia 2012 r.

Podobnie w przypadku mieszanin zaklasyfi-
kowanych i oznakowanych zgodnie z dyrektyw¹ 
1999/45/WE, które wprowadzono do obrotu przed 
1 czerwca 2015 r., nie musz¹ byæ one ponownie 
oznakowane i opakowane do 1 czerwca 2017 r. [3].

Ró¿nice miêdzy CLP 
a dyrektywami DSD i DPD

Zarówno rozporz¹dzenie CLP, jak i wcze�niejsze 
dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych 
(DSD) i preparatów niebezpiecznych (DPD) od-
nosz¹ siê do klasyfikacji, przekazywania informacji 
o zagro¿eniach przez oznakowanie oraz pakowania, 
ale s¹ miêdzy nimi istotne ró¿nice (tabela), [5].

Nowy system wprowadzony 
rozporz¹dzeniem CLP

W porównaniu z REACH rozporz¹dzenie CLP 
ma znacznie szerszy zakres, poniewa¿ ma zastoso-
wanie bez wzglêdu na tona¿ (wymogi rozporz¹dze-
nia REACH dotycz¹ substancji produkowanych lub 
importowanych w ilo�ci 1 t lub wiêcej w skali roku), 
[4]. Rozporz¹dzenie to nak³ada na producentów, 
importerów i dalszych u¿ytkowników obowi¹zek 
sklasyfikowania substancji lub mieszanin przed 
wprowadzeniem do obrotu (z zachowaniem prze-
pisów przej�ciowych), [4].

Podobnie, w pewnych przypadkach, obowi¹zek 
klasyfikacji spoczywa na producentach i importe-
rach wyrobów (substancje uwalniaj¹ce siê w sposób 
zamierzony, substancje „wysokiego ryzyka”), [4]. 
Obowi¹zek klasyfikacji dotyczy substancji nieza-
le¿nie od tona¿u oraz od tego, czy s¹ substancjami 
„wprowadzonymi”, a zatem do 1 grudnia 2010 r. 
nale¿a³o dokonaæ klasyfikacji wszystkich substancji 
stwarzaj¹cych ryzyko, a nie tylko tych, które musia³y 
byæ w tym terminie zarejestrowane zgodnie z roz-
porz¹dzeniem REACH [4].

Substancje zgodnie z rozporz¹dzeniem CLP (art. 
36) bêd¹ podlegaæ zharmonizowanej klasyfikacji 
i oznakowaniu, je¿eli spe³niaj¹ kryteria okre�lone 
w za³¹czniku I w odniesieniu do:

• dzia³ania uczulaj¹cego na drogi oddechowe, 
kategoria 1

• dzia³ania mutagennego na komórki rozrodcze, 
kategoria 1A, 1B lub 2

• rakotwórczo�ci, kategoria 1A, 1B lub
• szkodliwego dzia³ania na rozrodczo�æ, kate-

goria 1A, 1B lub 2.
Tak¿e substancje czynne, w rozumieniu dyrek-

tyw 91/414/EWG (dotycz¹cej �rodków ochrony 
ro�lin) lub 98/8/WE (dotycz¹cej produktów bio-
bójczych), podlegaj¹ zharmonizowanej klasyfikacji 
i oznakowaniu (ze wzglêdu na wszystkie rodzaje 
zagro¿eñ stwarzanych przez te substancje).

W indywidualnych przypadkach, je¿eli zostanie 
przedstawione uzasadnienie dowodz¹ce, ¿e istnieje 
potrzeba zharmonizowanej klasyfikacji i oznako-
wania na szczeblu wspólnotowym pomimo tego, 
¿e substancja nie spe³nia wymienionych kryteriów 
klasyfikacji oraz nie jest substancj¹ czynn¹ w my�l 
dyrektyw 91/414/EWG czy 98/8/WE, substancje 
takie mog¹ zostaæ zamieszczone w czê�ci 3 za-
³¹cznika VI [5].

Nowy system klasyfikacji dzieli zagro¿enia 
na 28 klas w zale¿no�ci od sposobu powodowania 
zagro¿enia: 16 klas zagro¿eñ fizycznych opartych 
na klasach zdefiniowanych w prawie miêdzyna-
rodowym w odniesieniu do transportu towarów 
niebezpiecznych, 10 klas zagro¿eñ dla zdrowia 
ludzkiego i 1 klasê zagro¿eñ dla �rodowiska (z do-
datkow¹ klas¹ dla substancji dzia³aj¹cych szkodliwie 
na warstwê ozonow¹).

Je¿eli substancja lub mieszanina zostanie (lub 
jest) sklasyfikowana jako stwarzaj¹ca zagro¿enie, 
dostawcy3 musz¹ zapewniæ, aby przed wpro-

3 Dostawca – ka¿dy producent, importer, dalszy u¿ytkow-
nik lub dystrybutor wprowadzaj¹cy do obrotu substancjê 
w jej postaci w³asnej albo jako sk³adnik mieszaniny, czy 
mieszaninê.

wadzeniem do obrotu zosta³a ona oznakowana 
i opakowana zgodnie z wymogami rozporz¹dzenia 
CLP (z zachowaniem przepisów przej�ciowych), [4].

W niektórych przypadkach, zharmonizowana 
klasyfikacja i oznakowanie podane w za³¹czniku VI4 
do rozporz¹dzenia CLP nie s¹ zgodne z dotychczas 
stosowanymi. Konieczne jest wówczas niezw³oczne 

4 10 sierpnia 2009 r. ukaza³o siê rozporz¹dzenie Komisji 
(WE) nr 790/2009 dostosowuj¹ce do postêpu na-
ukowo-technicznego rozporz¹dzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grud-
nia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowa-
nia substancji i mieszanin (tekst maj¹cy znaczenie dla EOG) 
(DzUrz L 235 z 5.09.2009, str. 1.). Od dnia 05.09.2009 r. 
za³¹cznik VI do rozporz¹dzenia CLP zawiera zmiany 
wprowadzone przez trzydziest¹ i trzydziest¹ pierwsz¹ 
poprawkê do postêpu technicznego (30 i 31 ATP).

Piktogram Oznakowanie
GHS 01 Materia³y wybuchowe niestabilne

Materia³y wybuchowe podklasy: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy A, B
Nadtlenki organiczne, typy A, B

GHS 02 Gazy ³atwo palne, kategoria zagro¿enia 1
Wyroby aerozolowe ³atwo palne, kategorie zagro¿eñ 1, 2
Substancje ciek³e ³atwo palne, kategorie zagro¿eñ 1, 2, 3
Substancje sta³e ³atwo palne, kategorie zagro¿eñ 1, 2
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typy B, C, D, E, F
Substancje ciek³e piroforyczne, kategoria zagro¿enia 1
Substancje sta³e piroforyczne, kategoria zagro¿enia 1
Substancje i mieszaniny samonagrzewaj¹ce siê, kategorie zagro¿eñ 1, 2
Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wod¹ wydzielaj¹ gazy ³atwo palne, katego-
rie zagro¿eñ 1, 2, 3
Nadtlenki organiczne, typy B, C, D, E, F

GHS 03 Gazy utleniaj¹ce, kategoria zagro¿enia 1
Substancje ciek³e utleniaj¹ce, kategorie zagro¿eñ 1, 2, 3
Substancje sta³e utleniaj¹ce, kategorie zagro¿eñ 1, 2, 3

GHS 04 Gazy pod ci�nieniem:
– gazy sprê¿one
– gazy skroplone
– gazy skroplone sch³odzone
– gazy rozpuszczone

GHS 05 Substancje i mieszaniny powoduj¹ce korozjê metali, kategoria zagro¿enia 1
Dzia³anie ¿r¹ce na skórê, kategorie zagro¿eñ 1A, 1B, 1C
Powa¿ne uszkodzenie oczu, kategoria zagro¿enia 1

GHS 06 Toksyczno�æ ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórê, po nara¿eniu inhalacyj-
nym), kategorie zagro¿eñ 1, 2, 3

GHS 07 Toksyczno�æ ostra (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórê, po nara¿eniu inhalacyj-
nym), kategoria zagro¿enia 4
Dzia³anie dra¿ni¹ce na skórê, kategoria zagro¿enia 2
Dzia³anie dra¿ni¹ce na oczy, kategoria zagro¿enia 2
Dzia³anie uczulaj¹ce na skórê, kategoria zagro¿enia 1
Dzia³anie toksyczne na narz¹dy docelowe w nastêpstwie nara¿enia jednorazowego, 
kategoria zagro¿enia 3

GHS 08 Dzia³anie uczulaj¹ce na drogi oddechowe, kategoria zagro¿enia 1
Dzia³anie mutagenne na komórki rozrodcze, kategorie zagro¿eñ 1A, 1B, 2
Rakotwórczo�æ, kategorie zagro¿eñ 1A, 1B, 2
Dzia³anie szkodliwe na rozrodczo�æ, kategorie zagro¿eñ 1A, 1B, 2
Dzia³anie toksyczne na narz¹dy docelowe w nastêpstwie nara¿enia jednorazowego, 
kategorie zagro¿eñ 1, 2
Dzia³anie toksyczne na narz¹dy docelowe w nastêpstwie nara¿enia powtarzanego,  
kategorie zagro¿eñ 1, 2
Toksyczno�æ przy aspiracji, kategoria zagro¿enia 1

GHS 09 Stwarzaj¹ce zagro¿enie dla �rodowiska wodnego:
– toksyczno�æ ostra, kategoria zagro¿enie 1
– toksyczno�æ przewlek³a, kategorie zagro¿enie 1, 2

Rys. Piktogramy okre�laj¹ce rodzaj zagro¿enia
Fig. Pictograms defining the type of hazard
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uwzglêdnienie tych zmian w kartach charaktery-
styki i etykietach substancji i mieszanin, poniewa¿ 
nie mo¿na pos³ugiwaæ siê krajowymi przepisami, 
które zosta³y anulowane w momencie wprowadze-
nia rozporz¹dzenia 1272/2008 [4].

Zgodnie z art. 17 rozporz¹dzenia CLP [2] 
oznakowanie (etykieta) substancji lub mieszaniny 
zaklasyfikowanej jako stwarzaj¹ca zagro¿enie 
powinno zawieraæ:

• nazwê, adres i numer telefonu dostawcy lub 
dostawców

• nominaln¹ ilo�æ substancji lub mieszaniny 
w pakunkach udostêpnianych ogó³owi spo³eczeñ-
stwa, je¿eli informacja ta nie jest podana w innym 
miejscu na opakowaniu

• identyfikator produktu (zgodny z art. 18 roz-
porz¹dzenia CLP)

• piktogramy okre�laj¹ce rodzaj zagro¿enia (rys.)
• has³o ostrzegawcze („niebezpieczeñstwo” 

lub „uwaga”)
• zwroty wskazuj¹ce rodzaj zagro¿enia (zwroty H) 

• zwroty wskazuj¹ce �rodki ostro¿no�ci (zwroty P) 

• inne informacje (uzupe³niaj¹ce) wymagane 
przepisami art. 25 rozporz¹dzenia CLP.

W za³¹czniku VII do rozporz¹dzenia nr 1272/2008 
zosta³a zamieszczona tabela wspomagaj¹ca prze³o-
¿enie klasyfikacji sporz¹dzonej dla danej substancji 
lub mieszaniny na mocy dyrektywy 67/548/
EWG lub odpowiednio dyrektywy 1999/45/WE 
na odpowiadaj¹c¹ jej klasyfikacjê na mocy tego 
rozporz¹dzenia.

Z tabeli prze³o¿enia mo¿na korzystaæ w przy-
padku, gdy dostawca dokona³ ju¿ klasyfikacji sub-
stancji zgodnie z DSD przed 1 grudnia 2010 r., lub 
mieszaniny zgodnie z DPD przed 1 czerwca 2015 r., 
oraz gdy nie s¹ dostêpne dalsze dane dotycz¹ce 
substancji lub mieszaniny i rozpatrywanej klasy 
zagro¿enia [5]. We wprowadzeniu do za³¹cznika VII 
do CLP podkre�lono, ¿e w przypadku dysponowania 
danymi dotycz¹cymi substancji lub mieszaniny, 
na przyk³ad zawartymi w otrzymanych kartach 
charakterystyki, ocena i klasyfikacja odbywa siê 
zgodnie z art. 9 do 13 CLP.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e tabela prze³o¿enia doty-
czy tych zagro¿eñ, w przypadku których istnieje 
odpowiednia korelacja pomiêdzy DSD/DPD i CLP. 
W przypadku braku stosownej klasyfikacji, niezbêd-
ne bêdzie samodzielne dokonanie oceny tych w³a-
�ciwo�ci przy zastosowaniu kryteriów okre�lonych 
w za³¹czniku I do CLP. Bêdzie to konieczne m.in.:

• w przypadku substancji sta³ych ³atwo palnych, 
gdzie nie ma mo¿liwo�ci dokonania prze³o¿enia 
pomiêdzy kryteriami DSD i CLP

• w przypadku toksyczno�ci ostrej, gdzie 
przedzia³y klasyfikacji obu systemów nak³adaj¹ siê 
na siebie (dopóki dane nie bêd¹ dostêpne, mo¿na 
stosowaæ minimaln¹ klasyfikacjê przy wykorzy-
staniu tabeli prze³o¿enia; nale¿y jednak dok³adnie 
to zweryfikowaæ, je�li dysponuje siê danymi po-
zwalaj¹cymi na dokonanie dok³adniejszej klasyfikacji 
substancji lub mieszaniny)

• szczególn¹ ostro¿no�æ nale¿y zachowaæ 
przy korzystaniu z tabeli prze³o¿enia w odniesie-
niu do mieszanin, gdy¿ istnieje wiele ograniczeñ 
dotycz¹cych jej stosowania; w przypadku miesza-
nin zaklasyfikowanych wcze�niej na podstawie 
wyników badañ, tabela mo¿e byæ wykorzystana 
w taki sam sposób, jak w odniesieniu do substancji; 
jednak¿e w przypadku tych mieszanin, które zosta³y 

wcze�niej zaklasyfikowane na podstawie stê¿eñ 
granicznych okre�lonych w DPD lub standardowej 
metody obliczeñ w ramach DPD, proponowany 
rezultat prze³o¿enia w ramach CLP nale¿y dok³ad-
nie rozwa¿yæ ze wzglêdu na ró¿nice w zakresie 
stê¿eñ granicznych i metod obliczeñ w ramach CLP; 
w szczególnym przypadku „braku klasyfikacji” w ra-
mach DPD nie nale¿y korzystaæ z tabeli, gdy¿ brak 
jest uzasadnionych wskazañ co do potencjalnego 
rezultatu prze³o¿enia [5].

Tabel¹ prze³o¿enia mo¿na siê równie¿ pos³u¿yæ 
w odniesieniu do substancji, którym przypisano 
zharmonizowane klasyfikacje zamieszczone w ta-
beli 3.1 w za³¹czniku VI do CLP, w przypadku, gdy 
pozycja dotycz¹ca tej substancji nie obejmuje klasy 
zagro¿enia lub zró¿nicowania, które nale¿y prze³o-
¿yæ. Aby sprawdziæ, czy nie zachodzi taka sytuacja, 
nale¿y odwo³aæ siê do kolumny „Uwagi” w tabeli 
3.1 (Uwaga H), [5].

Jednym z obowi¹zków producentów i impor-
terów wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia CLP (art. 40) 
jest te¿ zg³oszenie (notyfikacja) do Europejskiej 
Agencji Chemikaliów – ECHA (European Chemicals 
Agency) klasyfikacji i oznakowania substancji. Obo-
wi¹zek ten dotyczy tych producentów i importerów, 
wprowadzaj¹cych do obrotu substancje, które:

• podlegaj¹ rejestracji zgodnie z rozporz¹dze-
niem nr 1907/2006 (REACH) 

• podlegaj¹ przepisom rozporz¹dzenia CLP 
i spe³niaj¹ kryteria klasyfikacji jako stwarzaj¹ce 
zagro¿enia (wprowadzane do obrotu w postaci 
w³asnej lub jako sk³adniki mieszanin w ilo�ci powy¿ej 
stê¿eñ granicznych, co powoduje zaklasyfikowanie 
mieszaniny jako stwarzaj¹cej zagro¿enie).

W przypadku substancji wprowadzonych 
do obrotu 1 grudnia 2010 r. lub pó�niej, zg³oszenia 
klasyfikacji i oznakowania substancji nale¿y doko-
naæ w terminie 1 miesi¹ca od ich wprowadzenia 
do obrotu. W przypadku substancji wprowadzonych 
do obrotu przed dniem 1 grudnia 2010 r. zg³oszenia 
klasyfikacji i oznakowania substancji mo¿na doko-
naæ przed t¹ dat¹ [3].

Prowadzony przez Agencjê wykaz dotycz¹cy 
klasyfikacji i oznakowania jest baz¹ danych, która 
bêdzie zawieraæ podstawowe informacje na temat 
klasyfikacji i oznakowania zg³oszonych i zarejestro-
wanych substancji, przekazane przez producentów 
i importerów. Baza danych bêdzie równie¿ zawieraæ 
wykaz zharmonizowanych klasyfikacji (za³¹cznik 
VI do rozporz¹dzenia CLP, tabela 3.1). Do wykazu 
tego zostan¹ w³¹czone informacje przed³o¿one 
jako czê�æ dokumentacji rejestracyjnej zgodnie 
z rozporz¹dzeniem REACH [6].

Rozporz¹dzenie CLP jest prawnie wi¹¿¹ce 
we wszystkich pañstwach cz³onkowskich i odnosi siê 
bezpo�rednio do przemys³u, ale jego wprowadzenie 
ma równie¿ wp³yw na u¿ytkowników substancji 
chemicznych. Dla nich oznacza ono:

• konieczno�æ przygotowania siê do zmiany wy-
gl¹du etykiet (inne piktogramy, has³a ostrzegawcze, 
inne brzmienie zwrotów H i P)

• funkcjonowanie na rynku kart charakterystyki 
z podwójn¹ klasyfikacj¹ (od 1 grudnia 2010 r. do 1 
czerwca 2015 r.)

• obowi¹zek pos³ugiwania siê przez kilka lat 
terminologi¹ pochodz¹c¹ z dyrektyw unijnych 
(substancje niebezpieczne), jak i rozporz¹dzenia 
CLP/GHS (substancja stwarzaj¹ca zagro¿enie).

Podsumowanie
Rozporz¹dzenie CLP to nowe europejskie roz-

porz¹dzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania chemikaliów. Przepisy rozporz¹dzenia 
wprowadzaj¹ w ca³ej UE nowy system klasyfikacji 
i oznakowania chemikaliów oparty na Globalnie 
Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Ozna-
kowania Chemikaliów Organizacji Narodów Zjed-
noczonych (GHS ONZ).

Przedmiotem CLP s¹ zagro¿enia zwi¹zane z sub-
stancjami i mieszaninami chemicznymi oraz sposób 
informowania o nich osób trzecich. Zadaniem 
przedsiêbiorstw jest ustalenie rodzaju zagro¿eñ 
zwi¹zanych z substancjami i mieszaninami przed 
wprowadzeniem ich do obrotu oraz sklasyfiko-
wanie ich zgodnie z rozpoznanymi zagro¿eniami. 
Substancjê lub mieszaninê stwarzaj¹c¹ zagro¿enie 
nale¿y oznakowaæ, aby poinformowaæ pracowni-
ków i konsumentów przed jej u¿yciem.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e termin „mieszanina” 
oznacza to samo, co stosowany dotychczas termin 
„preparat”.

Wyznaczono wiele dat, przed up³ywem których 
przedsiêbiorstwa zobowi¹zane s¹ sklasyfikowaæ 
i oznakowaæ substancje i mieszaniny zgodnie 
z przepisami CLP.

Przedsiêbiorstwa maj¹ obowi¹zek zg³osiæ 
substancje i mieszaniny stwarzaj¹ce zagro¿enie 
do centralnego wykazu, prowadzonego przez 
Europejsk¹ Agencjê Chemikaliów.
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