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Zagadnienia
1. Zakres zastosowania i wyłączenia z
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
2. Ogólne obowiązki podczas klasyfikacji
chemikaliów.

3. Rozporządzenia zmieniające załączniki do
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
Art. 1 ust. 2 (CLP)
Rozporządzenie nie ma zastosowania do:
a) substancji i mieszanin radioaktywnych objętych
dyrektywą Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r.
ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w
zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu
społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z
promieniowania jonizującego

Zakres stosowania Art. 1 ust. 2 (CLP)
Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

b) substancji i mieszanin, 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;

Zakres stosowania Art. 1 ust. 2 (CLP)
Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

c) półproduktów niewyodrębnionych
d) substancji i mieszanin 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.

Zakres stosowania - Art. 1 ust. 5 (CLP)
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do
substancji lub mieszanin w stanie gotowym i
przeznaczonych dla użytkownika końcowego:
a) produktów leczniczych zdefiniowanych
w dyrektywie 2001/83/WE
b) weterynaryjnych produktów leczniczych
zdefiniowanych w dyrektywie 2001/82/WE;
c) produktów kosmetycznych zdefiniowanych
w dyrektywie 76/768/EWG;

Zakres stosowania - Art. 1 ust. 5 (CLP)
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do produktów
(substancji lub mieszanin) w stanie gotowym i przeznaczonych
dla użytkownika końcowego:

d) wyrobów medycznych zdefiniowanych w
dyrektywach 90/385/EWG i 93/42/EWG, które
są inwazyjne lub używane w bezpośrednim
kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim, oraz
zdefiniowanych w dyrektywie 98/79/WE;

Zakres stosowania - Art. 1 ust. 5 (CLP)
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do produktów
(substancji lub mieszanin) w stanie gotowym i przeznaczonych
dla użytkownika końcowego:

e) żywności lub pasz zdefiniowanych w
rozporządzeniu (WE) 178/2002;
(i) jako dodatki do żywności stosowane w środkach spożywczych
objętych zakresem stosowania dyrektywy 89/107/EWG;
(ii) jako środek aromatyzujący w środkach spożywczych w zakresie
objętym dyrektywą 88/388/EWG oraz decyzją 1999/217/WE;
(iii) jako dodatek paszowy w zakresie objętym rozporządzeniem
(WE) nr 1831/2003;
(iv) w żywieniu zwierząt w zakresie objętym dyrektywą
82/471/EWG.

Zakres stosowania - Art. 1 (CLP)
6. Z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie
art. 33, niniejsze rozporządzenie nie ma
zastosowania do transportu towarów
niebezpiecznych drogą powietrzną, morską,
lądową, kolejową lub żeglugą śródlądową.
Artykuł 33
Szczególne zasady dotyczące oznakowania opakowań
zewnętrznych, opakowań wewnętrznych i opakowań
jednostkowych

Zakres stosowania
• Odpady w rozumieniu definicji zawartej w
dyrektywie 2006/12/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w
sprawie odpadów nie są substancją, mieszaniną
lub wyrobem w rozumieniu art. 2 niniejszego
rozporządzenia.
Art. 1 ust. 3 CLP
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Zagadnienia
1. Zakres zastosowania i wyłączenia z
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
2. Ogólne obowiązki podczas klasyfikacji
chemikaliów.

3. Rozporządzenia zmieniające załączniki do
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Art. 4 Ogólne obowiązki dotyczące
klasyfikowania, oznakowania i pakowania (1)

10. Substancje i mieszaniny nie są
wprowadzane do obrotu, chyba że spełniają
wymagania niniejszego rozporządzenia.

Art. 4 CLP

Rozporządzenie WE nr 1272/2008

Art. 4 Ogólne obowiązki dotyczące
klasyfikowania, oznakowania i pakowania (1)
1. Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy
dokonują klasyfikacji substancji lub mieszanin
zgodnie z tytułem II przed wprowadzeniem ich
do obrotu.
Klasyfikacja zgodna z tytułem II to:
Klasyfikacja ze względu na zagrożenia – identyfikacja i analiza informacji
i porównanie z kryteriami

Art. 4 CLP

Rozporządzenie WE nr 1272/2008

Art. 4 Ogólne obowiązki dotyczące klasyfikowania,
oznakowania i pakowania (2)

2. Bez uszczerbku dla wymagań zawartych w ust. 1
producenci, wytwórcy wyrobów i importerzy
klasyfikują te substancje, które nie zostały jeszcze
wprowadzone do obrotu zgodnie z tytułem II, w
przypadku gdy:

Art. 4 CLP

Art. 4 Ogólne obowiązki dotyczące klasyfikowania,
oznakowania i pakowania (3)
a)

art. 6 (Ogólny obowiązek rejestracji substancji w ich
postaci własnej lub jako składników mieszanin),
art. 7 ust. 1 lub 5 (Rejestracja substancji zawartych
w wyrobach)
art. 17 (Rejestracja półproduktów wyodrębnianych
w miejscu wytwarzania)
lub art. 18 (Rejestracja transportowanych
półproduktów wyodrębnianych) rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 przewidują obowiązek
rejestracji substancji;
Art. 4 ust. 2 CLP

Art. 4 Ogólne obowiązki dotyczące klasyfikowania,
oznakowania i pakowania (4)

b)
art. 7 ust. 2 (zgłaszanie substancji zawartych w
wyrobach)
lub art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
przewiduje obowiązek zgłaszania

Art. 4 ust. 2 CLP

Substancje ze zharmonizowaną klasyfikacją
3. W przypadku gdy substancja podlega zharmonizowanej
klasyfikacji i oznakowaniu zgodnie z tytułem V, w związku z
wpisem w części 3 załącznika VI, dostawca klasyfikuje tę
substancję zgodnie z tym wpisem, natomiast nie należy
dokonywać klasyfikacji tej substancji zgodnie z tytułem II
według klas zagrożenia z uwzględnieniem dalszych
zróżnicowań objętych tym wpisem.
(…)

Zharmonizowana klasyfikacja – to klasyfikacja substancji obowiązująca prawnie,
w załączniku VI (tabela 3.1 i 3.2) do rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).
Art. 4 CLP

Substancje ze zharmonizowaną klasyfikacją
3. (…)

Jeżeli jednak substancja należy również co najmniej do
jednej klasy zagrożenia z uwzględnieniem dalszego
zróżnicowania nieobjętych wpisem w części 3 załącznika VI,
wówczas dla tych klas zagrożenia z dalszymi zróżnicowaniami
należy dokonać klasyfikacji zgodnie z tytułem II.
Zharmonizowana klasyfikacja – to klasyfikacja substancji obowiązująca prawnie,
w załączniku VI (tabela 3.1 i 3.2) do rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).
Art. 4 CLP

4. W przypadku gdy substancja lub mieszanina
jest zaklasyfikowana jako stwarzająca
zagrożenie dostawcy zapewniają, by przed
wprowadzeniem jej do obrotu była ona
oznakowana i opakowana zgodnie z tytułami III
(Informowanie o zagrożeniu przy pomocy
oznakowania) i IV (Opakowania).
Art. 4 CLP

5. Wypełniając swoje obowiązki wynikające z
ust. 4, dystrybutorzy mogą posłużyć się
klasyfikacją danej substancji lub mieszaniny
ustaloną zgodnie z tytułem II przez jednego z
uczestników łańcucha dostaw.

Art. 4 CLP

Art. 4 CLP

6. Wypełniając swoje obowiązki wynikające z ust.
1 i 4, dalsi użytkownicy mogą posłużyć się
klasyfikacją dla danej substancji lub mieszaniny
ustaloną zgodnie z tytułem II przez jednego z
uczestników łańcucha dostaw, pod warunkiem że
nie zmieniają składu chemicznego tej substancji
lub mieszaniny.
Art. 38 ust. 4 (REACH)
Jeżeli dalszy użytkownik zaklasyfikował substancję odmiennie niż zrobił to jego
dostawca, zawiadamia o tym Agencję (jeśli stosuje w ilości minimum 1t/rok)

9. Dostawcy w łańcuchu dostaw współpracują,
aby spełnić wymagania klasyfikacji, oznakowania i
pakowania zawarte w niniejszym rozporządzeniu.

Art. 4 CLP

Klasyfikacja
Podstawą klasyfikacji substancji i mieszanin są wyniki
przeprowadzonych badań:





Fizykochemicznych;
Toksykologicznych;
Ekotosykologicznych.
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ZAGROŻENIA FIZYCZNE (1)
2.1 Materiały wybuchowe

Unst. Expl.,
Expl.

2.2 Gazy łatwopalne
2.3 Wyroby aerozolowe łatwopalne

Flam. Gas

2.4 Gazy utleniające
2.5 Gazy pod ciśnieniem

Ox.Gas

2.6 Substancje ciekłe łatwopalne
2.7 Substancje stałe łatwopalne
2.8 Substancje i mieszaniny samoreaktywne

Flam. Liq.

2.9 Substancje ciekłe piroforyczne
2.10 Substancje stałe
piroforyczne
Rozporządzenie WE nr 1272/2008

(Flam.)
Aerosol
Press. Gas
Flam. Sol.

Self-react.
Pyr. Liq.
Pyr. Sol.

ZAGROŻENIA FIZYCZNE (2)
2.11 Substancje i mieszaniny samonagrzewające się
2.12 Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z
wodą uwalniają gazy łatwopalne
2.13 Substancje ciekłe utleniające
2.14 Substancje stałe utleniające
2.15 Nadtlenki organiczne

Self-heat

2.16 Substancje powodujące korozję metali

Met. Corr.

Rozporządzenie WE nr 1272/2008

Water –
react.
Ox. Liq.
Ox. Sol.

Org. Perox.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA(1)
3.1 Toksyczność ostra

Acute Tox. (1-4)

3.2 Działanie żrące / drażniące na skórę

Skin Corr. 1 / Skin
Irrit. 2

3.3 Poważne uszkodzenie oczu / działanie
drażniące na oczy

Eye Dam. 1 /
Eye Irrit. 2

3.4 Działanie uczulające na drogi oddechowe
lub skórę

Resp. Sens. 1,
1A, 1B /
Skin Sens. 1,
1A, 1B

Rozporządzenie WE nr 1272/2008

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA(2)
3.5 Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Muta. (1A,1B, 2)
Carc. (1A,1B, 2)
3.6 Rakotwórczość
Repr. (1A,1B, 2),
3.7 Działanie szkodliwe na rozrodczość
Lact.

3.8 Działanie toksyczne na narządy docelowe – STOT SE (1-3)
narażenie jednorazowe – STOT
3.9 Działanie toksyczne na narządy docelowe – STOT RE (1, 2)
powtarzane narażenie – STOT
Asp. Tox. 1
3.10 Zagrożenie spowodowane aspiracją

Rozporządzenie WE nr 1272/2008

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
4.1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska
wodnego
(Toksyczność ostra, Toksyczność
przewlekła)
5.1 Stwarzające zagrożenie dla warstwy
ozonowej

Rozporządzenie WE nr 1272/2008

Aquatic Acute 1,
Aquatic Chronic (1-4)

Ozone 1

Klasyfikacja mieszanin
 Badania przeprowadzone na mieszaninie (nie wszystkie klasy
zagrożeń ocenić można na podstawie wyników badań)
 Metody pomostowe (dotyczą tylko zagrożenia dla zdrowia
człowieka i środowiska)
 Metody obliczeniowe opierające się na zawartości w mieszaninie
substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie
(metody obliczeniowe stosuje się do klasyfikacji mieszanin ze
względu na zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska, tylko
w nielicznych przypadkach do oceny klasyfikacji mieszaniny ze
względu na właściwości fizykochemiczne)

Klasyfikacja mieszanin
Stężenie graniczne oznacza wartość
progową dowolnego zaklasyfikowanego
zanieczyszczenia, dodatku lub
pojedynczego składnika substancji lub
mieszaniny, która może skutkować
klasyfikacją tej substancji lub mieszaniny;
Art. 2 pkt 32

Toksyczność ostra – klasyfikacja
mieszanin – metody obliczeniowe
100
=
𝐴𝑇𝐸𝑚𝑖𝑥

𝑛

𝐶𝑖
𝐴𝑇𝐸𝑖

Wzór 1
Ci

- stężenie składnika i (% w/w lub % v/v)

i

- pojedynczy składnik (od 1 do n)

n

- liczba składników

ATEi

- oszacowana toksyczność ostra składnika i

ATEmix - oszacowana toksyczność ostra mieszaniny

Mieszaniny – działanie żrące/drażniące- reguła addytywności
(ogólne stężenia graniczne)

Każdy żrący lub drażniący składnik mieszaniny przyczynia się do działania żrącego
lub drażniącego mieszaniny proporcjonalnie do swojej siły działania i stężenia

Suma składników
zaklasyfikowanych jako

Stężenie powodujące zaklasyfikowanie
mieszaniny jako:

działającej żrąco
na skórę
działa żrąco na skórę (kat. 1A,
1B, 1C)

działającej
drażniąco na skórę

Kategoria 1

Kategoria 2

≥5%

≥1% ale<5%

działa drażniąco na skórę
kategoria 2

≥10%

10xdziała żrąco na skórę (kat.
1A, 1B lub 1C)+działa
drażniąco kat. 2

≥10%

Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja substancji
Substancje rakotwórcze
kategorii 1A H350

Kategoria 1A

Kategoria 1B

Kategoria 2

C ≥ 0,1 %

Substancje rakotwórcze
kategorii 1B H350

C ≥ 0,1 %

Substancje rakotwórcze
kategorii 2 z H351

Substancje mutagenne
kategorii 1A z H340
Substancje mutagenne
kategorii 1B z H340

C ≥ 1,0 %

C ≥ 0,1 %
C ≥ 0,1 %

Substancje mutagenne
kategorii 2 z H341

C ≥ 1,0 %
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Zagadnienia
1. Zakres zastosowania i wyłączenia z
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
2. Ogólne obowiązki podczas klasyfikacji
chemikaliów.

3. Rozporządzenia zmieniające załączniki do
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Rozporządzenia Komisji (UE) dostosowujące
Substancje
do postępu naukowo-technicznego
rozporządzenie CLP i sprostowania
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009
z dnia 10 sierpnia 2009 r. (1ATP)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011
z dnia 10 marca 2011 r. (2 ATP)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2012
z dnia 10 lipca 2012 r. (3 ATP)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013
z dnia 8 maja 2013 r. (4 ATP)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013
z dnia 2 października 2013 r. (5 ATP)

Mieszaniny

2009 r.;
1.12.2010 (Zał. VI)
1.12.2012

1.06.2015

1.12.2013 (Zał. VI)

1.12.2014

1.06.2015

1.01.2015 r. (Zał. VI);
1.04.2016 r. (pak WE:266-028-2)
1.12.2014
(Zał. IV)

1.06.2015

- Sprostowanie, Dz.U. L 16 z 20.1.2011

2011 r.;

-Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia
2013 r. sprostowanie do zał. VI do rozporządzenia CLP

2013 r.;

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 487/2013 (4 ATP)
Stosuje się w odniesieniu do:

 substancji - 1 grudnia 2014 r.
 mieszanin - 1 czerwca 2015 r.

2.2. Gazy łatwopalne (w tym gazy nietrwałe)
2.3. Wyroby aerozolowe

2.2. Gazy łatwopalne (w tym gazy nietrwałe)

4ATP

2.3. Wyroby aerozolowe

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 487/2013 (4 ATP)

Stosuje się w odniesieniu do:
 substancji - 1 grudnia 2014 r.
 mieszanin - 1 czerwca 2015 r.

2.3. Wyroby aerozolowe łatwopalne

2.3. Wyroby aerozolowe
Uwaga 2

Wyroby aerozolowe nie są klasyfikowane
dodatkowo zgodnie z wymaganiami sekcji
2.2 (gazy łatwopalne),
2.5 (gazy pod ciśnieniem),
2.6 (substancje ciekłe łatwopalne) i
2.7 (substancje stałe łatwopalne).
W zależności od zawartości wyroby aerozolowe
mogą jednak być klasyfikowane w innych klasach
zagrożenia, wraz z ich elementami oznakowania.
4ATP

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 286/2011 (2 ATP)
Stosuje się w odniesieniu do:

 substancji - 1 grudnia 2012 r.
 mieszanin - 1 czerwca 2015 r.

3.4. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
4.1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

3.4. Działanie uczulające na drogi
oddechowe lub skórę
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 286/2011 (2 ATP)
Stosuje się w odniesieniu do:
 substancji - 1 grudnia 2012 r.
 mieszanin - 1 czerwca 2015 r.

ZAŁĄCZNIK I
CZĘŚĆ 4:
ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA WODNEGO

4.1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 286/2011 (2 ATP) cd
Stosuje się w odniesieniu do:
 substancji - 1 grudnia 2012 r.
 mieszanin - 1 czerwca 2015 r.
2ATP

Tabela 4.1.0 Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie

dla środowiska wodnego (2)

a) Ostre (krótkotrwałe) zagrożenie dla środowiska
wodnego:
Kategoria ostra 1: (konieczne wskazanie M)
CL50 (dla ryb) 96h

≤ 1 mg/l lub

CE50 (dla skorupiaków) 48h

≤ 1 mg/l lub

CEr50 (dla glonów lub roślin wodnych) 72 lub 96h ≤ 1 mg/l (Uwaga 2)
Uwaga 2: Klasyfikacja opiera się na CEr 50 [= CE 50 (tempo wzrostu)].
W przypadku gdy podstawa CE 50 nie jest określona lub nie
zarejestrowano żadnego CEr 50, klasyfikacja powinna opierać się na
najniższej dostępnej wartości CE 50 .

Rysunek 4.1.1

Kategorie dotyczące substancji stanowiących długotrwałe
zagrożenie dla środowiska wodnego (1)

Czy dostępne są
odpowiednie dane
dotyczące toksyczności
przewlekłej dla wszystkich
trzech poziomów
troficznych

NIE

TAK

Klasyfikacja wg kryteriów
podanych w tab. 4.1.0, lit. b,
ppkt (i) lub ppkt (ii) w
zależności od informacji dot.
szybkiej degradacji

Zał. I
4.1.2.9 Zdolność do
szybkiej degradacji

Tabela 4.1.0 Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie

dla środowiska wodnego (1)
b) (i) Substancje, które nie ulegają łatwo rozkładowi (uwaga

3), dla których dostępne są odpowiednie dane dotyczące
toksyczności przewlekłej:
Kategoria przewlekła 1: (konieczne wskazanie M)
NOEC lub EC x (dla ryb)

≤ 0,1 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla skorupiaków)

≤ 0,1 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla glonów lub roślin wodnych)

≤ 0,1 mg/l

Kategoria przewlekła 2:

NOEC lub EC x (dla ryb)

> 0,1 do ≤ 1 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla skorupiaków)

> 0,1 do ≤ 1 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla glonów lub roślin wodnych)

> 0,1 do ≤ 1 mg/l

Tabela 4.1.0 Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające

zagrożenie dla środowiska wodnego (2)
b) (ii) Substancje ulegające łatwo rozkładowi (uwaga 3), dla

których dostępne są odpowiednie dane dotyczące
toksyczności przewlekłej:
Kategoria przewlekła 1: (konieczne wskazanie M)
NOEC lub EC x (dla ryb)

≤ 0,01 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla skorupiaków)

≤ 0,01 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla glonów lub roślin wodnych)

≤ 0,01 mg/l

Kategoria przewlekła 2:
NOEC lub EC x (dla ryb)

> 0,01 do ≤ 0,1 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla skorupiaków)

> 0,01 do ≤ 0,1 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla glonów lub roślin wodnych)

> 0,01 do ≤ 0,1 mg/l

Tabela 4.1.0 Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie

dla środowiska wodnego (3)
(ii) Substancje ulegające łatwo rozkładowi (uwaga 3), dla

których dostępne są odpowiednie dane dotyczące
toksyczności przewlekłej (cd)
Kategoria przewlekła 3:

NOEC lub EC x (dla ryb)

≤ 0,1 mg/l do ≤ 1 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla skorupiaków)

≤ 0,1 mg/l do ≤ 1 mg/l lub

NOEC lub EC x (dla glonów lub roślin
wodnych)

≤ 0,1 mg/l do ≤ 1 mg/l

Uwaga 3: W przypadku braku danych na temat zdolności substancji do
rozkładu, uzyskanych w drodze doświadczalnej lub oszacowanych na
podstawie innych metod niż doświadczalne, substancje należy uznać za
nieulegającą łatwo rozkładowi.

Rysunek 4.1.1

Kategorie dotyczące substancji stanowiących długotrwałe
zagrożenie dla środowiska wodnego (2)

Czy dostępne są
odpowiednie dane
dotyczące toksyczności
przewlekłej dla jednego
lub dwu poziomów
troficznych

NIE

TAK

Ocena
a)wg kryteriów podanych w
tab. 4.1.0 lit. b, ppkt (i) lub
ppkt (ii) (w zależności od
informacji dot. szybkiej
degradacji); oraz
b) jeżeli w przypadku
pozostałych poziomów
troficznych dostępne są dane
dot. toksyczności ostrej wg tab.
4.1.0 lit. b, ppkt (iii), a
następnie klasyfikacja na
podstawie najbardziej
surowego wyniku;

Tabela 4.1.0 Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie

dla środowiska wodnego (4)
b) (iii) Substancje dla których nie ma odpowiednich danych

dotyczących toksyczności przewlekłej:
Kategoria przewlekła 1: (konieczne wskazanie M)

CL50 (dla ryb) 96h

≤ 1 mg/l lub

CE50 (dla skorupiaków) 48h

≤ 1 mg/l lub

CEr50 (dla glonów lub roślin wodnych) 72 lub 96h

≤ 1 mg/l

oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie
współczynnik BCF ≥ 500 (lub, w przypadku jego braku, log K ow ≥ 4) (Uwaga 3)

Kategoria przewlekła 2:
CL50 (dla ryb) 96h

> 1 do ≤ 10 mg/l lub

CL50 (dla skorupiaków) 48h

> 1 do ≤ 10 mg/l lub

CEr50 (dla glonów lub roślin wodnych) 72 lub 96h > 1 do ≤ 10 mg/l (Uwaga2)
oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony doświadczalnie
współczynnik BCF ≥ 500 (lub, w przypadku jego braku, log K ow ≥ 4) (Uwaga 3)

Tabela 4.1.0 Kategorie klasyfikacji substancji jako stwarzające zagrożenie

dla środowiska wodnego (5)

(iii) Substancje dla których nie ma odpowiednich danych
dotyczących toksyczności przewlekłej:
Kategoria przewlekła 3:
CL50 (dla ryb) 96h

≤ 10 mg/l do ≤ 100 mg/l lub

CE50 (dla skorupiaków) 48h
≤ 10 mg/l do ≤ 100 mg/l lub
CEr50 (dla glonów lub roślin wodnych) 72 ≤ 10 mg/l do ≤ 100 mg/l
lub 96h
oraz substancja nie ulega łatwo rozkładowi lub wyznaczony
doświadczalnie BCF ≥ 500 (lub, w przypadku jego braku, log Kow ≥ 4)
(Uwaga 3)
Uwaga 3: W przypadku braku danych na temat zdolności substancji do
rozkładu, uzyskanych w drodze doświadczalnej lub oszacowanych na
podstawie innych metod niż doświadczalne, substancje należy uznać za
nieulegającą łatwo rozkładowi.

Rysunek 4.1.1

Kategorie dotyczące substancji stanowiących długotrwałe
zagrożenie dla środowiska wodnego (3)

Czy dostępne są
odpowiednie dane
dotyczące
toksyczności ostrej

TAK

Klasyfikacja wg kryteriów
podanych w tabeli 4.1.0 lit. b,
ppkt (iii)

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 rozpuszczalności w wodzie (uwaga 4) i które nie ulegają szybko
rozkładowi zgodnie z pkt 4.1.2.9.5 i mają wyznaczony doświadczalnie współczynnik
biokoncentracji BCF ≥ 500 (lub, w razie jego braku, logarytm współczynnika podziału
oktanol-woda log K ow ≥ 4), wskazujący na zdolność do bioakumulacji, które 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 niż uzyskane przy pomocy którejkolwiek z metod
wymienionych w pkt 4.1.2.9.5.

Inne zmiany załączników do
rozporzadzenia CLP
Uszczegółowienie wymiarów etykiety i
piktogramów (Tabela 1.3), załącznik I do
CLP
Zmiana elementów oznakowania dla
substancji/mieszanin stwarzających
zagrożenie dla warstwy ozonowej (Tabela
5.2, załącznik I)
Zmiany treści zwrotów P (załącznik I, III i
IV do CLP)

Kolejne
poprawki
2 ATP

2 ATP

4 ATP

Dziękuję za uwagę

