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Klasyfikacja substancji
i preparatów niebezpiecznych
– jaka przysz³oœæ?
Classification of dangerous substances
and preparations – what is the future?

Boles³aw Hancyk*

Wiedza o niezwykle trudnym w percepcji i ogromnym objêtoœciowo rozporz¹dzeniu REACH jest w Polsce niezwykle skromna, pomimo dopiero teraz
szerzej rozwijanej akcji popularyzacyjnej. Z tego wzglêdu wiele osób zajmuj¹cych siê dotychczas klasyfikacj¹ substancji niebezpiecznych ma problemy
z jego wdro¿eniem, a przecie¿ ju¿ za chwilê, bo od 1 czerwca 2008 r. zaczyna
siê rejestracja wstêpna substancji niebezpiecznych wystêpuj¹cych na rynku
Unii Europejskiej. Na³o¿y siê na ten obowi¹zek drugi, nie mniej powa¿ny,
a mianowicie wdro¿enie do systemu prawnego UE ca³kowicie nowego systemu
klasyfikacji substancji i mieszanin niebezpiecznych, tzw. GHS. Nast¹pi to na
mocy nowego rozporz¹dzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie
klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj¹cego
dyrektywê 67/548/EWG i rozporz¹dzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH). Projekt tego rozporz¹dzenia wszed³ pod obrady Parlamentu Europejskiego i zostanie ono uchwalone jeszcze w tym roku, a obowi¹zywaæ zacznie w odniesieniu
do substancji od 1 stycznia 2009 r.

W 2006 r. zosta³o opublikowane rozporz¹dzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów
(REACH) (Dz. Urz. WE L 396 30/12/2006). Rozporz¹dzenie to wesz³o w ¿ycie 01.06.2007 r. i, zgodnie z prawodawstwem UE, obowi¹zuje bezpoœrednio we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Rozporz¹dzenie ju¿
na etapie przygotowywania budzi³o wiele kontrowersji
ze wzglêdu na przewidywane bardzo du¿e koszty jego
wdro¿enia i ostre rygory zwi¹zane z jego dalszym funkcjonowaniem. Rozporz¹dzenie jest narzêdziem wdra¿aj¹cym skomplikowany, wielce zbiurokratyzowany
i restrykcyjny system nadzoru nad produkcj¹, obrotem
i stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych.
W dotychczas funkcjonuj¹cym zbiorze prawnym
kluczow¹ rolê w tej dziedzinie pe³ni¹, w sposób niezbyt
doskona³y, trzy nastêpuj¹ce dyrektywy:
l Dyrektywa dotycz¹ca substancji niebezpiecznych
67/548/EWG;
l Dyrektywa dotycz¹ca preparatów niebezpiecznych
1999/45/WE;
l Dyrektywa w sprawie kart charakterystyki
91/155/EWG.
Dwie pierwsze dyrektywy dotycz¹ klasyfikacji, pakowania i etykietowania (powinno byæ raczej znakowania
– przyp. autora) odpowiednio substancji lub preparatów
niebezpiecznych. Trzeba w tym miejscu podkreœliæ, ¿e
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klasyfikacjê musi poprzedziæ w miarê precyzyjne rozpoznanie zagro¿eñ stwarzanych przez te produkty, bowiem powierzchowne podejœcie do tego zagadnienia
nie daje wymaganych gwarancji bezpieczeñstwa.
Publikuj¹c rozporz¹dzenie REACH jego autorzy
przyjêli rozwi¹zanie co najmniej dyskusyjne. Zapisali
w nim, ¿e substancje i preparaty bêd¹ oceniane i klasyfikowane na podstawie stwarzanych przez nie zagro¿eñ, z zastosowaniem (albo: za pomoc¹) kryteriów zawartych we wspomnianych dyrektywach. Atutem
mia³a byæ ich powszechna znajomoœæ i wieloletnia
praktyka stosowania. Decyzja ta okaza³a siê brzemienn¹ w negatywne skutki, co ju¿ wówczas mo¿na by³o
przewidzieæ. Nie by³o przecie¿ okryte tajemnic¹ przedsiêwziêcie EKG ONZ dotycz¹ce opracowania nowego,
uniwersalnego w skali globalnej systemu klasyfikacji
i znakowania chemikaliów. Wiadomo by³o równie¿, ¿e
wskutek zaanga¿owania do tych prac ekspertów ONZ z
Komitetu Transportu Towarów Niebezpiecznych, nowy system przyjmie wiele nowoczesnych i uniwersalnych rozwi¹zañ z wypracowanej tam filozofii bezpieczeñstwa przewozu tych towarów. Wspomniane negatywne skutki zmaterializowa³y siê stosunkowo wczeœnie, bo wraz z upublicznieniem zobowi¹zania rz¹dów
pañstw cz³onkowskich ONZ, wyra¿onego w 2002 r.
w przyjêtej rezolucji nr 57/253 Zgromadzenia Ogólnego. W wymienionej rezolucji rz¹dy tych krajów zobowi¹za³y siê do implementacji operacyjnej do prawodawstwa narodowego Globalnie Zharmonizowanego
Systemu Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów
(GHS) do 2008 r. Zobowi¹zanie to podjê³y rz¹dy
pañstw cz³onkowskich UE. Oczywisty sta³ siê, chocia¿
zauwa¿ony przez ekspertów Komisji zbyt póŸno, nieza-

maj – czerwiec 2008 r.

Elastomery

nr 3

klasyfikacja substancji niebezpiecznych w UE
mierzony konflikt dwóch systemów klasyfikacyjnych,
dotychczasowego i nowego, który wyst¹pi wewn¹trz
REACH. Grozi³o to trudnymi do oszacowania konsekwencjami – merytorycznymi i finansowymi.
Eksperci Komisji UE z DG ENTR, DG ENV i DG
JRC stosunkowo szybko przygotowali propozycjê legislacyjn¹ implementacji GHS w postaci projektu rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj¹cego dyrektywê
67/548/EWG i rozporz¹dzenie (WE) nr 1907/2006, zawieraj¹cego w swoich za³¹cznikach bardziej przemyœlane rozwi¹zania harmonizuj¹ce fragmenty systemu
GHS z funkcjonuj¹cym systemem klasyfikacyjnym.
Projekt nie zosta³ poddany konsultacji powszechnej, lecz skierowano go do analizy i weryfikacji przez
zespó³ techniczny ekspertów ad hoc, pochodz¹cych
z wybranych pañstw UE. W zespole tym znaleŸli siê
eksperci z Polski. Pracuj¹cy niezwykle intensywnie
zespó³ zasypa³ Komisjê ogromn¹ liczb¹ uwag i propozycji zmierzaj¹cych do maksymalnego dostosowania
rozwi¹zañ zawartych w nowym, niezwykle obszernym
projekcie, do filozofii i rozwi¹zañ zawartych w UN
GHS. Podejœcie to jest o tyle racjonalne, ¿e wskazuje
d¹¿enie do maksymalnego zbli¿enia rozwi¹zañ UE do
rozwi¹zañ wynikaj¹cych z GHS, przyjêtych w pañstwach pozaeuropejskich. W konsekwencji pozwoli to
na unikniêcie os³abienia, a nawet zerwania dotychczasowych stosunków handlowych z krajami spoza UE,
spowodowanych rozbie¿nymi rozwi¹zaniami wynikaj¹cymi z implementacji pozornie tego samego, zharmonizowanego globalnie systemu klasyfikacji i znakowania chemikaliów.
Wœród wielu uwag na pierwszy plan musia³y wysun¹æ siê zagadnienia dotycz¹ce ostatecznego rozwi¹zania problemu klasyfikacji, tzn. wed³ug jakich kryteriów
ma byæ ona dokonywana oraz jak zostan¹ rozwi¹zane
k³opoty wynikaj¹ce z koniecznoœci wprowadzenia okresów przejœciowych zwi¹zanych z przechodzeniem
przedsiêbiorstw z obowi¹zuj¹cego obecnie w REACH
systemu klasyf ikacyjn ego wed³ug dyrektyw

67/548/EWG i 1999/45/WE na nowy system wed³ug
nowego rozporz¹dzenia implementuj¹cego system
GHS. Jest to tym bardziej wa¿ne, ¿e Komisja od pocz¹tku tego przedsiêwziêcia deklarowa³a ró¿n¹ d³ugoœæ
okresów przejœciowych dla substancji i mieszanin (preparatów).
W wersji omawianego projektu rozporz¹dzenia
w art. 57 przewidywano, ¿e niezale¿nie od koniecznej
implementacji GHS, wspomniane wy¿ej dyrektywy
strac¹ swoj¹ moc dopiero z dniem 1.06.2015 r. Taka
regulacja dawa³a gwarancjê trudnego do wyobra¿enia
i opanowania chaosu spowodowanego wystêpowaniem
na rynku obok siebie produktów niebezpiecznych klasyfikowanych wed³ug odmiennych systemów klasyfikacyjnych. Substancje, chocia¿ nie wszystkie, by³yby
przeklasyfikowane zgodnie z GHS ju¿ w 2010 r. Tymczasem preparaty by³yby klasyfikowane wed³ug dotychczas obowi¹zuj¹cej dyrektywy 1999/45/WE, na
podstawie klasyfikacji zawartych w nich substancji.
Oczywiœcie klasyfikacja substancji w preparacie by³aby wyra¿ona wed³ug dyrektywy 67/548/EWG, a nie
wed³ug GHS. Wówczas klasyfikacja preparatów pozostawa³aby niezmieniona do 2015 r.
Na szczêœcie, pod wp³ywem uwag ekspertów z zespo³u ad hoc, zapis ten wycofano, zastêpuj¹c go w art.
58 przepisem przejœciowym mówi¹cym, ¿e substancje
bêd¹ klasyfikowane, etykietowane i pakowane zgodnie
z dyrektyw¹ 67/548/EWG tylko do 1 grudnia 2010 r.
Od tej daty substancje wprowadzane i istniej¹ce na rynku UE powinny wystêpowaæ w obrocie ju¿ zgodnie
z klasyfikacj¹ zbli¿on¹ do GHS, wprowadzon¹ w ¿ycie
omawianym projektem rozporz¹dzenia. Oznacza to
wymóg przeklasyfikowania wszystkich substancji wystêpuj¹cych w obrocie wed³ug przyjêtych nowych kryteriów bliskich GHS.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na podan¹ datê
przeklasyfikowania substancji, gdy¿ pokrywa siê ona
z koñcowym terminem rejestracji wielu z nich, nakreœlonym w REACH. W ten sposób koniecznoœæ przeklasyfikowania substancji zbieg³aby siê w przedsiêbiorstwach z koñcówk¹ gor¹czki rejestracyjnej.

Tabela 1. Fragment wykazu substancji niebezpiecznych, sklasyfikowanych i oznakowanych metod¹ dokonania
zharmonizowanej „konwersji” (projekt UE)

Nr
indeksowy

Nazwa
chemiczna

006-003-00-3

Dwusiarczek
wêgla

601-020-00-8
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Klasyfikacja wg UE GHS
Nr CAS

200-843-6

200-753-7

Nr WE

75-15-0

71-43-2

Kod / klasa
zagro¿enia

Zwroty
zagro¿enia

Flam. Liq. 2
Repr. 2
STOT * Rep. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
Flam. Liq. 2
Carc. 1A
Muta. 1B
STOT Rep. 1
Asp. Tox. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2

H225
H361
H372
H319
H315
H225
H350
H340
H372
H304
H319
H315
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Klasyfikacja
wg Dyrektywy
67/548/EWG
F; R11
Repr. Cat. 3;
R62-63
T; R48/23
Xi; R36/38
F; R11
Carc. Cat. 1; R45
Muta. Cat. 2; R46
T; R48/23/24/25
Xn; R65
Xi; R36/38
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Eksperci Komisji przygotowuj¹c projekt rozporz¹dzenia byli przeœwiadczeni, ¿e sprawa przeklasyfikowania substancji nie bêdzie zbyt skomplikowana.
Mia³o temu zapobiec do³¹czenie do projektu rozporz¹dzenia za³¹cznika VI zawieraj¹cego tzw. „tabelê konwersyjn¹”, która mia³aby umo¿liwiæ prawie automatyczne przekszta³cenie dotychczasowego zapisu klasyfikacyjnego dla konkretnej substancji na zapis klasyfikacyjny wed³ug GHS. Na poprzedniej stronie przedstawiono fragment takiej tabeli w wersji roboczej.
Tymczasem w tabeli tej mo¿na odnotowaæ w wielu
przypadkach b³êdy rzutuj¹ce na klasyfikacjê substancji,
spowodowane istotnymi rozbie¿noœciami w kryteriach
klasyfikacyjnych w obu systemach. Przygotowuj¹c
w du¿ym poœpiechu tabelê konwersyjn¹ eksperci UE
nie uwzglêdnili istotnych rozbie¿noœci w kryteriach
klasyfik acyjnych zawartych w dyrektywie
67/548/EWG i w GHS. Dotyczy to np. kryteriów zapalnoœci cieczy ³atwopalnych, gdzie wartoœci temperatury
zap³onu na pierwszym, drugim i trzecim poziomie s¹
znacz¹co rozbie¿ne (patrz tabela 2). B³êdy spowodowane automatycznym przeklasyfikowaniem mog³yby
obj¹æ bardzo du¿¹ liczbê ciek³ych substancji i preparatów.
Tabela 2. Tabela porównawcza kryteriów zapalnoœci
cieczy wg dyrektywy 67/548/EWG i wg UE GHS

Dyrektywa 67/548/EWG

GHS

Temp. Kate- Temp. Temp.
Temp.
Zwrot wrzenia,
zap³onu,
zap³onu,
goria wrzenia,
R
o
o
o
o
C
C
C
C
12
11
10


≤ 35

> 35
> 35


<0
< 21
2155


1
2
3
4

≤ 35

> 35
> 35
> 35

< 23
< 23
2360
> 6093

Dokonuj¹c przeklasyfikowania wszystkich substancji nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e system GHS rozró¿nia a¿ 16 klas obejmuj¹cych substancje stwarzaj¹ce zagro¿enia fizykochemiczne. Tymczasem w systemie
wed³ug dyrektywy 67/548/EWG kategorii grupuj¹cych
substancje o takich zagro¿eniach jest tylko 5. Nie
bêdzie wiêc mo¿liwe proste przeklasyfikowanie substancji pomiêdzy tymi systemami z kategorii do klasy.
Tym bardziej, ¿e w systemie wed³ug dyrektywy nie
wystêpowa³y w obrêbie kategorii mo¿liwoœci oceny na-
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tê¿enia (stopnia) zagro¿enia, co jest wa¿nym elementem systemu GHS.
Innym problemem trudnym do rozwi¹zania w ramach reklasyfikacji jest ogromna ró¿nica w stosowanych metodach badañ zagro¿eñ fizykochemicznych
stwarzanych przez substancje. W systemie GHS przyjêto zbiór metod badañ zawarty w UN Manual of Tests
and Criteria, fourth revised edition, z 2003 r., wykorzystywany dotychczas tylko dla potrzeb transportu.
Tymczasem w systemie wed³ug dyrektywy stosowane
s¹ metody OECD, w Polsce wydane jako za³¹cznik do
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 232, poz.
2343, z 2003 r.). Wiele zawartych tam metod wykazuje
pewne podobieñstwo do metod ONZ, ale nie s¹ one
z nimi to¿same. Ma to oczywiœcie istotny wp³yw na
rozbie¿noœci wyników podobnych badañ z obu zbiorów. Z kolei rozbie¿noœci te wp³ywaj¹ w sposób istotny
na ostateczny wynik klasyfikacji.
Wspomniane wy¿ej ubóstwo kategorii substancji
stwarzaj¹cych zagro¿enia fizykochemiczne w systemie
wed³ug dyrektywy rzutuje niezwykle negatywnie na
postrzeganie systemu GHS, poniewa¿ znakomita wiêkszoœæ u¿ytkowników pierwszego systemu nie posiada
dostatecznej wiedzy i umiejêtnoœci, aby dokonywaæ
tzw. samoklasyfikacji substancji wed³ug nowego systemu, a nastêpnie – na tej podstawie – mieszanin, czyli
preparatów i roztworów.
Rozbie¿noœci systemowe w kryteriach klasyfikacyjnych dla substancji niebezpiecznych nie koñcz¹ siê
na zagro¿eniach fizykochemicznych. Równie¿ kryteria
dotycz¹ce toksycznoœci ostrej substancji uleg³y znacznej zmianie m. in. z powodu wprowadzenia danych
ATE (Acute Toxicity Estimate) – szacunkowej toksycznoœci ostrej dla klasyfikacji substancji lub sk³adnika
mieszaniny. Wartoœæ ATE wylicza siê na podstawie:
– wartoœci LD#/LC#, jeœli s¹ znane,
– odpowiedniego wspó³czynnika z tabeli 3.1.2,
zwi¹zanego z wynikami badania zakresu, lub
– odpowiedniego wspo³czynnika z tabeli 3.1.2,
zwi¹zanego z kategori¹ klasyfikacji” (powy¿sza numeracja tabel pochodzi z orygina³u GHS i z projektu rozporz¹dzenia UE).
Na zakoñczenie tego w¹tku chcia³bym zasygnalizowaæ jeszcze inne trudne do rozwi¹zania problemy
zwi¹zane z nowymi zasadami klasyfikacji pestycydów,
a tak¿e ca³ej gamy odpadów w systemie GHS; dotychczasowa klasyfikacja opiera³a siê na systemie wed³ug
dyrektywy 67/548/EWG.
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