
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w spra-
wie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ustanowiono wymagania dotyczące sporządzania kart 
charakterystyki, wykorzystywanych w Unii Europejskiej do przekazywania informacji o substancjach chemicznych i 
mieszaninach. 

(2) Od dnia 1 stycznia 2020 r. stosuje się rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1881 (2) zmieniające załączniki I, III i 
VI–XII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Rozporządzenie (UE) 2018/1881 wprowadza szczegółowe 
wymogi dotyczące nanopostaci substancji. Ponieważ informacje dotyczące tych wymogów mają zostać włączone 
do kart charakterystyki, należy odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. 

(3) W opracowanym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfi
kacji i Oznakowania Chemikaliów (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) 
określono zharmonizowane na szczeblu międzynarodowym kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji chemicz
nych oraz zasady dotyczące kart charakterystyki. Unia potwierdziła swój zamiar włączenia kryteriów GHS do prawa 
Unii. 

(4) Instrumentami przewidzianymi w GHS do informowania o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny są 
etykiety i karty charakterystyki. Przepisy GHS w sprawie kart charakterystyki zawarto w rozporządzeniu (WE) 
nr 1907/2006. W związku z tym wymogi dotyczące kart charakterystyki określone w załączniku II do rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 należy dostosować do przepisów dotyczących kart charakterystyki określonych w wyniku szós
tego i siódmego przeglądu GHS. 

(5) Załącznik VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (3) umożliwi, między 
innymi, podawanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci użytkowej jedynie w karcie charakterystyki w 
odniesieniu do niebezpiecznych mieszanin dostarczanych do wykorzystania w obiektach przemysłowych. W 
przypadku niektórych mieszanin, które nie są pakowane, konieczne będzie również wskazanie, że niepowta
rzalny identyfikator postaci jest podany w karcie charakterystyki. W celu zachowania spójności załącznik II do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 powinien odzwierciedlać te zmiany i należy w nim wskazać, w którym 
miejscu karty charakterystyki powinien znaleźć się niepowtarzalny identyfikator postaci. 

(6) W komunikacie Komisji z dnia 7 listopada 2018 r. pt. „Bardziej kompleksowe ramy Unii Europejskiej w obszarze 
substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego” (4) w kontekście prac nad kartami charakterystyki 
wskazano, że Komisja bada, w jaki sposób usprawnić komunikację w łańcuchu dostaw w odniesieniu do substancji 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Określono 
szereg szczegółowych wymogów dotyczących kart charakterystyki w odniesieniu do substancji i mieszanin o właści-
wościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do 
tego rozporządzenia. 

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1881 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europej-

skiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu 
do załączników I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII w celu uwzględnienia nanopostaci substancji (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 1). 

(3) 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 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1). 

(4) COM(2018)734 
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(7) Dla bezpiecznego stosowania substancji i mieszanin istotne znaczenie mają specyficzne stężenia graniczne, współ
czynniki mnożenia i szacunki toksyczności ostrej ustalone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a 
zatem – jeżeli są dostępne – powinny być one zawarte w kartach charakterystyki. 

(8) Nałożenie na podmioty gospodarcze, które już sporządziły karty charakterystyki, wymogu niezwłocznego zaktuali
zowania ich zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia nakładałoby na te podmioty nieproporcjonalne 
obciążenie. Podmioty gospodarcze powinny raczej mieć możliwość dostarczania nadal przez pewien okres kart 
charakterystyki, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 
2015/830 (5). Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązku aktualizacji kart charakterystyki zgodnie z art. 31 ust. 9 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz dla przypadków, w których dodaje się do kart charakterystyki niepowta
rzalny identyfikator postaci użytkowej zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008. 

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego roz
porządzenia. 

Artykuł 2 

Na zasadzie odstępstwa od art. 3 karty charakterystyki niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia 
można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Przewodnicząca 

Ursula VON DER LEYEN     

(5) Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 132 
z 29.5.2015, s. 8). 
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK II 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI 

CZĘŚĆ A 

0.1. Wprowadzenie 

0.1.1. W niniejszym załączniku określono wymagania, które musi spełnić dostawca sporządzający kartę charakterys
tyki dostarczaną w odniesieniu do substancji lub mieszaniny zgodnie z art. 31. 

0.1.2. Informacje na temat substancji podane w karcie charakterystyki muszą być zgodne z informacjami dostarczo
nymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany. 
Jeśli sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego, w załączniku do karty charakterystyki umieszcza się 
odnośny(-e) scenariusz(-e) narażenia. 

0.1.3. Karta charakterystyki zawiera w każdej odpowiedniej sekcji informację, czy i jakie nanopostaci obejmuje, oraz 
łączy odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa z każdą z tych nanopostaci. Zgodnie z załącznikiem 
VI termin »nanopostać« w niniejszym załączniku odnosi się do nanopostaci lub zestawu podobnych nanopos
taci. 

0.2. Ogólne wymagania dotyczące sporządzania karty charakterystyki 

0.2.1. Karta charakterystyki umożliwia użytkownikowi zastosowanie niezbędnych środków związanych z ochroną 
zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz ochroną środowiska. Osoba sporządzająca kartę 
charakterystyki uwzględnia fakt, że karta charakterystyki musi informować użytkownika o zagrożeniach stwa
rzanych przez substancję lub mieszaninę oraz zawierać informacje dotyczące bezpiecznego magazynowania 
substancji lub mieszaniny, postępowania z nią oraz jej usuwania. 

0.2.2. Informacje zawarte w kartach charakterystyki spełniają również wymagania określone w dyrektywie Rady 
98/24/WE. W szczególności karta charakterystyki umożliwia pracodawcom stwierdzenie, czy w miejscu pracy 
znajdują się niebezpieczne środki chemiczne, a także ocenę wynikającego z ich zastosowania ryzyka dla zdro
wia i bezpieczeństwa pracowników. 

0.2.3. Informacje w karcie charakterystyki są jasne i zwięzłe. Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, 
która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. 
Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają odbycie przez takie kompetentne osoby stosownych szkoleń, w 
tym szkoleń przypominających. 

0.2.4. Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny; unika się żargonu, akronimów i 
skrótów. Nie używa się zwrotów takich jak: »może być niebezpieczne«, »nieszkodliwe dla zdrowia«, »bezpieczne 
w większości przypadków użytkowania« lub »nieszkodliwe« ani jakichkolwiek innych zwrotów wskazujących, 
że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia, ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z 
klasyfikacją substancji lub mieszaniny. 

0.2.5. Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charak
terystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na 
zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu. W przypadku zaktualizowa
nej wersji karty charakterystyki datę sporządzenia, oznaczoną w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)« oraz 
inne informacje na temat zmienionej wersji, takie jak numer wersji, numer aktualizacji lub datę zmiany wersji 
umieszcza się na pierwszej stronie. 

0.3. Format karty charakterystyki 

0.3.1. Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Objętość karty charakterystyki jest współmierna do zagroże
nia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. 

0.3.2. Wszystkie strony karty charakterystyki, włącznie ze wszystkimi załącznikami, numeruje się i podaje na nich 
albo objętość karty charakterystyki (np. »strona 1 z 3«) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna 
strona (np. »ciąg dalszy na następnej stronie« lub »koniec karty charakterystyki«). 
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0.4. Treść karty charakterystyki 

Informacje wymagane na podstawie niniejszego załącznika, o ile są one dostępne i mają zastosowanie, zamie
szcza się w karcie charakterystyki w odpowiednich podsekcjach określonych w części B. Karta charakterystyki 
nie zawiera pustych podsekcji. 

0.5. Inne wymagania dotyczące informacji 

Ze względu na szeroki zakres właściwości substancji i mieszanin konieczne może być w niektórych przypad
kach umieszczenie we właściwych podsekcjach dodatkowych, mających znaczenie i dostępnych informacji. 

W celu uwzględnienia potrzeb marynarzy i innych pracowników sektora transportu wykonujących transport 
towarów niebezpiecznych luzem na masowcach lub zbiornikowcach w żegludze morskiej lub śródlądowej, 
objęty przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) lub przepisami krajowymi, wymagane jest 
podanie dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W podsekcji 14.7 zaleca 
się włączenie podstawowych informacji dotyczących klasyfikacji, w przypadkach gdy takie ładunki transporto
wane są luzem zgodnie z odpowiednimi instrumentami IMO. Ponadto statki przewożące luzem olej lub paliwo 
olejowe, w rozumieniu definicji w załączniku I do konwencji MARPOL (1), lub statki bunkrujące paliwo ole
jowe muszą zostać przed załadunkiem zaopatrzone w »kartę charakterystyki materiału« zgodnie z rezolucją 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej »Recommendations for Mate
rial Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel« (Zalecenia dotyczące kart charak
terystyki materiału (MSDS) w odniesieniu do załącznika I do konwencji MARPOL zatytułowanego »Ładunek w 
postaci oleju i paliwo olejowe«) (MSC. 286(86)). W związku z tym, w celu ujednolicenia kart charakterystyki 
stosowanych w sektorze morskim i poza nim, informacje wymagane na podstawie dodatkowych postanowień 
rezolucji MSC. 286(86) mogą zostać, w stosownych przypadkach, włączone do kart charakterystyki sporządza
nych na potrzeby transportu morskiego ładunków wymienionych w załączniku I do konwencji MARPOL i żeg
lugowych olejów napędowych. 

0.6. Jednostki miar 

Stosuje się jednostki miar określone w dyrektywie Rady 80/181/EWG (2). 

0.7. Szczególne przypadki 

Karty charakterystyki wymagane są również w szczególnych przypadkach wymienionych w punkcie 1.3 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w odniesieniu do których przewidziane są odstępstwa 
dotyczące oznakowania. 

1. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

W niniejszej sekcji karty charakterystyki określa się sposób identyfikacji substancji lub mieszaniny oraz sposób 
podawania w karcie charakterystyki istotnych zidentyfikowanych zastosowań substancji lub mieszaniny, nazwy 
dostawcy substancji lub mieszaniny oraz danych kontaktowych dostawcy substancji lub mieszaniny, łącznie z 
danymi kontaktowymi w razie nagłych wypadków. 

1.1. Identyfikator produktu 

Identyfikator produktu zamieszcza się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w przy
padku substancji oraz zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w przypadku miesza
niny. Identyfikator ten jest zgodny z oznakowaniem; sporządza się go w języku(-ach) urzędowym(-ych) pań
stwa (państw) członkowskiego(-ich), w którym(-ych) substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu, 
chyba że dane państwo(-a) członkowskie postanowi(-ą) inaczej. 

W przypadku substancji podlegających obowiązkowi rejestracji identyfikator produktu musi być zgodny z 
identyfikatorem produktu przedstawionym podczas rejestracji; należy także podać numer rejestracji nadany na 
mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Dodatkowe identyfikatory mogą być dostarczane nawet wtedy, 
gdy nie zostały one wykorzystane do celów rejestracji. 

Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozpo
rządzenia, dostawca, który jest dystrybutorem lub dalszym użytkownikiem, może pominąć część numeru rejes
tracji, odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego w ramach wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są 
następujące warunki: 

a) dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie, do celów egzekwowania 
przepisów, pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za 
przekazanie tego żądania swojemu dostawcy zgodnie z lit. b); oraz 

(1) Konwencja Marpol, skonsolidowane wydanie z 2006 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7. 
(2) Dyrektywa Rady 80/181/EWG z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 

do jednostek miar i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG (Dz.U. L 39 z 15.2.1980, s. 40). 
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b) dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za 
egzekwowanie przepisów (»organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów«) w ciągu 7 dni od jego 
żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub 
przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca 
ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie swojemu dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowie
dzialnym za egzekwowanie przepisów. 

Możliwe jest dostarczenie jednej karty charakterystyki dla więcej niż jednej substancji lub mieszaniny, w przy
padku gdy informacje zawarte w tej karcie charakterystyki spełniają wymagania określone w niniejszym załącz
niku w odniesieniu do każdej z tych substancji lub mieszanin. 

W przypadku gdy różne postacie substancji są objęte jedną kartą charakterystyki, należy dołączyć odpowiednie 
informacje, wyraźnie wskazując, które informacje dotyczą której postaci. Alternatywnie można przygotować 
oddzielną kartę charakterystyki dla każdej postaci lub grupy postaci. 

Jeżeli karta charakterystyki dotyczy jednej lub większej liczby nanopostaci lub substancji, które zawierają nano
postacie, należy to zaznaczyć za pomocą wyrazu »nanopostać«. 

Inne sposoby identyfikacji 

Można podać inne nazwy lub synonimy służące do etykietowania danej substancji lub mieszaniny, lub te, pod 
jakimi jest ona powszechnie znana. 

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 
załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas 
UFI podaje się w tej podsekcji. 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Należy podać przynajmniej krótki opis zidentyfikowanych zastosowań (na przykład czyszczenie podłóg lub 
zastosowanie przemysłowe w produkcji polimerów lub profesjonalne zastosowanie w środkach czyszczących) 
istotnych dla odbiorcy (-ów) substancji lub mieszaniny. 

W stosownych przypadkach podaje się, wraz z uzasadnieniem, zastosowania, które dostawca odradza. Wykaz 
ten nie musi być kompletny. 

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej podsekcji 
karty charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawar
tymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia pochodzącymi z raportu bezpie
czeństwa chemicznego i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki. 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Podaje się nazwę dostawcy karty charakterystyki, niezależnie od tego, czy jest to producent, importer, wyłączny 
przedstawiciel, dalszy użytkownik czy dystrybutor. Zamieszcza się pełny adres i numer telefonu dostawcy, a 
także adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki. 

W przypadku gdy dostawca nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym substancja lub mieszanina 
jest wprowadzana do obrotu, a dostawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za kartę w tym państwie członkow
skim, dodatkowo podaje się pełny adres i numer telefonu tej osoby. 

W przypadku powołania wyłącznego przedstawiciela można również zamieścić dane dotyczące producenta 
substancji lub wytwórcy mieszaniny spoza Unii. 

W przypadku rejestrujących informacje dotyczące dostawcy karty charakterystyki oraz, jeżeli zostały podane, 
informacje dotyczące dostawcy substancji lub mieszaniny, muszą być zgodne z informacjami dotyczącymi toż
samości producenta, importera lub tylko przedstawiciela podanymi w rejestracji. 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Podaje się dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach. Jeżeli w państwie członkowskim, 
w którym wprowadzono do obrotu substancję lub mieszaninę, istnieje oficjalny organ doradczy (może to być 
organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji odnoszących się do zdrowia, o którym mowa w art. 45 roz
porządzenia (WE) nr 1272/2008), wystarczy podać numer telefonu tego organu. Jeżeli występują jakiekolwiek 
przyczyny ograniczające dostęp do tych służb, takie jak godziny pracy, lub jeżeli występują ograniczenia doty
czące szczególnego rodzaju przekazywanych informacji, wyraźnie się to określa. 

2. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

W niniejszej sekcji karty charakterystyki opisuje się zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę oraz 
podaje odpowiednie informacje ostrzegające związane z tymi zagrożeniami. 
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2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Podaje się klasyfikację substancji lub mieszaniny, która wynika z zastosowania zasad klasyfikacji zawartych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. W przypadku gdy dostawca dokonał zgłoszenia informacji dotyczących 
substancji do wykazu dotyczącego klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008 lub podał te informacje w ramach rejestracji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem klasyfikacja 
podana w karcie charakterystyki musi być taka sama jak klasyfikacja podana w tym zgłoszeniu lub w rejestracji. 

Jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, wyraźnie 
się to stwierdza. 

Informacje na temat substancji zawartych w mieszaninach znajdują się w podsekcji 3.2. 

Jeżeli klasyfikacja, w tym zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, nie jest przedstawiona w całości, dokonuje się 
odniesienia do sekcji 16, gdzie podaje się pełny tekst każdej klasyfikacji, w tym każdego zwrotu wskazującego 
rodzaj zagrożenia. 

Najważniejsze szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz związane z właściwościami 
fizycznymi wymienia się – zgodnie z sekcjami 9-12 karty charakterystyki – w sposób, który pozwoli osobom 
niebędącym specjalistami określić zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną. 

2.2. Elementy oznakowania 

Podaje się, na podstawie klasyfikacji, przynajmniej następujące elementy występujące na oznakowaniu zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: piktogram(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia, hasło(-a) ostrzega
wcze, zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia i zwrot(-y) wskazujący(-e) środki ostrożności. Barwny pikto
gram określony w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 można zastąpić czarno-białym odwzorowaniem całego 
piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia lub odwzorowaniem tylko symbolu graficznego. 

Podaje się stosowne elementy oznakowania zgodnie z art. 25 ust. 1–6 i art. 32 ust. 6 rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008. 

2.3. Inne zagrożenia 

Podaje się informacje na temat tego, czy dana substancja spełnia kryteria dla substancji trwałych, wykazujących 
zdolność do bioakumulacji i toksycznych lub bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioa
kumulacji zgodnie z załącznikiem XIII, czy substancja została wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z 
art. 59 ust. 1 jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego oraz czy sub
stancja jest substancją o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryte
riami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 (3) lub rozporządzeniu Komisji 
(UE) 2018/605 (4). W przypadku mieszaniny podaje się informacje dotyczące każdej substancji obecnej w mie
szaninie w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % wag. 

Podaje się informacje dotyczące innych zagrożeń, które nie powodują zaklasyfikowania, lecz mogą przyczynić 
się do ogólnych zagrożeń powodowanych przez substancję lub mieszaninę, takich jak zanieczyszczanie powie
trza podczas utwardzania lub obróbki, pylenie, właściwości wybuchowe, które nie spełniają kryteriów klasyfi
kacji określonych w części 2 sekcja 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, zagrożenie wybu
chem pyłu, krzyżowe działanie uczulające, duszące działanie gazów, zmrażanie, silny zapach lub smak lub 
wpływ na środowisko, taki jak zagrożenie dla organizmów glebowych, lub zdolność do tworzenia ozonu na 
drodze reakcji fotochemicznych. W przypadku zagrożenia wybuchem pyłu odpowiedni jest zwrot »w przy
padku rozproszenia może tworzyć wybuchową mieszaninę pyłowo-powietrzną«. 

3. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

W niniejszej sekcji karty charakterystyki przedstawia się tożsamość chemiczną składnika(-ów) substancji lub 
mieszaniny, łącznie z informacjami dotyczącymi zanieczyszczeń i dodatków stabilizujących, w sposób okreś
lony poniżej. Podaje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do chemii 
powierzchni. 

3.1. Substancje 

Tożsamość chemiczną głównego składnika substancji ustala się przynajmniej za pomocą identyfikatora pro
duktu lub jednego z innych sposobów identyfikacji przedstawionych w podsekcji 1.1. 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 września 2017 r. ustanawiające naukowe kryteria określania właści-
wości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 528/2012 (Dz.U. L 301 z 17.11.2017, s. 1). 

(4) Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez 
ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (Dz.U. L 101 z 20.4.2018, 
s. 33). 
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Tożsamość chemiczną wszelkich zanieczyszczeń, dodatków stabilizujących lub poszczególnych składników, 
innych niż główny składnik, które same są sklasyfikowane i które mają wpływ na klasyfikację substancji, podaje 
się w następujący sposób: 

a) poprzez identyfikator produktu zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; 

b) jeżeli identyfikator produktu nie jest dostępny – poprzez jedną z innych nazw (nazwę zwyczajową, hand
lową, skrót) lub numery identyfikacyjne. 

Należy wskazać specyficzne stężenie graniczne, współczynnik M i szacunkową toksyczność ostrą dla substancji 
wymienionych w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 lub ustalone zgodnie z załącz
nikiem I do tego rozporządzenia, jeżeli takie wartości są dostępne. 

Jeżeli substancja jest zarejestrowana i obejmuje nanopostać, podaje się charakterystykę cząsteczek, która 
określa nanopostać, jak opisano w załączniku VI. 

Jeżeli substancja nie jest zarejestrowana, ale karta charakterystyki obejmuje nanopostacie, których charakterys
tyka cząsteczek wpływa na bezpieczeństwo substancji, należy wskazać tę charakterystykę. 

Dodatkowo dostawca substancji może sporządzić wykaz wszystkich składników, łącznie ze składnikami nieza
klasyfikowanymi. 

Podsekcja ta może zawierać również informacje dotyczące substancji wieloskładnikowych. 

3.2. Mieszaniny 

Podaje się identyfikator produktu, stężenie lub przedziały stężeń oraz klasyfikację przynajmniej tych wszyst
kich substancji, o których mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2. Dostawca mieszanin może podać dodatkowo spis 
wszystkich substancji w mieszaninie, łącznie z substancjami niespełniającymi kryteriów klasyfikacji. Informacje 
te umożliwiają odbiorcy łatwą identyfikację zagrożeń stwarzanych przez substancje w mieszaninie. Zagrożenia 
stwarzane przez samą mieszaninę podaje się w sekcji 2. 

Stężenie substancji w mieszaninie opisuje się w jeden z następujących sposobów: 

a) wskazując dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w pro
centach w porządku malejącym, jeżeli jest to technicznie możliwe; 

b) wskazując przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procen
tach, jeżeli jest to technicznie możliwe. 

W przypadku gdy stosowane są przedziały wartości stężeń wyrażone w procentach, jeżeli dane dotyczące skut
ków dla zdrowia mieszaniny jako całości nie są dostępne, zagrożenia dla zdrowia i środowiska opisuje się uwz
ględniając skutki najwyższego stężenia każdego ze składników. 

Jeżeli dostępne są informacje na temat mieszaniny jako całości, klasyfikację ustaloną na podstawie tych infor
macji podaje się w sekcji 2. 

Alternatywną nazwę rodzajową można stosować w przypadku gdy zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008 zezwolono na jej stosowanie. 

3.2.1. W przypadku mieszaniny spełniającej kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 
wymienia się następujące substancje (zob. również tabela 1.1) wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń w 
mieszaninie: 

a) substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008, jeżeli substancje te występują w mieszaninie w stężeniach równych najniższej z następują
cych wartości lub wyższych od niej: 

(i) podstawowe wartości graniczne określone w tabeli 1.1 w załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008; 

(ii) ogólne stężenia graniczne określone w częściach 3–5 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008, z uwzględnieniem stężeń określonych w uwagach do niektórych tabel w części 3 w 
związku z obowiązkiem udostępnienia karty charakterystyki danej mieszaniny na żądanie, a w przy
padku zagrożenia spowodowanego aspiracją (sekcja 3.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008) wynoszące ≥ 1 %; 

(iii) specyficzne stężenia graniczne podane w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008; 
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(iv) podstawowa wartość graniczna podana w tabeli 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008 skorygowana w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego 
rozporządzenia, jeżeli współczynnik M został podany w części 3 załącznika VI do tego rozporządze
nia; 

(v) specyficzne stężenia graniczne podane w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008; 

(vi) 0,1 specyficznego stężenia granicznego substancji zaklasyfikowanej jako działająca uczulająco na 
skórę lub działająca uczulająco na drogi oddechowe o specyficznym stężeniu granicznym; 

(vii) stężenia graniczne podane w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; 

(viii) podstawowa wartość graniczna podana w tabeli 1.1 w załączniku I do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008 skorygowana w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego 
rozporządzenia, jeżeli współczynnik M został podany w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustano
wionym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem. 

b) substancje, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku 
pracy, które nie zostały zawarte w lit. a); 

c) pod warunkiem że stężenie każdej substancji jest równe lub większe niż 0,1 %, substancje spełniające które
kolwiek z poniższych kryteriów: 

— substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące 
bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII, 

— substancje umieszczone w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż 
zagrożenia, o których mowa w lit. a) niniejszej podsekcji, takie jak właściwości zaburzające funkcjono
wanie układu hormonalnego, 

— substancje zidentyfikowane jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormo
nalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/2100 lub roz
porządzeniu (UE) 2018/605. 

Tabela 1.1 

Wykaz klas zagrożeń, kategorii zagrożeń i stężeń granicznych, ze względu na które substancję wymienia się jako 
substancję w mieszaninie w podsekcji 3.2.1 

Klasa i kategoria zagrożenia Stężenie graniczne (%) 

Toksyczność ostra, kategoria 1, 2 i 3 ≥ 0,1 

Toksyczność ostra, kategoria 4 ≥ 1 

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1, kategorie 1A, 1B, 1C i kategoria 2 ≥ 1 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 i 2 ≥ 1 

Działające uczulająco na drogi oddechowe, kategoria 1 lub kategoria 1B ≥ 0,1 

Działające uczulająco na drogi oddechowe, kategoria 1A ≥ 0,01 

Działające uczulająco na skórę, kategoria 1 lub kategoria 1B ≥ 0,1 

Działające uczulająco na skórę, kategoria 1A ≥ 0,01 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A i 1B ≥ 0,1 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 2 ≥ 1 

Działanie rakotwórcze, kategoria 1A, 1B i 2 ≥ 0,1 

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B i 2 oraz oddziaływanie na 
laktację lub poprzez laktację 

≥ 0,1 

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie jednorazowe, katego
ria 1, 2 i 3 

≥ 1 

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie wielokrotne, kategoria 
1 i 2 

≥ 1 
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Klasa i kategoria zagrożenia Stężenie graniczne (%) 

Toksyczność przy aspiracji ≥ 1 

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1 ≥ 0,1 

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1 ≥ 0,1 

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2, 3 i 4 ≥ 1 

Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej ≥ 0,1   

3.2.2. W przypadku mieszaniny niespełniającej kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1272/2008 wymienia się substancje występujące w mieszaninie w stężeniu równym najniższej z następują
cych wartości lub wyższym od niej, wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń: 

a) 1 % wag. w mieszaninach niewystępujących w postaci gazu oraz 0,2 % obj. w mieszaninach występujących 
w postaci gazu w przypadku: 

(i) substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008; lub 

(ii) substancji, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku 
pracy; 

b) 0,1 % wagi w przypadku substancji spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów: 

— substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne zgodnie z kryteriami zawartymi 
w załączniku XIII, 

— substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami 
zawartymi w załączniku XIII, 

— substancje umieszczone w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż 
zagrożenia, o których mowa w lit. a) niniejszej podsekcji, takie jak właściwości zaburzające funkcjono
wanie układu hormonalnego, 

— zidentyfikowane jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 
zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/2100 lub rozporządze
niu (UE) 2018/605; 

c) 0,1 % substancji zaklasyfikowanej jako działająca uczulająco na skórę kategorii 1 lub 1B, działająca uczula
jąco na drogi oddechowe kategorii 1 lub 1B, lub rakotwórcza kategorii 2; 

d) 0,01 % substancji zaklasyfikowanej jako działająca uczulająco na skórę kategorii 1A lub działająca uczula
jąco na drogi oddechowe kategorii 1A; 

e) 0,1 specyficznego stężenia granicznego substancji zaklasyfikowanej jako działająca uczulająco na skórę lub 
działająca uczulająco na drogi oddechowe o specyficznym stężeniu granicznym; 

f) 0,1 % substancji zaklasyfikowanej jako działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B lub 2 lub 
mająca wpływ na laktację, lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią. 

3.2.3. W przypadku substancji wymienionych w podsekcji 3.2: 

— podaje się klasyfikację substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, łącznie z klasą(-ami) 
zagrożeń i kodem(-ami) kategorii znajdującymi się w tabeli 1.1 załącznika VI do wspomnianego rozporzą
dzenia, a także zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia oraz uzupełniającymi zwrotami wskazującymi 
rodzaj zagrożenia. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagro
żenia nie muszą być wyszczególnione w całości w niniejszej podsekcji; wystarczy podać ich kody. Jeśli nie 
są one podane w pełnym brzmieniu, podaje się odniesienie do sekcji 16, w której zamieszcza się pełne 
brzmienie wszystkich istotnych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia. Jeżeli substancja nie spełnia kry
teriów klasyfikacji, podaje się powód wymienienia tej substancji w podsekcji 3.2, używając sformułowań 
takich jak »niezaklasyfikowana substancja vPvB« lub »substancja z określoną na poziomie Unii wartością 
najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy«, 

— należy wskazać specyficzne stężenie graniczne, współczynnik M i szacunkową toksyczność ostrą dla sub
stancji wymienionej w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 lub ustalone zgodnie 
z załącznikiem I do tego rozporządzenia, jeżeli takie wartości są dostępne, 

— jeżeli substancja stosowana w mieszaninie występuje jako nanopostać i jako taka jest zarejestrowana lub 
jest przedmiotem raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika, podaje się charakterystykę 
cząsteczek, która określa nanopostać, jak opisano w załączniku VI. Jeżeli substancja stosowana w mieszani
nie występuje jako nanopostać, ale nie jest zarejestrowana ani nie jest przedmiotem raportu bezpieczeństwa 
chemicznego dalszego użytkownika, podaje się charakterystykę cząsteczek, która ma wpływ na bezpieczeń
stwo mieszaniny. 
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3.2.4. W przypadku substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się nazwę i numer rejestracji nadany na mocy 
art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jeżeli jest dostępny. 

Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozpo
rządzenia, dostawca mieszaniny może pominąć część numeru rejestracji odnoszącą się do indywidualnego 
rejestrującego w ramach wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie, do celów egzekwowania 
przepisów, pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za 
przekazanie tego żądania swojemu dostawcy zgodnie z lit. b); oraz 

b) dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za 
egzekwowanie przepisów (zwanego dalej organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów) w ciągu 
7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie 
przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego 
dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie swojemu dostawcy informując jednocześnie 
o tym organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów. 

Podaje się numer WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, jeżeli jest dostępny. Można również 
podać numer CAS i nazwę zgodną z nomenklaturą IUPAC, o ile są dostępne. 

W przypadku substancji wskazanych w niniejszej podsekcji przy zastosowaniu alternatywnej nazwy chemicz
nej zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, numer rejestracji, numer WE oraz pozostałe precy
zyjne identyfikatory chemiczne nie są konieczne. 

4. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się pierwszą pomoc w sposób zrozumiały, tak by mogły jej udzielać 
osoby nieprzeszkolone, bez użycia specjalistycznego sprzętu i dostępu do szerokiego zestawu leków. Jeżeli 
potrzebna jest pomoc lekarska, wskazuje się to, podając jak szybko taka pomoc jest potrzebna. 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

4.1.1. Wytyczne dotyczące pierwszej pomocy podaje się według istotnych dróg narażenia. W podpunktach określa 
się procedurę dla każdej z dróg narażenia, tj. przez drogi oddechowe, przez kontakt ze skórą, z oczami oraz 
przez przewód pokarmowy. 

4.1.2. Podaje się informacje, czy: 

a) konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska i czy istnieje możliwość wystąpienia opóźnionych skutków 
narażenia; 

b) zalecane jest przeniesienie narażonej osoby z miejsca narażenia na świeże powietrze; 

c) zalecane jest zdjęcie osobie poszkodowanej odzieży i butów oraz ich usunięcie oraz 

d) zalecane jest indywidualne wyposażenie ochronne dla osób udzielających pierwszej pomocy. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Zamieszcza się krótkie podsumowanie informacji dotyczących najważniejszych ostrych i opóźnionych obja
wów oraz skutków narażenia. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 

W odpowiednich przypadkach podaje się informacje dotyczące analiz klinicznych i monitorowania medycz
nego w kierunku opóźnionych skutków, szczegółowe informacje dotyczące odtrutek (jeżeli są znane) oraz 
przeciwwskazań. 

W przypadku niektórych substancji lub mieszanin ważne może być podkreślenie, aby w miejscu pracy 
dostępne były specjalne środki umożliwiające specjalistyczną i natychmiastową pomoc. 

5. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się wymagania dotyczące postępowania w przypadku pożaru spowo
dowanego przez substancję lub mieszaninę albo pożaru, który wybuchł w ich pobliżu. 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: 

Podaje się informacje dotyczące stosownych środków gaśniczych. 
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Niewłaściwe środki gaśnicze: 

Wskazuje się, czy zastosowanie pewnych środków gaśniczych jest niewłaściwe w określonych sytuacjach zwią
zanych z substancją lub mieszaniną (np. unikać środków pod wysokim ciśnieniem, które mogą spowodować 
powstanie potencjalnie wybuchowych mieszanin pyłowo-powietrznych). 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podaje się informacje dotyczące zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną – takich jak powstawanie 
niebezpiecznych produktów podczas spalania substancji lub mieszaniny – np. poprzez dodanie tekstu »podczas 
spalania mogą tworzyć się toksyczne spaliny zawierające tlenek węgla« lub »podczas spalania tworzą się tlenki 
siarki i azotu«. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich działań ochronnych, które należy podjąć podczas gaszenia pożaru, 
takie jak »chłodzić pojemniki mgłą wodną« oraz dotyczące specjalnego wyposażenia ochronnego dla straża
ków, takiego jak obuwie, kombinezony, rękawice, wyposażenie chroniące oczy i twarz oraz aparaty odde
chowe. 

6. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

W tej sekcji karty charakterystyki zawiera się zalecenia dotyczące właściwego postępowania w przypadku wyla
nia się, wycieku lub uwolnienia substancji, które umożliwią zapobieganie szkodliwym skutkom dla osób, mie
nia i środowiska lub zmniejszenie tych skutków. Uwzględnia się inny sposób postępowania w przypadku wyla
nia się dużych ilości, a inny w przypadku wylania się małych ilości, jeżeli ilość może mieć znaczący wpływ na 
zagrożenie. Jeżeli procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się wycieków i odzysku wskazują, że wymagane 
jest różne postępowanie, ujmuje się to w karcie charakterystyki. 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Podaje się zalecenia związane z przypadkowym przeciekiem i uwolnieniem się substancji lub mieszaniny, takie 
jak: 

a) noszenie odpowiedniego wyposażenia ochronnego (w tym indywidualnego wyposażenia ochronnego, o 
którym mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży; 

b) sposoby usuwania źródeł zapłonu, zapewnienie wystarczającej wentylacji, ograniczenie zapylenia; oraz 

c) procedury w sytuacjach awaryjnych, takie jak konieczność ewakuacji z zagrożonego terenu lub konsultacji 
z ekspertem. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 

Podaje się zalecenia dotyczące odpowiedniego materiału, z jakiego ma być wykonana osobista odzież 
ochronna,(takie jak: »odpowiedni: butylen«, »nieodpowiedni: PVC«). 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, które należy 
zastosować w razie przypadkowego wycieku i uwolnienia się substancji lub mieszaniny, takie jak zapobieganie 
przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

6.3.1. Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku. Właściwe metody 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia mogą obejmować: 

a) obwałowywanie, zabezpieczanie kanalizacji; 

b) sposoby służące ograniczaniu wycieku. 

6.3.2. Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące likwidacji wycieku. Do właściwych sposobów likwidacji należą m. 
in.: 

a) neutralizacja; 

b) odkażanie; 
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c) użycie adsorbentów; 

d) czyszczenie; 

e) metody próżniowe; 

f) zastosowanie sprzętu koniecznego do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia i do czyszczenia (łącz
nie z użyciem, w odpowiednich przypadkach, narzędzi nieiskrzących i sprzętu nieiskrzącego). 

6.3.3. Podaje się wszelkie inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem, w tym informacje na temat nie
właściwych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia lub na temat czyszczenia, takie jak wskazówki 
typu »nigdy nie stosować…«. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

W stosownych przypadkach zamieszcza się odniesienia do sekcji 8 i 13. 

7. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera informacje na temat sposobów bezpiecznego postępowania z substan
cjami i mieszaninami. Kładzie się nacisk na środki ostrożności, właściwe dla zastosowań zidentyfikowanych, o 
których mowa w podsekcji 1.2, a także szczególnych właściwości substancji lub mieszaniny. 

Informacje w tej sekcji karty charakterystyki dotyczą ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. 
Mają one pomóc pracodawcy w opracowywaniu stosownych procedur roboczych i środków organizacyjnych 
zgodnych z art. 5 dyrektywy 98/24/WE oraz art. 5 dyrektywy 2004/37/WE. 

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty 
charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawartymi w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego 
przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki. 

Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8. 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

7.1.1. Podaje się zalecenia, aby: 

a) umożliwić bezpieczne postępowanie z substancją lub mieszaniną, takie jak zapobieganie rozprzestrzenia
niu się i powstawaniu pożaru, a także tworzeniu aerozolu i pyłu; 

b) zapobiec stosowaniu wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin; 

c) zwrócić uwagę na działania i warunki, które zmieniając właściwości substancji lub mieszaniny stwarzają 
nowe zagrożenia, a także na odpowiednie środki zaradcze; oraz 

d) ograniczyć uwalnianie się substancji lub mieszaniny do środowiska, np. poprzez zapobieganie wyciekom 
lub przedostaniu się do kanalizacji. 

7.1.2. Podaje się zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy, takie jak: 

a) nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy; 

b) po użyciu umyć ręce; oraz 

c) zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spo
żywania posiłków. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych nie
zgodności 

Podawane zalecenia muszą być spójne z fizycznymi i chemicznymi właściwościami opisanymi w sekcji 9 karty 
charakterystyki. W uzasadnionych przypadkach podaje się szczególne wymagania dotyczące magazynowania, 
w tym następujące informacje: 

a) jak zarządzać ryzykiem w zakresie: 

(i) atmosfery wybuchowej; 

(ii) warunków sprzyjających korozji; 

(iii) zagrożeń związanych z palnością; 

(iv) wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin; 
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(v) warunków sprzyjających parowaniu; oraz 

(vi) potencjalnych źródeł zapłonu (łącznie ze sprzętem elektrycznym); 

b) jak kontrolować wpływ: 

(i) warunków pogodowych; 

(ii) ciśnienia otoczenia; 

(iii) temperatury; 

(iv) światła słonecznego; 

(v) wilgotności; oraz 

(vi) wibracji; 

c) jak zachować trwałość substancji lub mieszaniny poprzez zastosowanie: 

(i) stabilizatorów oraz 

(ii) przeciwutleniaczy; 

d) inne zalecenia dotyczące: 

(i) wymagań dotyczących wentylacji; 

(ii) odpowiedniego zaprojektowania pomieszczeń lub zbiorników do magazynowania (w tym ścian reten
cyjnych oraz wentylacji); 

(iii) w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalnych ilości magazynowanych w danych warunkach; oraz 

(iv) zgodności z opakowaniem. 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Zalecenia dotyczące substancji i mieszanin przeznaczonych do szczególnego(-ych) zastosowania(-ń) końco
wego(-ych) muszą odnosić się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych), o którym(-ych) mowa w podsekcji 
1.2; zalecenia te muszą być szczegółowe i praktyczne. Jeżeli załączony jest scenariusz narażenia, można umieś
cić odniesienie do niego lub należy podać informacje wymagane zgodnie z podsekcją 7.1 i 7.2. Jeżeli uczestnik 
łańcucha dostaw dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego danej mieszaniny, wystarczy, aby informacje w 
karcie charakterystyki i scenariuszach narażenia były zgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego miesza
niny, a nie z raportami bezpieczeństwa chemicznego poszczególnych substancji wchodzących w skład miesza
niny. Jeśli dostępne są wytyczne specyficzne dla branży lub sektora przemysłu, można odnieść się do nich, pod
ając szczegóły (m. in. dotyczące źródła i daty publikacji). 

8. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

W tej sekcji karty charakterystyki określa się obowiązujące dopuszczalne wartości narażenia zawodowego i 
konieczne środki zarządzania ryzykiem. 

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty 
charakterystyki muszą być spójne z informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych zastosowań zawartymi w 
raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego 
przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki. 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

8.1.1. W odniesieniu do substancji lub każdej substancji w mieszaninie podaje się, jeżeli są dostępne, wymienione 
poniżej krajowe dopuszczalne wartości aktualnie stosowane w państwie członkowskim, w którym dostarczana 
jest karta charakterystyki, wraz z podstawą prawną dla każdej z nich. Wymieniając dopuszczalne wartości 
narażenia zawodowego stosuje się tożsamość chemiczną określoną w sekcji 3. 

8.1.1.1. krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają unijnym 
dopuszczalnym wartościom narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE, wraz z wszelkimi ustale
niami, o których mowa w art. 2 ust. 3 decyzji Komisji 2014/113/UE (5); 

8.1.1.2. krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają unijnym 
dopuszczalnym wartościom zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o których 
mowa w art. 2 ust. 3 decyzji Komisji 2014/113/UE; 

(5) Decyzja Komisji 2014/113/UE z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm 
Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy oraz uchylenia decyzji Komisji 95/320/WE (Dz.U. L 62 
z 4.3.2014, s. 18). 
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8.1.1.3. wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego; 

8.1.1.4. krajowe dopuszczalne wartości biologiczne, które odpowiadają unijnym dopuszczalnym wartościom biolo
gicznym zgodnie z dyrektywą 98/24/WE, wraz z wszelkimi ustaleniami, o których mowa w art. 2 ust. 3 decyzji 
Komisji 2014/113/UE; 

8.1.1.5. wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości biologiczne. 

8.1.2. Zamieszcza się informacje na temat obecnie zalecanych procedur monitorowania przynajmniej w odniesieniu 
do najistotniejszych substancji. 

8.1.3. Jeżeli podczas zgodnego z przeznaczeniem stosowania danej substancji lub mieszaniny tworzą się substancje 
zanieczyszczające powietrze, należy wymienić również obowiązujące dla nich najwyższe wartości dopuszczal
nych stężeń w środowisku pracy lub dopuszczalne wartości biologiczne. 

8.1.4. W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub dostępna jest wartość DNEL, o któ
rej mowa w załączniku I sekcja 1.4, lub wartość PNEC, o której mowa w załączniku I sekcja 3.3, podaje się 
odpowiednie dla danej substancji wartości DNEL i PNEC w odniesieniu do scenariuszy narażenia z raportu bez
pieczeństwa chemicznego podanych w załączniku do karty charakterystyki. 

8.1.5. W przypadku zarządzania pasmami ryzyka, w celu określenia środków ograniczania ryzyka w odniesieniu do 
określonych zastosowań, podaje się odpowiednie szczegóły, aby umożliwić efektywne zarządzanie ryzykiem. 
Precyzuje się kontekst i ograniczenia poszczególnych zaleceń wynikających z zarządzania pasmami ryzyka. 

8.2. Kontrola narażenia 

Informacje wymagane w niniejszej podsekcji podaje się w przypadku, gdy do karty charakterystyki nie załącza 
się scenariusza narażenia zawierającego te informacje. 

Jeżeli dostawca nie przeprowadzi badań wymienionych w załączniku XI sekcja 3, podaje on szczególne 
warunki stosowania, aby uzasadnić to odstępstwo. 

W przypadku gdy substancja została zarejestrowana jako półprodukt wyodrębniany (w miejscu wytwarzania 
lub transportowany), dostawca zaznacza, że karta charakterystyki jest zgodna ze szczególnymi warunkami 
uzasadniającymi rejestrację zgodnie z art. 17 lub 18. 

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli 

Opis stosownych środków kontroli narażenia musi odnosić się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych) 
substancji lub mieszaniny, o których mowa w podsekcji 1.2. Informacje te muszą być wystarczające, aby umoż
liwić pracodawcy dokonanie oceny wynikającego z obecności danej substancji lub mieszaniny ryzyka dla bez
pieczeństwa i zdrowia pracowników, zgodnie z art. 4–6 dyrektywy 98/24/WE oraz z art. 3–5 dyrektywy 
2004/37/WE, w stosownych przypadkach. 

Informacje te stanowią uzupełnienie informacji podanych już w sekcji 7. 

8.2.2. Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne 

8.2.2.1. Informacje dotyczące stosowania indywidualnego wyposażenia ochronnego muszą być zgodne z dobrymi 
praktykami higieny pracy i odpowiadać innym środkom ograniczającym narażenie, w tym technicznym środ
kom ograniczenia, wentylacji i izolacji. W uzasadnionych przypadkach po szczególne wskazówki dotyczące 
indywidualnego wyposażenia ochrony przeciwpożarowej lub chemicznej odsyła się do sekcji 5. 
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8.2.2.2. Uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 (6) oraz mając na względzie 
stosowne normy CEN, należy dokładnie określić, jakie wyposażenie zapewni odpowiednią ochronę, w tym: 

a) o chr on ę  ocz u  lu b  twa rz y  

Ze względu na zagrożenie stwarzane przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, określa się 
rodzaj wymaganego wyposażenia przeznaczonego do ochrony oczu lub twarzy, takiego jak okulary 
ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy; 

b) o c h r on ę  skór y  

(i) Oc hrona  rąk  

Wyraźnie określa się, na podstawie zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i możliwy 
kontakt z nimi, a także, w zależności od stopnia i czasu trwania narażenia skóry, rodzaj rękawic, któ
rych należy używać podczas obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, w tym: 

— rodzaj materiału i jego grubość, 

— typowy lub minimalny czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice. 

W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony rąk; 

(ii) Inne  

Jeżeli ze względu na zagrożenie związane z daną substancją lub mieszaniną i możliwy kontakt z nimi 
konieczna jest ochrona innej części ciała niż ręce, podaje się rodzaj i jakość potrzebnego wyposażenia 
ochronnego, takiego jak rękawice ochronne, buty i kombinezon ochronny. 

W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony skóry i specjalne środki higieny: 

c) o c h r on ę  d róg  od dechow ych 

W przypadku gazów, par, mgły lub pyłu, na podstawie zagrożenia i potencjału narażenia, określa się rodzaj 
wyposażenia ochronnego, które ma być użyte, w tym masek ochronnych oczyszczających powietrze wraz z 
określeniem elementu oczyszczającego (wkład lub pochłaniacz), odpowiednich filtrów cząstek stałych, 
odpowiednich masek lub autonomicznego aparatu oddechowego; 

d) za g ro ż e n i a  ter micz ne  

Określając rodzaj wyposażenia ochronnego, które należy stosować w przypadku materiałów stanowiących 
zagrożenie termiczne, zwraca się szczególną uwagę na konstrukcję indywidualnego wyposażenia ochron
nego. 

8.2.3. Kontrola narażenia środowiska 

Podaje się informacje, którymi musi dysponować pracodawca, aby wypełnić zobowiązania wynikające ze unij
nego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska. 

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, dla scenariuszy narażenia określonych 
w załączniku do karty charakterystyki podaje się podsumowanie dotyczące środków zarządzania ryzykiem 
pozwalających na odpowiednia kontrolę narażenia środowiska na substancję. 

9. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się opis stosownych danych empirycznych dotyczących substancji lub 
mieszaniny. Stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 

W celu umożliwienia zastosowania właściwych środków kontroli podaje się wszelkie istotne informacje doty
czące substancji lub mieszaniny. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami 
dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on 
wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny. 

W przypadku mieszaniny, jeżeli informacji nie stosuje się do mieszaniny jako całości, w pozycjach należy 
wyraźnie wskazać, do której substancji w mieszaninie stosuje się dane. 

(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej 
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 51). 
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Zgłoszone właściwości są wyraźnie zidentyfikowane i zgłaszane w odpowiednich jednostkach miary. Podaje się 
metodę oznaczania, w tym warunki pomiaru i odniesienia, jeżeli jest to istotne dla interpretacji wartości liczbo
wej. O ile nie określono inaczej, standardowe warunki temperatury i ciśnienia wynoszą odpowiednio 20 °C 
i 101,3 kPa. 

Właściwości wymienione w podsekcjach 9.1 i 9.2 mogą być przedstawione w formie wykazu. W ramach pod
sekcji kolejność właściwości w wykazie może być inna, jeżeli zostanie to uznane za właściwe. 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Każda karta charakterystyki zawiera wymienione poniżej właściwości. Jeżeli stwierdzono, że określona właści
wość nie ma zastosowania lub jeżeli informacje dotyczące określonej właściwości nie są dostępne, wyraźnie się 
to wskazuje, w miarę możliwości podając uzasadnienie. 

a) Stan skupienia 

Stan skupienia (gaz, ciecz lub ciało stałe) podaje się co do zasady w standardowych warunkach temperatury 
i ciśnienia. 

Stosuje się definicje terminów gazu, cieczy i substancji stałych określone w sekcji 1.0 załącznika I do roz
porządzenia (WE) nr 1272/2008. 

b) Kolor 

Podaje się kolor dostarczonej substancji lub mieszaniny. 

W przypadku gdy jedna karta charakterystyki obejmuje warianty mieszaniny, które mogą mieć różne 
kolory, do opisu koloru można użyć określenia »różne«. 

c) Zapach 

Jakościowy opis zapachu podaje się, jeżeli jest on znany lub opisany w literaturze. 

Jeżeli jest to możliwe, podaje się próg zapachu (jakościowo lub ilościowo). 

d) Temperatura topnienia/krzepnięcia 

Nie dotyczy gazów. 

Temperaturę topnienia i temperaturę krzepnięcia podaje się przy normalnym ciśnieniu. 

W przypadku gdy temperatura topnienia znajduje się powyżej zakresu pomiarowego metody, należy wska
zać, do jakiej temperatury nie zaobserwowano temperatury topnienia. 

Jeżeli przed topnieniem lub w jego trakcie następuje rozkład lub sublimacja, podaje się ten fakt. 

W odniesieniu do wosków i past można wskazać temperaturę/zakres mięknienia zamiast punktu topnienia 
i punktu krzepnięcia. 

W przypadku mieszanin jeżeli nie jest technicznie możliwe określenie temperatury topnienia/krzepnięcia, 
podaje się ten fakt. 

e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 

Właściwości te należy wykazywać przy normalnym ciśnieniu. Można jednak wskazać temperaturę wrzenia 
przy niższym ciśnieniu, w przypadku gdy temperatura wrzenia jest bardzo wysoka lub jeżeli przy normal
nym ciśnieniu do rozkładu dochodzi przed wrzeniem. 

Jeżeli temperatura wrzenia znajduje się powyżej zakresu pomiarowego metody, wskazuje się temperaturę, 
do której nie zaobserwowano temperatury wrzenia. 

Jeżeli przed topnieniem lub w jego trakcie następuje rozkład, podaje się ten fakt. 

Jeżeli chodzi o mieszaniny, jeżeli nie jest technicznie możliwe określenie temperatury wrzenia lub zakresu 
temperatur wrzenia, podaje się ten fakt. w takim przypadku podaje się również temperaturę wrzenia skład
nika o najniższej temperaturze wrzenia. 

f) Palność materiałów 

Dotyczy gazów, cieczy i ciał stałych. 

Należy wskazać, czy substancja lub mieszanina jest zapalna, tj. może się zapalić lub zostać podpalona, 
nawet jeżeli nie jest zaklasyfikowana za względu na palność. 
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Jeżeli jest to możliwe i właściwe, można wskazać dodatkowe informacje, takie jak: czy skutek zapłonu jest 
inny niż normalne spalanie (np. wybuch) i jaka jest zapalność w nietypowych warunkach. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące palności można wskazać na podstawie odpowiedniej klasyfika
cji zagrożeń. Informacji podanych w podsekcji 9.2.1 nie podaje się w tym punkcie. 

g) Dolna i górna granica wybuchowości (7) 

Nie dotyczy ciał stałych. 

W odniesieniu do cieczy łatwopalnych należy podać co najmniej dolną granicę wybuchowości. Jeżeli tem
peratura zapłonu wynosi przynajmniej około -25 °C, ustalenie górnej granicy wybuchowości w normalnej 
temperaturze może być niemożliwe; w takim wypadku zaleca się wskazanie górnej granicy wybuchowości 
w wyższej temperaturze. Jeżeli temperatura zapłonu wynosi ponad 20 °C, ustalenie dolnej lub górnej gra
nicy wybuchowości w normalnej temperaturze może być niemożliwe; w takim przypadku zaleca się wska
zanie zarówno dolnej, jak i górnej granicy wybuchowości w wyższej temperaturze. 

h) Temperatura zapłonu 

Nie dotyczy gazów, aerozoli i ciał stałych. 

W przypadku mieszanin podaje się wartość odnoszącą się do mieszaniny, jeżeli jest ona dostępna. W prze
ciwnym wypadku należy wskazać temperaturę(-y) zapłonu substancji o najniższym(-ych) punkcie(-ach) 
zapłonu. 

i) Temperatura samozapłonu 

Dotyczy wyłącznie gazów i cieczy. 

W przypadku mieszanin podaje się temperaturę samozapłonu mieszaniny, jeżeli jest ona dostępna. Jeżeli 
wartość odnosząca się do mieszaniny nie jest dostępna, należy podać temperaturę(-y) samozapłonu sub
stancji o najniższej temperaturze samozapłonu. 

j) Temperatura rozkładu 

Dotyczy wyłącznie substancji i mieszanin samoreaktywnych, nadtlenków organicznych i innych substancji 
i mieszanin, które mogą się rozkładać. 

Należy wskazać temperaturę samoprzyspieszającego się rozkładu (SADT) oraz objętość, do której ma ona 
zastosowanie, lub temperaturę rozpoczęcia rozkładu. 

Należy wskazać, czy podana temperatura jest temperaturą SADT, czy temperaturą rozpoczęcia rozkładu. 

Jeżeli nie zaobserwowano rozkładu, należy wskazać, do jakiej temperatury go nie zaobserwowano, np. »nie 
zaobserwowano rozkładu do temperatury x °C«. 

k) pH 

Nie dotyczy gazów. 

Należy wskazać pH dostarczonej substancji lub mieszaniny, o ile jest dostępne, lub, w przypadku miesza
niny w postaci stałej, pH płynu lub roztworu wodnego w danym stężeniu. 

Należy wskazać stężenie w wodzie substancji lub mieszaniny stosowanej w badaniu. 

l) Lepkość kinematyczna 

Dotyczy wyłącznie cieczy. 

Jednostka miary to mm2/s. 

W przypadku cieczy nienewtonowskich należy wskazać efekty z zakresu tiksotropii lub reopeksji. 

m) Rozpuszczalność 

Należy co do zasady wskazać rozpuszczalność w normalnej temperaturze. 

Należy wskazać rozpuszczalność w wodzie. 

Można również podać rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach polarnych i niepolarnych. 

(7) Uwaga: Termin »granica wybuchowości« jest synonimem terminu »granicy palności«, stosowanego poza Unią. 
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Jeżeli chodzi o mieszaniny, wskazuje się, czy mieszanina jest całkowicie, czy tylko częściowo rozpusz
czalna w wodzie, lub czy jest mieszalna z wodą lub innym rozpuszczalnikiem. 

W odniesieniu do nanopostaci oprócz rozpuszczalności w wodzie podaje się tempo rozpuszczania w 
wodzie lub w innych odpowiednich nośnikach biologicznych lub środowiskowych. 

n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log) 

Nie ma zastosowania do cieczy nieorganicznych i jonowych ani zasadniczo do mieszanin. 

Należy wskazać, czy podana wartość jest oparta na badaniu, czy na obliczeniach. 

W przypadku nanopostaci substancji, w odniesieniu do których nie stosuje się współczynnika podziału n- 
oktanol/woda, należy wskazać stabilność dyspersji w różnych nośnikach. 

o) Prężność pary 

Należy co do zasady wskazać prężność pary w normalnej temperaturze. 

W przypadku lotnych cieczy podaje się również prężność pary w temperaturze 50 °C. 

W przypadku gdy jedna karta charakterystyki obejmuje warianty mieszaniny ciekłej lub mieszaniny gazów 
skroplonych, należy wskazać zakres prężności pary. 

Jeżeli chodzi o mieszaniny płynne lub mieszaniny gazów skroplonych, należy wskazać zakres prężności 
pary lub co najmniej prężność pary najbardziej lotnego(-ych) składnika(-ów), w przypadku gdy ten skład
nik(-i) decyduje(-ą) w przeważającej mierze o prężności pary mieszaniny. 

Można również wskazać stężenie pary nasyconej. 

p) Gęstość lub gęstość względna 

Dotyczy wyłącznie cieczy i ciał stałych. 

Gęstość i gęstość względną podaje się co do zasady w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia. 

Gęstość bezwzględną lub gęstość względną (określaną również jako masa właściwa) należy podać na bazie 
wody w temperaturze 4 °C jako temperaturze odniesienia. 

W przypadku gdy możliwe są zmiany gęstości, np. z powodu produkcji partii albo gdy jedna karta charak
terystyki obejmuje różne warianty substancji lub mieszaniny, można wskazać przedział wartości. 

W karcie charakterystyki należy wskazać, czy zgłaszana jest gęstość bezwzględna (jednostka np. g/cm3 lub 
kg/m3), czy gęstość względna (bezwymiarowa). 

q) Względna gęstość pary 

Dotyczy wyłącznie gazów i cieczy. 

W przypadku gazów należy wskazać gęstość względną gazu na bazie powietrza w temperaturze 20 °C jako 
temperaturze odniesienia. 

W przypadku płynów podaje się względną gęstość pary na bazie powietrza w temperaturze 20 °C jako tem
peraturze odniesienia. 

W przypadku cieczy można również podać gęstość względną Dm mieszaniny pary z powietrzem w tempe
raturze 20 °C. 

r) Charakterystyka cząsteczek 

Dotyczy wyłącznie ciał stałych. 

Należy wskazać wielkość cząstek (mediana ekwiwalentu średnicy, metoda obliczania średnicy (na podsta
wie liczby, powierzchni lub objętości) oraz zakres, w którym wartość mediany jest zróżnicowana). Można 
również wskazać inne właściwości, takie jak rozkład wielkości (np. przedział), kształt i wydłużenie, stan 
agregacji i aglomeracji, powierzchnia właściwa i pylistość. Jeżeli substancja występuje jako nanopostać lub 
jeżeli dostarczana mieszanina zawiera nanopostać, właściwości te należy wskazać w niniejszej podsekcji 
lub należy podać odniesienie do nich, jeżeli wskazano je już w innej części karty charakterystyki. 
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9.2. Inne informacje 

Oprócz właściwości wymienionych w podsekcji 9.1 podaje się inne parametry fizyczne i chemiczne, takie jak 
właściwości wymienione w ppkt 9.2.1 i 9.2.2, jeżeli ich wskazanie jest istotne dla bezpiecznego stosowania 
danej substancji lub mieszaniny. 

9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego 

W niniejszej podsekcji wymienia się właściwości, charakterystykę bezpieczeństwa i wyniki badań, których 
umieszczenie w karcie charakterystyki może być przydatne, jeżeli substancja lub mieszanina jest sklasyfiko
wana w odpowiedniej klasie zagrożenia fizycznego. Właściwym może być również wskazanie danych uzna
nych za istotne w odniesieniu do określonego zagrożenia fizycznego, ale niepowodujące klasyfikacji (np. 
wyniki ujemne zbliżone do kryterium). 

Nazwa klasy zagrożenia, do której odnoszą się dane, może być wskazana razem z danymi. 

a) Ma ter ia ły  wyb uc h ow e 

Niniejszy punkt ma również zastosowanie do substancji i mieszanin, o których mowa w uwadze 2 w sekcji 
2.1.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, oraz do innych substancji i mieszanin, które 
wykazują efekt dodatni po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku. 

Można podać następujące informacje: 

(i) wrażliwość na uderzenia; 

(ii) wpływ ogrzania w zamkniętym pojemniku; 

(iii) wpływ zapłonu w zamkniętym pojemniku; 

(iv) wrażliwość na uderzenia; 

(v) wrażliwość na tarcie; 

(vi) stabilność termiczna; 

(vii) pakiet (rodzaj, wielkość, masa netto substancji lub mieszaniny), na podstawie którego przypisano 
»kategorię« w ramach danej klasy materiałów wybuchowych lub na podstawie którego substancja lub 
mieszanina została wyłączona z klasyfikacji jako materiał wybuchowy. 

b) Gazy  ła twopa l ne  

W przypadku czystego gazu łatwopalnego, oprócz danych na temat granic wybuchowości, o których 
mowa w podsekcji 9.1 lit. g), można podać następujące informacje: 

(i) TCi (maksymalna zawartość gazu łatwopalnego, który w mieszaninie z azotem nie jest łatwopalny w 
powietrzu, w % mol); 

(ii) podstawowa prędkość spalania, jeżeli gaz należy do kategorii 1B w oparciu o podstawową prędkość 
spalania. 

W przypadku mieszaniny gazów łatwopalnych oprócz danych na temat granic wybuchowości, o których 
mowa w podsekcji 9.1 lit. g), można podać następujące informacje: 

(i) granice wybuchowości, jeśli zostały zbadane, lub wskazanie, czy klasyfikacji i przydzielenia kategorii 
dokonano na podstawie obliczeń; 

(ii) podstawowa prędkość spalania, jeżeli mieszanina gazów należy do kategorii 1B w oparciu o podsta
wową prędkość spalania. 

c) Aerozole  

Podaje się następujący całkowity udział procentowy (na masę) składników łatwopalnych, chyba że aerozol 
jest sklasyfikowany jako aerozol kategorii 1, ponieważ zawiera więcej niż 1 % (na masę) składników łatwo
palnych lub jego ciepło spalania wynosi co najmniej 20 kJ/g i nie podlega procedurom klasyfikacji palności 
(zob. uwaga w pkt 2.3.2.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008); 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 203/46                                                                                                                                         26.6.2020   



d) Gaz y  u t len ia jące  

W przypadku czystego gazu można podać Ci (współczynnik równoważności tlenu) zgodnie z normą ISO 
10156 »Gazy i mieszaniny gazów – Określanie palności i zdolności utleniania podczas wyboru zaworów 
wylotowych butli do gazów« lub zgodnie z metodą równoważną; 

W przypadku mieszaniny gazów wyrażenie »gaz utleniający kategorii 1 (badanie zgodnie z normą ISO 
10156 (lub metodą równoważną))« może być wskazane w odniesieniu do badanych mieszanin lub obliczo
nej mocy utleniającej zgodnie z normą ISO 10156 lub metodą równoważną; 

e) Gazy  pod c iśni e ni e m 

W odniesieniu do czystego gazu można podać temperaturę krytyczną. 

W odniesieniu do mieszaniny gazów można podać temperaturę pseudokrytyczną; 

f) P łyn y  ła twopalne  

Jeżeli substancja lub mieszanina jest sklasyfikowana jako ciecz łatwopalna, dane dotyczące temperatury 
wrzenia i temperatury zapłonu nie muszą być podane w tym punkcie, ponieważ dane te należy podać 
zgodnie z podsekcją 9.1. Można podać informacje na temat podtrzymywania palenia. 

g) Łatwopalne  c i a ł a  s t a ł e  

Można podać następujące informacje: 

(i) szybkość spalania lub czas palenia proszków metali; 

(ii) stwierdzenie, czy miało miejsce przejście przez strefę zwilżoną; 

h) Subst ancje  i  mieszaniny  sa moreaktywne 

Oprócz informacji o SADT, jak określono w podsekcji 9.1 lit. j), można przedstawić następujące informa
cje: 

(i) temperatura rozkładu; 

(ii) właściwości detonacji; 

(iii) właściwości deflagracji; 

(iv) wpływ ogrzania w zamkniętym pojemniku; 

(v) siła wybuchu, jeżeli dotyczy; 

i) Subst ancje  c iekłe  p i rofor yczne  

Można podać informacje na temat tego, czy występuje samozapłon lub zwęglenie bibuły filtracyjnej. 

j) Subst ancje  s t a ł e  p i rofo r yc zne  

Można podać następujące informacje: 

(i) stwierdzenie, czy następuje samozapłon w przypadku wylania lub w ciągu pięciu minut od wylania, 
jeżeli chodzi o ciała stałe w postaci proszku, 

(ii) stwierdzenie, czy właściwości piroforyczne mogą zmieniać się w czasie. 

k) Subst ancje  i  m i e sz an in y  s amonagrzewające  s ię  

Można podać następujące informacje: 

(i) stwierdzenie, czy następuje samozapłon, i jaki jest uzyskany maksymalny wzrost temperatury; 

(ii) wyniki badań przesiewowych, o których mowa w sekcji 2.11.4.2 załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008, jeżeli są one istotne i dostępne; 

l) Subst ancje  i  mieszaniny,  k tóre  w kontakcie  z  wodą  emitują  gazy  ła twop alne  

Można podać następujące informacje: 

(i) identyfikacja emitowanego gazu, jeżeli jest znany; 

(ii) stwierdzenie, czy emitowany gaz ulega samozapłonowi; 

(iii) szybkość wydzielania gazu; 

m) Subst ancje  c ie k ł e  u t len iające  

Można podać informacje na temat tego, czy występuje samozapłon po zmieszaniu z celulozą. 
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n) Substan cje  s ta łe  ut leniaj ąc e  

Można podać informacje na temat tego, czy występuje samozapłon po zmieszaniu z celulozą. 

o) Nad t len k i  o r gani cz ne  

Oprócz informacji o SADT, jak określono w podsekcji 9.1 lit. j), można przedstawić następujące informa
cje: 

(i) temperatura rozkładu; 

(ii) właściwości detonacji; 

(iii) właściwości deflagracji; 

(iv) wpływ ogrzania w zamkniętym pojemniku; 

(v) siła wybuchu; 

p) Substan cje  po woduj ące  korozję  meta l i  

Można podać następujące informacje: 

(i) metale ulegające korozji pod wpływem substancji lub mieszaniny; 

(ii) szybkość korozji i stwierdzenie, czy dotyczy stali, czy aluminium; 

(iii) odniesienie do innych sekcji karty charakterystyki, jeżeli chodzi o materiały kompatybilne lub niekom
patybilne. 

q) Odczu lon e  mater ia ły  wy buchowe 

Można podać następujące informacje: 

(i) zastosowany środek odczulający; 

(ii) energia rozkładu egzotermicznego; 

(iii) skorygowana prędkość spalania (Ac); 

(iv) właściwości wybuchowe odczulonego materiału wybuchowego w tym stanie. 

9.2.2. Inne właściwości bezpieczeństwa 

W przypadku substancji lub mieszanin przydatne może być podanie wymienionych poniżej właściwości, właś
ciwości bezpieczeństwa i wyników badań: 

a) wrażliwość mechaniczna; 

b) temperatura samoprzyśpieszającej polimeryzacji; 

c) tworzenie wybuchowej mieszaniny pyłu z powietrzem; 

d) rezerwa kwasowo/zasadowa; 

e) szybkość parowania; 

f) zdolność mieszania się; 

g) przewodność; 

h) działanie korozyjne; 

i) grupa gazów; 

j) potencjał redoks; 

k) potencjał powstawania rodników; 

l) właściwości fotokatalityczne. 

Inne parametry fizyczne i chemiczne podaje się, jeżeli ich wskazanie jest istotne dla bezpiecznego stosowania 
danej substancji lub mieszaniny. 

10. SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się opis stabilności substancji lub mieszaniny oraz możliwości wystę
powania niebezpiecznych reakcji zachodzących w pewnych warunkach stosowania, a także, gdy substancja lub 
mieszanina zostaną uwolnione do środowiska, w tym, w stosownych przypadkach, informacje na temat zasto
sowanych metod badań. Jeżeli stwierdzono, że pewna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja 
dotycząca pewnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie. 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 203/48                                                                                                                                         26.6.2020   



10.1. Reaktywność 

10.1.1. Podaje się zagrożenia związane z reaktywnością substancji lub mieszaniny. Podaje się odnośne wyniki badań 
dotyczących substancji lub mieszaniny jako całości, jeżeli są dostępne. Jednakże informacje te mogą również 
opierać się na ogólnych danych dotyczących klasy lub grupy, do której należy substancja lub mieszanina, jeżeli 
takie dane w odpowiedni sposób odzwierciedlają przewidywane zagrożenie związane z substancją lub miesza
niną. 

10.1.2. Jeżeli dane dotyczące mieszanin nie są dostępne, podaje się dane dotyczące substancji w mieszaninie. Przy usta
laniu niezgodności bierze się pod uwagę substancje, pojemniki i zanieczyszczenia, na kontakt z którymi sub
stancja lub mieszanina może być narażona podczas transportu, składowania i stosowania. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Wskazuje się, czy substancja lub mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w prze
widywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią. 
Opisuje się wszelkie stabilizatory, które są lub mogą być stosowane w celu utrzymania stabilności chemicznej 
substancji lub mieszaniny. Podaje się znaczenie dla bezpieczeństwa wszelkich zmian w wyglądzie fizycznym 
substancji lub mieszaniny. W przypadku odczulonych materiałów wybuchowych podaje się informacje na 
temat okresu trwałości oraz instrukcje dotyczące weryfikacji odczulania, oraz należy zaznaczyć, że usunięcie 
czynnika odczulającego przekształca produkt w materiał wybuchowy. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W stosownych przypadkach podaje się, czy substancja lub mieszanina może reagować lub polimeryzować, 
powodując nadmierne ciśnienie, wydzielając nadmierne ciepło lub wywołując powstanie innych niebezpiecz
nych warunków. Opisuje się warunki, w jakich może dojść do niebezpiecznych reakcji. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Wymienia się warunki, takie jak temperatura, ciśnienie, światło, wstrząsy, wyładowanie statyczne, wibracje lub 
inne obciążenia fizyczne (»warunki, których należy unikać«), które mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytua
cji i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy zastosować w celu zarządzania 
ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami. W przypadku odczulonych materiałów wybuchowych podaje się 
informacje na temat środków, jakie należy podjąć w celu uniknięcia niezamierzonego usunięcia czynnika 
odczulającego, a jeżeli substancja lub mieszanina nie jest dostatecznie odczulona, należy podać warunki, któ
rych należy unikać. 

10.5. Materiały niezgodne 

Wymienia się grupy substancji, mieszanin lub konkretne substancje, jak woda, powietrze, kwasy, zasady, utle
niacze, z którymi substancja lub mieszanina może reagować doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji (jak 
eksplozja, uwolnienie materiału toksycznego lub łatwopalnego lub wydzielanie nadmiernego ciepła) i, w sto
sownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy zastosować w celu zarządzania ryzykiem 
związanym z tymi zagrożeniami. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Wymienia się znane i przewidywane niebezpieczne produkty rozkładu, powstające w wyniku stosowania, 
magazynowania, wylania się lub podgrzewania substancji lub mieszaniny. Produkty spalania stwarzające zagro
żenie wymienia się w sekcji 5 karty charakterystyki. 

11. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

Ta sekcja karty charakterystyki jest przeznaczona głównie na użytek lekarzy, specjalistów w dziedzinie zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz toksykologów. Podaje się zwięzły, ale wyczerpujący i zrozumiały opis 
różnych (zdrowotnych) skutków toksykologicznych oraz dostępne dane wykorzystywane w celu rozpoznania 
tych skutków, zamieszcza się również, w stosownych przypadkach, informacje na temat toksykokinetyki, meta
bolizmu i rozmieszczenia. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczo
nymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, 
oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny. 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Istotne klasy zagrożenia, w odniesieniu do których przedstawia się informacje to: 

a) toksyczność ostra; 

b) działanie żrące/drażniące na skórę; 

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; 
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d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę; 

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; 

f) działanie rakotwórcze; 

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; 

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; 

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; 

j) zagrożenie spowodowane aspiracją. 

Zagrożenia te muszą być zawsze wyszczególnione w karcie charakterystyki. 

W przypadku substancji podlegających rejestracji załącza się krótkie podsumowania informacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania załączników VII–XI, wraz z odniesieniem, w stosownych przypadkach, do zastosowa
nych metod badawczych. W przypadku substancji podlegających rejestracji informacje te obejmują także 
wyniki porównania dostępnych danych z kryteriami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w 
odniesieniu do właściwości CMR kategorii 1A i 1B, zgodnie z pkt 1.3.1 załącznika I do niniejszego rozporzą
dzenia. 

11.1.1. Podaje się informacje dla każdej klasy zagrożenia lub dalszego zróżnicowania. Jeżeli zadeklarowano, że substan
cja lub mieszanina nie jest sklasyfikowana w konkretnej klasie zagrożenia lub dalszego zróżnicowania, w karcie 
charakterystyki wyraźnie informuje się, czy powodem tego jest brak danych, brak technicznej możliwości uzys
kania tych danych, to, że dane są niejednoznaczne, czy też to, że dane są jednoznaczne, lecz niewystarczające do 
klasyfikacji; w tym ostatnim przypadku w karcie charakterystyki umieszcza się informację »w oparciu o 
dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione«. 

11.1.2. Dane zawarte w tej podsekcji odnoszą się do substancji lub mieszaniny w postaci wprowadzanej do obrotu. W 
przypadku mieszanin dane powinny stanowić opis właściwości toksykologicznych całej mieszaniny, z wyjąt
kiem sytuacji, gdy zastosowanie ma art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Podaje się również istotne 
właściwości toksykologiczne znajdujących się w mieszaninie substancji stwarzających zagrożenie, takie jak war
tości LD50, oszacowana toksyczność ostra lub wartości LC50, jeżeli są dostępne. 

11.1.3. Jeżeli istnieje duża liczba danych z badań dotyczących substancji lub mieszaniny, konieczne może być podsumo
wanie wyników wykorzystanych badań mających krytyczne znaczenie, przykładowo według dróg narażenia. 

11.1.4. W przypadku gdy w odniesieniu do danej klasy zagrożenia kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione, podaje się 
informacje potwierdzające ten wniosek. 

11.1.5. Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia 

Podaje się informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia i wpływu substancji lub mieszaniny wywie
ranego każdą możliwą drogą narażenia, tj. poprzez spożycie (połknięcie), wdychanie lub narażenie skóry/oczu. 
Jeżeli nie są znane skutki dla zdrowia, informację taką również zamieszcza się w tym miejscu. 

11.1.6. Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi 

Opisuje się możliwe negatywne skutki dla zdrowia i objawy związane z narażeniem na substancję lub miesza
ninę, jej składniki albo znane produkty uboczne. Podaje się dostępne informacje dotyczące objawów związa
nych z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi substancji lub mieszaniny występują
cych po narażeniu. Objawy opisuje się narastająco, począwszy od wstępnych objawów występujących przy 
niskim narażeniu, przechodząc stopniowo do objawów będących wynikiem poważnego narażenia, np. w nastę
pujący sposób: »mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, przechodzące w omdlenia i utratę świadomości; duże 
dawki mogą doprowadzić do śpiączki i śmierci«. 

11.1.7. Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia 

Podaje się informacje, czy można spodziewać się opóźnionych lub natychmiastowych skutków po krótko- lub 
długotrwałym narażeniu. Podaje się również informacje dotyczące ostrych i przewlekłych skutków dla zdrowia 
związanych z narażeniem ludzi na substancję lub mieszaninę. Jeżeli dane dotyczące ludzi nie są dostępne, 
zamieszcza się podsumowanie informacji na temat danych doświadczalnych, określając szczegółowo dane 
dotyczących zwierząt i gatunków lub dane dotyczące badań in vitro i rodzajów komórek. Podaje się informację, 
czy dane toksykologiczne oparte są na danych dotyczących ludzi czy zwierząt czy na badaniach in vitro. 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 203/50                                                                                                                                         26.6.2020   



11.1.8. Skutki wzajemnego oddziaływania 

W uzasadnionych przypadkach załącza się informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania substancji, jeżeli 
są one dostępne. 

11.1.9. Brak szczegółowych danych 

Nie zawsze może być możliwe uzyskanie informacji dotyczących zagrożeń związanych z substancją lub mie
szaniną. W przypadku kiedy dane na temat określonej substancji lub mieszaniny nie są dostępne, można wyko
rzystać, w stosownych przypadkach, dane dotyczące podobnych substancji lub mieszanin, pod warunkiem że 
zidentyfikowano odpowiednią podobną substancję lub mieszaninę. Jeżeli nie korzysta się z określonych danych 
lub jeżeli dane te nie są dostępne, wyraźnie się o tym informuje. 

11.1.10. Mieszaniny 

W przypadku określonego skutku dla zdrowia, jeżeli mieszanina jako całość nie została poddana badaniom 
dotyczącym jej skutków dla zdrowia, podaje się istotne informacje dotyczące odpowiednich substancji wymie
nionych w sekcji 3. 

11.1.11. Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji 

11.1.11.1. Substancje w mieszaninie mogą wzajemnie oddziaływać na siebie w organizmie, powodując zmianę szybkości 
wchłaniania, metabolizmu i wydalania. W rezultacie ich działanie toksyczne może ulec zmianie i ogólna tok
syczność mieszaniny może być różna od toksyczności substancji w niej zawartych. Uwzględnia się to przy pod
awaniu informacji toksykologicznych w tej podsekcji karty charakterystyki. 

11.1.11.2. Bierze się pod uwagę, czy stężenie każdej substancji jest wystarczająco wysokie, aby wpłynąć na ogólne skutki 
wywierane przez mieszaninę na zdrowie. W odniesieniu do każdej substancji podaje się skutki toksyczne, z 
wyjątkiem następujących przypadków: 

a) jeżeli informacje się powtarzają, podaje się je tylko raz dla całej mieszaniny, np. jeżeli dwie substancje powo
dują wymioty i biegunkę; 

b) jeżeli istnieje małe prawdopodobieństwo, że skutki te wystąpią przy danym stężeniu, np. kiedy substancja o 
słabym działaniu drażniącym zostanie rozpuszczona poniżej określonego stężenia w roztworze niewywie
rającym działania drażniącego; 

c) jeżeli informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania na siebie substancji w mieszaninie są niedostępne, 
nie należy opierać się na przypuszczeniach; wymienia się wtedy oddzielnie skutki wywierane na zdrowie 
przez każdą substancję. 

11.2 Informacje o innych zagrożeniach 

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Informacje o niepożądanych skutkach dla zdrowia spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjono
wanie układu hormonalnego należy podać, o ile są dostępne, w odniesieniu do substancji określonych jako 
mające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w podsekcji 2.3. Informacje te obej
mują krótkie podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania kryteriów oceny określonych w 
odpowiednich rozporządzeniach ((WE) nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605), które mają znaczenie 
dla oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. 

11.2.2. Inne informacje 

Zamieszcza się inne istotne informacje dotyczące niekorzystnego wpływu na zdrowie, nawet jeżeli nie jest to 
wymagane w kryteriach klasyfikacji. 

12. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje umożliwiające ocenę wpływu substancji lub mieszaniny 
na środowisko, jeżeli jest ona uwalniana do środowiska. W podsekcjach 12.1–12.7 karty charakterystyki należy 
umieścić krótkie streszczenie danych zawierające istotne wyniki badań, jeżeli są one dostępne, wyraźnie zazna
czając gatunki, środowisko badania, jednostki, czas trwania badań i warunki ich przeprowadzenia. Informacje 
te mogą być pomocne przy postępowaniu w przypadku wycieków, przy ocenie metod: postępowania z odpa
dami, ograniczania uwalniania substancji, dotyczących przypadkowego uwolnienia substancji oraz przy trans
porcie. Jeżeli stwierdzono, że określona właściwość nie ma zastosowania (ponieważ z dostępnych danych 
wynika, że substancja lub mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji) lub jeżeli informacje dotyczące okreś
lonej właściwości nie są dostępne, podaje się tego uzasadnienie. Ponadto jeżeli substancja lub mieszanina nie 
jest sklasyfikowana z innych powodów (np. ze względu na brak możliwości technicznych uzyskania tych 
danych lub z powodu niejednoznaczności danych), powinno to zostać wyraźnie stwierdzone w karcie charakte
rystyki. 
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Niektóre właściwości, takie jak bioakumulacja, trwałość i zdolność do rozkładu, są specyficzne dla danej sub
stancji, takie informacje powinny zatem być w stosownych przypadkach podawane, jeżeli są dostępne, w 
odniesieniu do każdej istotnej substancji w mieszaninie (tj. do tych substancji, które zgodnie z wymogami 
muszą zostać wyszczególnione w sekcji 3 karty charakterystyki i stanowią substancje stwarzające zagrożenie 
dla środowiska lub substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub też substan
cje bardzo trwałe, wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)). Podaje się również informacje 
odnoszące się do stwarzających zagrożenie produktów przemiany powstających w wyniku rozkładu substancji 
i mieszanin. 

Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejes
tracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją sub
stancji lub mieszaniny. 

Jeżeli dostępne są wiarygodne i istotne dane eksperymentalne, należy je podać i mają one pierwszeństwo przed 
informacjami uzyskanymi z modeli. 

12.1. Toksyczność 
Na podstawie danych z badań przeprowadzonych na organizmach wodnych lub lądowych zamieszcza się 
informacje dotyczące toksyczności, jeżeli są one dostępne. Informacje te obejmują istotne dostępne dane doty
czące toksyczności dla środowiska wodnego: ostrej i przewlekłej toksyczności dla ryb, skorupiaków, glonów i 
innych roślin wodnych. Ponadto podaje się dane dotyczące toksyczności dla mikro- i makroorganizmów glebo
wych oraz innych organizmów istotnych dla środowiska, takich jak ptaki, pszczoły i rośliny, jeżeli takie dane są 
dostępne. W przypadku gdy substancja lub mieszanina wywiera działanie hamujące na aktywność mikroorga
nizmów, należy wskazać możliwy jej wpływ na działanie oczyszczalni ścieków. 

Jeżeli dane eksperymentalne nie są dostępne, dostawca sprawdza, czy można dostarczyć wiarygodne i istotne 
informacje uzyskane z modeli. 

W przypadku substancji podlegających rejestracji zamieszcza się podsumowania informacji uzyskanych w 
wyniku zastosowania załączników VII–XI do niniejszego rozporządzenia. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Zdolność do rozkładu jest to zdolność substancji lub odpowiednich substancji w mieszaninie do rozkładu w 
środowisku poprzez biodegradację lub inne procesy, takie jak utlenianie lub hydroliza. Trwałość oznacza, że 
produkt nie wykazuje degradacji w sytuacjach określonych w załączniku XIII sekcja 1.1.1 i 1.2.1. Podaje się 
istotne wyniki badań w celu oceny trwałości i zdolności do rozkładu, jeżeli wyniki te są dostępne. Jeżeli pod
awane są czasy połowicznego rozkładu, informuje się, czy czasy te odnoszą się do mineralizacji czy do degra
dacji pierwszorzędowej. Zamieszcza się również dane dotyczące zdolności substancji lub niektórych substancji 
w mieszaninie do rozkładu w oczyszczalniach ścieków. 

Jeżeli dane eksperymentalne nie są dostępne, dostawca sprawdza, czy można dostarczyć wiarygodne i istotne 
informacje uzyskane z modeli. 

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substan
cji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki. 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Zdolność do bioakumulacji jest to zdolność substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do akumulacji 
w organizmach żywych i, w efekcie końcowym, do przejścia przez łańcuch pokarmowy. Zamieszcza się wyniki 
badań istotne dla oceny zdolności do bioakumulacji. Podaje się odniesienie do wartości współczynnika 
podziału oktanol-woda (Kow) i współczynnika biokoncentracji (BCF) lub innych istotnych parametrów związa
nych z bioakumulacją, jeżeli są one dostępne. 

W przypadku gdy dane eksperymentalne nie są dostępne, należy rozważyć, czy można przedstawić modele 
prognoz. 

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substan
cji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki. 

12.4. Mobilność w glebie 
Mobilność w glebie jest to zdolność substancji lub składników mieszaniny, uwolnionych do środowiska, do 
przenikania w sposób naturalny do wód powierzchniowych lub przemieszczania się na pewną odległość od 
miejsca uwolnienia. Podaje się informacje dotyczące mobilności w glebie, jeżeli są one dostępne. Informacje na 
temat mobilności w glebie można określić na podstawie odpowiednich danych dotyczących mobilności, takich 
jak dane z badań dotyczących adsorpcji lub z badań dotyczących wymywania, znane lub przewidywane roz
mieszczenie w przedziałach środowiska lub napięcie powierzchniowe. Na przykład wartość współczynnika 
adsorpcji gleby (Koc) można przewidzieć na podstawie Kow. Poziom wymywania i mobilności można przewi
dzieć na podstawie badań modelowych. 

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, w odniesieniu do każdej z substan
cji w mieszaninie, która zgodnie z wymogami musi zostać wyszczególniona w sekcji 3 karty charakterystyki. 
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12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, podaje się wyniki oceny właściwości 
PBT i vPvB zgodnie z raportem bezpieczeństwa chemicznego. 

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Informacje o niepożądanych skutkach dla środowiska spowodowanych przez właściwości zaburzające funkcjo
nowanie układu hormonalnego należy podać, o ile są dostępne, w odniesieniu do substancji określonych jako 
mające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego w podsekcji 2.3. Informacje te obej
mują krótkie podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania kryteriów oceny określonych w 
odpowiednich rozporządzeniach ((WE) nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605), które mają znaczenie 
dla oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla środowiska. 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

Zamieszcza się informacje dotyczące innych szkodliwych skutków oddziaływania na środowisko, takie jak los 
w środowisku (narażenie), zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych, zdolność do roz
kładu ozonu lub wpływ na wzrost ocieplenia globalnego, o ile informacje te są dostępne. 

13. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje dotyczące właściwego gospodarowania odpadami sub
stancji, mieszaniny lub pojemnikami po nich, pomagające państwu członkowskiemu, do którego dostarczana 
jest karta charakterystyki, określić bezpieczne i korzystne dla środowiska sposoby gospodarowania odpadami 
zgodne z wymaganiami przewidzianymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (8). 
Informacje podane w sekcji 8 muszą zostać uzupełnione informacjami istotnymi dla bezpieczeństwa osób 
wykonujących prace w dziedzinie gospodarowania odpadami. 

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego i gdy przeprowadzono analizę etapu 
odpadu, informacje na temat środków gospodarowania odpadami muszą być spójne ze zidentyfikowanymi 
zastosowaniami podanymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego i scenariuszami narażenia w raporcie bez
pieczeństwa chemicznego zamieszczonym w załączniku do karty charakterystyki. 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

W tej podsekcji karty charakterystyki: 

a) określa się rodzaj pojemników do przetwarzania i metody postępowania z odpadami, w tym właściwe 
metody przetwarzania odpadów substancji lub mieszaniny oraz każdego zanieczyszczonego opakowania 
(np. spalanie, recykling, składowanie); 

b) określa się właściwości fizyczne lub chemiczne, które mogą mieć wpływ na sposoby przetwarzania odpa
dów; 

c) odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków; 

d) w stosownych przypadkach określa się specjalne środki ostrożności w odniesieniu do wszelkich zalecanych 
sposobów unieszkodliwiania odpadów. 

Zamieszcza się odniesienia do wszelkich stosownych przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami, a 
w przypadku braku takich przepisów – do wszelkich stosownych obowiązujących przepisów krajowych lub 
regionalnych. 

14. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji substancji lub mie
szanin wymienionych w sekcji 1 w odniesieniu do transportu drogą lądową, kolejową, morską, powietrzną lub 
śródlądowymi drogami wodnymi. Jeżeli informacje te nie są dostępne lub istotne, informuje się o tym. 

W stosownych przypadkach podaje się w tej sekcji informacje dotyczące klasyfikacji transportowej w odniesieniu do 
każdego z przepisów modelowych ONZ: Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogo
wego towarów niebezpiecznych (ADR), Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecz
nych (RID) i Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towa
rów niebezpiecznych (ADN) wdrożonych dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9), jak również 

(8) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 
dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3). 

(9) Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów nie-
bezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13). 
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Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG) (10) w odniesieniu do przewozu towarów 
pakowanych i stosownych kodeksów IMO dotyczących transportu ładunków masowych drogą morską (11) oraz 
Instrukcji technicznych dla bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (ICAO TI) (12). 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

Podaje się numer UN lub numer identyfikacyjny ID (tj. czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mie
szaniny lub wyrobu poprzedzony literami »UN« lub »ID«) zgodnie z przepisami modelowymi ONZ, IMDG, 
ADR, RID, ADN lub ICAO TI. 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Podaje się prawidłową nazwę przewozową podaną w kolumnie 2 »Nazwa i opis« w tabeli A w rozdziale 3.2 
»Wykaz towarów niebezpiecznych« modelowych przepisów ONZ, w ADR, w RID oraz w tabelach A i C roz
działu 3.2 ADN, oraz, w stosownych przypadkach, nazwę techniczną w nawiasach, chyba że nazwa ta została 
użyta jako identyfikator produktu w podsekcji 1.1. Jeżeli numer UN i prawidłowa nazwa przewozowa pozos
tają niezmienione w odniesieniu do różnych rodzajów transportu, nie ma potrzeby powtarzania tej informacji. 
W przypadku transportu morskiego oprócz prawidłowej nazwy przewozowej UN należy w stosownych przy
padkach wskazać nazwę techniczną towarów, które mają być przewożone, objętych kodem IMDG. 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Podaje się klasę(-y) zagrożenia w transporcie (i zagrożenia dodatkowe) przypisane substancjom lub mieszani
nom na podstawie głównego zagrożenia stwarzanego przez nie w świetle przepisów modelowych ONZ. W 
przypadku transportu lądowego podaje się klasę zagrożenia w transporcie (i zagrożenia dodatkowe) przypisane 
substancjom lub mieszaninom na podstawie głównego zagrożenia stwarzanego przez nie w świetle przepisów 
modelowych ONZ. 

14.4. Grupa pakowania 

W stosownych przypadkach należy podać numer grupy pakowania wynikającej z przepisów modelowych 
ONZ, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach modelowych ONZ, ADR, RID i ADN. Numer grupy 
pakowania przypisany jest do niektórych substancji zgodnie ze stopniem stwarzanego przez nie zagrożenia. 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Podaje się, czy dana substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawar
tymi w przepisach modelowych ONZ (zgodnie z ADR, RID i ADN), oraz czy może spowodować zanieczy
szczenie morza zgodnie z kodeksem IMDG i procedurami reagowania w sytuacjach kryzysowych dotyczącymi 
statków przewożących towary niebezpieczne. Jeżeli dozwolony jest przewóz substancji lub mieszaniny śródlą
dowymi drogami wodnymi w zbiornikowcach lub jeżeli taki przewóz ma być przeprowadzany, podaje się 
informację, czy substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska podczas transportu zbiornikow
cami wyłącznie w odniesieniu do porozumienia ADN. 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Wskazuje się wszystkie szczególne środki ostrożności, które użytkownik powinien lub musi stosować lub o 
których powinien lub musi wiedzieć w związku z transportem lub przemieszczaniem substancji lub miesza
niny zarówno na terenie jego zakładu, jak i poza nim, w przypadku wszystkich istotnych form transportu. 

(10) Zgodność z kodeksem IMDG jest obowiązkowa w odniesieniu do przewozu pakowanych towarów niebezpiecznych drogą morską, 
jak przewidziano w rozdziale VII/reguła 3 konwencji SOLAS i w załączniku III do konwencji MARPOL o zapobieganiu zanieczyszcza
niu substancjami szkodliwymi przewożonymi morzem w opakowaniach. 

(11) IMO opracowała różne instrumenty prawne odnoszące się do towarów niebezpiecznych i zanieczyszczających, które rozróżniają spo
sób przewozu towarów (zapakowane i luzem) oraz rodzaj ładunku (stałe, płynne i gaz skroplony). Przepisy dotyczące przewozu 
ładunków niebezpiecznych oraz statków przewożących te ładunki znajdują się w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie 
życia na morzu (SOLAS, 1974) ze zmianami oraz w międzynarodowej konwencji o zanieczyszczeniu morza (MARPOL 73/78), ze 
zmianami. Uzupełnieniem tych konwencji są następujące kodeksy: IMDG, IMSBC, IBC i IGC. 

(12) IATA, wydanie 2007–2008. 
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14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Niniejsza podsekcja ma zastosowanie jedynie do przewozu luzem zgodnie z instrumentami IMO: rozdziałem 
VI lub rozdziałem VII SOLAS (13), załącznikiem II lub załącznikiem V MARPOL, kodeksem IBC (14), kodeksem 
IMSBC (15) i kodeksem IGC (16) lub jego wcześniejszymi wersjami, a mianowicie kodeksem EGC (17) lub kodek
sem GC (18)). 

W przypadku ładunków masowych płynnych podaje się nazwę produktu (jeżeli odbiega ona od nazwy podanej 
w podsekcji 1.1) zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach przewozowych i zgodnie z nazwą pod
aną w wykazie nazw produktów w sekcji 17 lub 18 kodeksu IBC lub zgodnie z ostatnim wydaniem biuletynu 
Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego przy IMO (MEPC).2/Circular (19). Należy wskazać rodzaj statku i 
kategorię zanieczyszczenia, jak również klasę zagrożenia IMO, zgodnie z załącznikiem I (3) B lit. a) do dyrek
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/59/WE (20). 

W przypadku stałych ładunków masowych należy podać nazwę przewozową ładunku masowego. Należy 
wskazać, czy ładunek jest uznawany za szkodliwy dla środowiska morskiego (HME) zgodnie z załącznikiem V 
do konwencji MARPOL, bez względu na to, czy jest to materiał niebezpieczny wyłącznie luzem (MHB) (21) 
zgodnie z kodeksem IMSBC, oraz do której grupy ładunku należy on zgodnie z IMSBC. 

W przypadku ładunków gazów skroplonych luzem podaje się nazwę produktu i rodzaj statku wymagane zgod
nie z kodeksem IGC lub jego wcześniejszymi wersjami, a mianowicie kodeksem EGC lub kodeksem GC. 

15. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

W niniejszej sekcji karty charakterystyki podaje się inne informacje o przepisach prawnych dotyczące substan
cji lub mieszaniny, które nie zostały podane w karcie charakterystyki (np. czy substancja lub mieszanina objęta 
jest przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 
r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (22), rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmienia-
jącego dyrektywę 79/117/EWG (23) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z 
dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (24)). 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 

Podaje się informacje dotyczące stosownych unijnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia i środowiska (np. kategorię według dyrektywy Seveso/substancje wymienione w załączniku I 
do dyrektywy Rady 96/82/WE (25)) lub odnoszące się do krajowych informacji dotyczących statusu prawnego 
substancji lub mieszaniny (w tym substancji w mieszaninie), włącznie z zaleceniami dotyczącymi działań, 
które powinny zostać podjęte przez odbiorcę w wyniku stosowania tych przepisów. W stosownych przypad
kach wymienia się krajowe akty prawne odnośnych państw członkowskich wdrażające te przepisy oraz wszel
kie inne środki krajowe mogące mieć znaczenie w tej kwestii. 

Jeżeli substancja lub mieszanina objęta kartą charakterystyki podlega specjalnym przepisom dotyczącym 
ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska na poziomie Unii (np. zezwoleniom wydanym na mocy tytułu 
VII lub ograniczeniom obowiązującym na mocy tytułu VIII), należy wymienić te przepisy. W przypadku gdy 
zezwolenie udzielone na podstawie tytułu VII nakłada warunki lub uzgodnienia dotyczące monitorowania na 
dalszego użytkownika danej substancji lub mieszaniny, należy je przedstawić. 

(13) SOLAS oznacza Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r., ze zmianami. 
(14) IBC oznacza Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem, ze zmianami. 
(15) IMSBC oznacza Międzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych, ze zmianami. 
(16) Kodeks IGC oznacza Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem, w tym mające 

zastosowanie zmiany, zgodnie z którymi statek został certyfikowany. 
(17) Kodeks EGC oznacza kodeks istniejących statków przewożących skroplone gazy luzem, ze zmianami. 
(18) Kodeks IBC oznacza Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Gas Carrier 

Code), ze zmianami. 
(19) Biuletyn MEPC.2/Circular, Prowizoryczny podział substancji płynnych, wersja 19, stosowana od dnia 17 grudnia 2013 r. 
(20) Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitoro-

wania i informacji o ruchu statków i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10). 
(21) Materiały niebezpieczne wyłącznie luzem (MHB) oznaczają materiały mogące powodować zagrożenia chemiczne, gdy są przewożone 

luzem, z wyjątkiem materiałów sklasyfikowanych jako towary niebezpieczne w kodeksie IMDG. 
(22) Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1. 
(23) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7. 
(24) Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60. 
(25) Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13. 
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15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się, czy dostawca dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego sub
stancji lub mieszaniny. 

16. SEKCJA 16: Inne informacje 

W tej sekcji karty charakterystyki zawiera się pozostałe informacje, których nie włączono do sekcji 1–15, w 
tym informacje dotyczące aktualizacji karty charakterystyki, jak następuje: 

a) w przypadku aktualizacji karty charakterystyki zamieszcza się wyraźne informacje, gdzie w porównaniu z 
poprzednią wersją karty charakterystyki wprowadzono zmiany, chyba że informacje takie podano w 
innym miejscu karty charakterystyki, wraz z objaśnieniami zmian, w przypadku gdy jest to konieczne. 
Dostawca substancji lub mieszaniny musi być w stanie przedstawić na żądanie objaśnienie zmian; 

b) wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki; 

c) odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych; 

d) w przypadku mieszanin wskazanie, którą z metod oceny informacji, o których mowa w art. 9 rozporządze
nia (WE) nr 1272/2008, wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji; 

e) listę odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia lub zwrotów wskazujących środki ostroż
ności. Podaje się pełny tekst wszelkich zwrotów, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2–15; 

f) zalecenia dotyczące wszelkich wskazanych szkoleń pracowników, w celu zagwarantowania ochrony zdro
wia ludzkiego i środowiska. 

CZĘŚĆ B 

Karta charakterystyki składa się z 16 następujących tytułów sekcji zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz dodatkowo ich wymienio
nych podtytułów, z wyjątkiem sekcji 3, w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 albo 3.2: 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

2.2. Elementy oznakowania 

2.3. Inne zagrożenia 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1. Substancje 

3.2. Mieszaniny 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodo
wanym 
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SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

8.2. Kontrola narażenia 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

9.2. Inne informacje 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

10.2. Stabilność chemiczna 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

10.4. Warunki, których należy unikać 

10.5. Materiały niezgodne 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

11.2. Informacje o innych zagrożeniach 
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

12.4. Mobilność w glebie 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

14.4. Grupa pakowania 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mie
szaniny 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje”   
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