Terminy obowiązywania przepisów GHS
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 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 (zwane
dalej rozporządzeniem GHS) weszło w życie 20 dnia po opublikowaniu, tzn. 20 stycznia 2009 r.
Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie przepisy są stosowane od razu. Harmonogram wprowadzania
przepisów wygląda następująco:
1. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia stracił moc załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG,
obowiązuje natomiast tabela 3.2 załącznika VI do rozporządzenia GHS.
2. Do 1 grudnia 2010 r. substancje klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami (oczywiście stosując załącznik VI do GHS zamiast załącznika I do
dyrektywy 67/548/EWG).
Rozporządzenie GHS zezwala jednak, art. 62 ust. 2, na klasyfikację, oznakowanie i pakowanie
substancji zgodnie z GHS przed dniem 1 grudnia 2010 r. W takim przypadku nie mają zastosowania
przepisy dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE dotyczące oznakowania i pakowania. W praktyce
oznacza to, że:


w karcie charakterystyki substancji należy umieścić podwójną klasyfikację: według
dyrektywy 67/548/EWG i GHS,



na opakowaniu substancji, zamiast oznakowania według obecnie obowiązujących przepisów
należy zamieścić oznakowanie według GHS,



należy stosować przepisy dotyczące opakowań zawarte w GHS.

3. Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. substancje klasyfikuje się stosując przepisy
zarówno GHS jak i dyrektywy 67/548/EWG (w karcie charakterystyki podwójna klasyfikacja
substancji). Substancje są oznakowane i pakowane wyłącznie według przepisów GHS.
4. Do 1 czerwca 2015 r. mieszaniny klasyfikuje się, oznakowuje i pakuje zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami (oczywiście stosując załącznik VI do GHS zamiast załącznika I do
dyrektywy 67/548/EWG).
Rozporządzenie GHS zezwala jednak, art. 62 ust. 2, na klasyfikację, oznakowanie i pakowanie
mieszanin zgodnie z GHS przed dniem 1 czerwca 2015 r. W takim przypadku nie mają
zastosowania przepisy dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE dotyczące oznakowania i pakowania.
W praktyce oznacza to, że:



w karcie charakterystyki mieszaniny należy umieścić podwójną klasyfikację: według
dyrektyw 67/548/EWG (w odniesieniu do substancji zawartych w mieszaninie), 1999/45/WE (w
odniesieniu do mieszaniny) i GHS (w odniesieniu do substancji zawartych w mieszaninie i do
mieszaniny),



na opakowaniu mieszaniny, zamiast oznakowania według obecnie obowiązujących przepisów
należy zamieścić oznakowanie według GHS,



należy stosować przepisy dotyczące opakowań zawarte w GHS.

5. Od dnia 1 czerwca 2015 zarówno do substancji jak i mieszanin stosuje się wyłącznie przepisy
GHS.

