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Przegląd projektu Załącznika II do Rozporządzenia REACH
(Rozporządzenie (EC) nr 1907/2006) dotyczącego Kart
Charakterystyki
Karty Charakterystyki (SDS) są powszechnie przyjętymi i obowiązującymi środkami,
służącymi dostawcom do przekazywania użytkownikom informacji na temat zagrożeń
dla zdrowia i środowiska oraz środków zapewniających bezpieczne stosowanie
produktów chemicznych. Wymagania dotyczące kart charakterystyki obowiązywały
dla
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charakterystyki są zawarte w załączniku II Rozporządzenia REACH, gdzie podano
wzorzec karty oraz opisano jej treść.
W celu pełnej korelacji Załącznika II z Rozporządzeniem CLP (Rozporządzenie (EC)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin) oraz przepisami Narodów Zjednoczonych (UN) dotyczącymi kart
charakterystyki, Komisja opracowała projekt nowego Rozporządzenia, zmieniającego
Załącznik II do Rozporządzenia REACH.
Cefic1 i DUCC2 generalnie zgadzają się z faktem, że harmonizacja przepisów jest
potrzebna. Jednak, w projekcie zapisano, że wszystkie Karty Charakterystyki
powinny zostawać zweryfikowane do 1 grudnia 2010 r. Termin ten nie uwzględnia
praktycznych problemów i trudności, związanych z modyfikacją kart charakterystyki:
zmiany obejmują nie tylko format karty, ale również uzupełnienie treści nowych
podpunktów (16 punktów przekształciło się w 63 punkty i podpunkty, z których
wszystkie muszą zostać wypełnione).

Cefic, Europejska Rada Przemysłu Chemicznego jest to organizacja z siedzibą w Brukseli,
reprezentująca europejski przemysł chemiczny. Cefic reprezentuje 29 000 firm, produkujących 30%
światowych chemikaliów.
2
DUCC reprezentuje różne organizacje przemysłu europejskiego, których członkowie – firmy stosują
chemikalia do otrzymywania mieszanin. Platforma DUCC składa się obecnie z 8 członków i 1 stałego
obserwatora, reprezentującego branżę kosmetyczną (Colipa), detergentów i środków czystości
(A.I.S.E.), aerozoli (FEA), farb, tuszy, farb artystycznych (CEPE), klejów (FEICA), chemikaliów
konstrukcyjnych (EFCC), materiałów fotograficznych (EPIA) i dystrybucji chemikaliów (FECC).
Ogółem, skupia ponad 3 500 firm z różnych sektorów przemysłu europejskiego.
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W praktyce, Karty Charakterystyki substancji i mieszanin będą i tak musiały być
uaktualniane regularnie po 1 grudnia 2010 r., ponieważ wtedy dla formulatorów
mieszanin będą dostępne nowe informacje na temat substancji, powstałe na
potrzeby REACH i CLP: jest to wymagane zgodnie z Artykułem 31 Rozporządzenia
REACH. Uaktualnianie kart charakterystyki będzie więc następowało stopniowo po 1
grudnia 2010 r., z wykorzystaniem nowego formatu. Niemniej jednak, konieczność
uaktualnienia i ponownego wydania Kart Charakterystyki substancji i mieszanin do 1
grudnia 2010 r., łącznie z przeredagowaniem ich treści na podstawie „starych”
informacji (lub często ich braku), podczas gdy nowe odpowiednie informacje będą
dostępne zaraz po tym terminie, nie przyniesie żadnych korzyści z punktu widzenia
wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia człowieka, środowiska i bezpieczeństwa
użytkowników.
Jeżeli chodzi o substancje, nowe informacje, w większości przypadków będą
umieszczone w kartach charakterystyki po 1 grudnia 2010 r., ponieważ przed
przekazaniem informacji użytkownikom jest wymagane przedłożenie i akceptacja
dokumentacji rejestracyjnej przez ECHA. Termin końcowy zgłoszenia klasyfikacji
substancji wypada 3 stycznia 2011 r. Dlatego też, aby uniknąć podwójnej pracy,
nowe wymagania dotyczące kart charakterystyki powinny obowiązywać dopiero w
2011 roku.
W przypadku mieszanin, termin 1 grudnia 2010 r. jest niespójny z okresami
przejściowymi dla mieszanin przewidzianymi w Rozporządzeniu CLP (możliwość ich
re-klasyfikacji do 1 czerwca 2015 r.). Karty Charakterystyki mieszanin mogą zostać
zmodyfikowane i uaktualnione dopiero po otrzymaniu nowych informacji na temat
substancji.
Data stosowania wymagań dotyczących kart charakterystyki stanowi poważny
problem dla formulatorów mieszanin, importerów mieszanin i substancji oraz
producentów substancji w Europie. Wiele firm posiada dziesiątki lub setki kart
charakterystyki,
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dokumentów do nowego formatu powinno odbywać się stopniowo i polegać na
włączaniu nowych informacji dotyczących zdrowia człowieka, środowiska
bezpiecznego stosowania, po ich otrzymaniu od dostawców substancji.
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Propozycja rozwiązania niniejszej kwestii:
Proponuje się przyjęcie następującego rozwiązania, które pozwoliłoby producentom,
importerom i formulatorom na dostosowanie kart charakterystyki.
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 zostaje poprawione jak podano poniżej:
(1) obowiązuje od 1 grudnia 2010:
(a) Załącznik II zastępuje się Załącznikiem I do niniejszego Rozporządzenia;
(b) NOWE - Przez okres jednego roku [do 30 listopada 2011], dostawcy
substancji uaktualnią karty charakterystyki zgodnie z Załącznikiem I do
niniejszego Rozporządzenia jeżeli:
(i) nowe informacje, które mogą mieć wpływ na klasyfikację,
oznakowanie substancji i środki zarządzania ryzykiem staną
się dostępne; lub
(ii) zostało udzielone lub odrzucone zezwolenie; lub
(iii) zostały nałożone ograniczenia.
(c) w rozdziale 3.7 Załącznika VI, w tytule, słowa „(patrz: karta charakterystyki,
pozycja 16)” zastępuje się słowami „(patrz: Rozdział 1 karty charakterystyki)”;
(d) NOWE - Ponieważ 1 grudnia 2011 wszystkie karty charakterystyki
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(e) NOWE - Do 30 listopada 2013, dostawcy mieszanin uaktualnią karty
charakterystyki zgodnie z Załącznikiem I do niniejszego Rozporządzenia
jeżeli:
(i) nowe informacje, które mogą mieć wpływ na klasyfikację,
oznakowanie mieszaniny i środki zarządzania ryzykiem staną
się dostępne; lub
(ii) zostało udzielone lub odrzucone zezwolenie dla substancji
zawartej w mieszaninie; lub
(iii) zostały nałożone ograniczenia na substancję zawartą w
mieszaninie.
(f) NOWE - Ponieważ 1 grudnia 2013 wszystkie karty charakterystyki
mieszanin powinny być zgodne z Załącznikiem I do niniejszego
Rozporządzenia;

(2) obowiązuje od 1 czerwca 2015, Załącznik II do Rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 zastępuje się Załącznikiem II do niniejszego Rozporządzenia.
Wyjaśnienie:
- Niniejsza poprawka opiera się na Artykule 31(9) Rozporządzenia REACH i określa,
w jakich przypadkach jest wymagane uaktualnienie kart charakterystyki dla
substancji i mieszanin bez opóźnienia po 1 grudnia 2010 r., a w jakich karta
charakterystyki może być uaktualniona później (np. brak zmian w klasyfikacji, brak
decyzji dotyczących udzielenia zezwolenia/ograniczeń), tak aby był możliwy do
zrealizowania okres przejściowy dla mieszanin.
- Producentom/importerom substancji zapewni to maksymalnie 1 rok, a formulatorom
dodatkowe 2 lata (po ostatecznym terminie dla substancji) na zaktualizowanie Kart
Charakterystyki, jeżeli nie występują zmiany w klasyfikacji mieszaniny lub
autoryzacji/ograniczeniach substancji. Odpowiada to 2-letniemu dodatkowemu
okresowi przejściowemu zapewnionemu na mocy Artykułu 61(4) Rozporządzenia
CLP dla substancji i mieszanin, znajdujących się już w łańcuchu dostaw.
Zaproponowany okres przejściowy pozwoli również na przekazanie informacji na
temat substancji dalszym użytkownikom w łańcuchu dostaw, przy uwzględnieniu
faktu, że ilość nowych informacji o substancjach, zgodnie z wymaganiami REACH i
CLP, będzie bardzo duża.

