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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.
Poz. 6

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

.go

z dnia 23 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin2)
Na podstawie art. 19 ust. 5 pkt 1–3 i 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części 7 w § 51 w ust. 5 w pkt 2
tabela VI A „Klasyfikacja mieszanin gazowych na podstawie działania żrącego i drażniącego łącznie z poważnym uszkodzeniem oczu” otrzymuje brzmienie:
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„Tabela VI A. K
 lasyfikacja mieszanin gazowych na podstawie działania żrącego i drażniącego łącznie z poważnym uszkodzeniem oczu
Klasyfikacja
substancji
(gaz)
C, R35

Klasyfikacja mieszaniny (gaz)

C, R35

C, R34

stężenie ≥ 1%
R35 obowiązkowo

0,2% ≤ stężenie < 1%
R34 obowiązkowo

0,2%*

0,02% ≤ stężenie < 0,2%
R36/37/38 obowiązkowo

stężenie ≥ 5%
R34 obowiązkowo

5%*

0,5% ≤ stężenie < 5%
R36/37/38 obowiązkowo

stężenie ≥ 5%
R41 obowiązkowo

0,5% ≤ stężenie < 5%
R36 obowiązkowo

C, R34

Xi, R41

ww

Xi, R36,
R37, R38

1)

2)

Xi, R41

Xi, R36, R37, R38

stężenie ≥ 5%
R36, R37 i R38 obowiązkowo,
jeżeli dotyczą rozpatrywanych
substancji

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284,
poz. 1672).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie:
1) 	dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196
z 16.08.1967, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 27);
2) 	dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 200 z 30.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 24, str. 109).
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Substancje żrące, którym przypisano zwroty R35 lub R34, traktuje się jak substancje z przypisanym zwrotem R41. Jeżeli mieszanina
zawiera substancje żrące z przypisanymi zwrotami R34 lub R35, w stężeniach niższych niż stężenia graniczne nakazujące klasyfikację mieszaniny jako żrącej, mieszaninę taką klasyfikuje się jako drażniącą ze zwrotami R41 lub R36.
Zastosowanie wyłącznie metody obliczeniowej w przypadku mieszanin zawierających substancje klasyfikowane jako żrące lub drażniące może powodować niedoklasyfikowanie lub przeklasyfikowanie pod względem zagrożenia, jeżeli nie są wzięte pod uwagę inne
istotne czynniki (np. pH mieszaniny). Dlatego przy klasyfikacji ze względu na działanie żrące należy rozważyć kryteria określone
w § 15 ust. 4 i § 19.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz
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