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1. Wstęp

Ozna ko wa nie sub stan cji i mie sza nin, ogól nie rzecz uj mu jąc: wszel kie go ro dza ju
pro duk tów che micz nych, to ob szer ne i wie lo wąt ko we za gad nie nie. Nie wąt pli wie
ró żno rod ność pro duk tów che micz nych i ich wła sno ści ma zwią zek z ró żno rod -
no ścią prze pi sów za rów no pra wa unij ne go, jak i pol skie go. Trzeba ta kże pa mię -
tać, że ozna ko wu jąc pro dukt che micz ny, cho cia żby po przez przy go to wa nie je go
ety kie ty, na le ży do brać nie tyl ko ozna ko wa nie (np. pik to gra my), ale również do -
brać wła ści we zwro ty i opi sy cha rak te ry zu ją ce wła sno ści bądź za gro że nia stwa -
rza ne przez da ny pro dukt, zgod nie z wy tycz ny mi za war ty mi w od po wied nich
prze pi sach. 

Dla te go też ni niej szy po rad nik ma na ce lu przed sta wie nie nie tyl ko naj wa żniej -
szych ozna ko wań (pik to gra mów, zna ków lub sym bo li gra ficz nych), ja kie po win -
ny zna leźć się na ety kie cie pro duk tu che micz ne go, ale ta kże wska za nie naj waż -
niej szych zwro tów, opi sów oraz in nych wy mo gów, m.in. ogra ni czeń, za ka zów
i mo żli wych wy łą czen w ozna ko wa niu lub opi sach pro duk tów che micz nych, któ -
re po win ny być za miesz czo ne na opa ko wa niach pro duk tów che micz nych. 

Obec nie w UE obo wią zu ją jed no cze śnie dwa ró żne sys te my ozna ko wa nia nie bez -
piecz nych sub stan cji i mie sza nin che micz nych opar te na ró żnych prze pi sach.
Wraz z wej ściem w ży cie roz po rzą dze nia CLP (roz po rzą dze nie Par la men tu Eu -
ro pej skie go i Ra dy 1272/2008/WE z dnia 16 grud nia 2008 r. w spra wie kla sy fi -
ka cji, ozna ko wa nia i pa ko wa nia sub stan cji i mie sza nin, zmie nia ją ce i uchy la ją ce
dy rek ty wy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmie nia ją ce roz po rzą dze nie (WE)
nr 1907/2006) usta no wio no no wy sys tem ozna ko wy wa nia nie bez piecz nych sub -
stan cji i mie sza nin che micz nych (patrz rozdz. 2), któ ry stop nio wo za stą pi do tych -
czas obo wią zu ją ce za sa dy kla sy fi ka cji i ozna ko wa nia opar te na wy ma ga niach dy -
rek ty wy UE nr 67/548 zwa nej po tocz nie „dy rek ty wą sub stan cjo wą” oraz dy rek -
ty wie 1999/45 zwa nej po tocz nie „dy rek ty wą pre pa ra to wą” (patrz roz dział 2). 

Aby zmia ny za sad kla sy fi ka cji i ozna ko wa nia opa ko wań pro duk tów che micz nych
mo gły od by wać się płyn nie i nie po cią ga ły za so bą zbyt du żych kosz tów dla
przed się biorstw, za sto so wa no wiele okre sów przej ścio wych.

Umow nie, na po trze by ni niej sze go po rad ni ka, przy ję to na zy wać za sa dy ozna ko -
wa nia i kla sy fi ka cji pro duk tów che micz nych, spo rzą dzo ne zgod nie z wy tycz ny -
mi roz po rzą dze nia CLP, ja ko „no we”, a wcze śniej obo wią zu ją ce wg „dy rek ty wy
sub stan cjo wej” i „dy rek ty wy pre pa ra to wej”, ja ko „sta re”.

Je śli przed 1 grud nia 2010 ro ku da na sub stan cja by ła już obec na w ob ro cie (by ła
sprze da wa na), to ozna ko wa nie opa ko wań tej sub stan cji spo rzą dzo ne zgod nie ze
„sta ry mi” za sa da mi na dal obo wią zu je, ale tyl ko w od nie sie niu do tych opa ko wań.
Ka żda na stęp na par tia ta kiej sub stan cji wpro wa dza na do ob ro tu mu si być skla sy fi -
ko wa na i ozna ko wa na według „no wy ch” za sa d (zgod nie z roz po rzą dze niem CLP).
Na le ży jed nak pa mię tać, że sub stan cje wpro wa dzo ne do ob ro tu przed 1 grud -
nia 2010 r. i ozna ko wa ne według „sta rych” za sad mo gą po zo sta wać w ob ro cie tyl -
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ko do 30 li sto pa da 2012 ro ku. Po tej da cie na le ży je al bo z ryn ku wy co fać, al bo
zmie nić ich ozna ko wa nie na „no we”. 

Na to miast ka żda sub stan cja wpro wa dza na po raz pierw szy do ob ro tu
po 1 XII 2010 r. mu si być ozna ko wy wa na wy łącz nie zgod nie z „no wy mi” za sa -
da mi.

Mie sza ni ny mo gą być ozna ko wa ne obec nie zgod nie ze „sta ry mi” al bo „no wy mi”
(wg ozna ko wa nia CLP – patrz rozdz. 2) za sa da mi. Ta dwo ja ka mo żli wość ozna -
ko wa nia obo wią zu je dla mie sza nin do 1 czerw ca 2015 ro ku. Do pie ro po tej da cie
– ana lo gicz nie jak dla sub stan cji – ka żda no wo wpro wa dza na mie sza ni na lub par -
tia mie sza ni ny bę dą cej już w ob ro cie bę dzie mu sia ła być ozna ko wa na zgod nie
z „no wy mi” za sa da mi (CLP). Ana lo gicz nie też obo wią zu je okres przej ścio wy dla
mie sza nin bę dą cych w ob ro cie przed dniem 1. VI. 2015 r. i ozna ko wa nych
według sta rych „za sad”; mie sza ni ny ta kie mo gą po zo sta wać na ryn ku ze sta rym
ozna ko wa niem do 1 czerw ca 2017 r.

Jak ła two za uwa żyć, do pie ro po 1 VI 2017 r. na ryn ku UE bę dą obec ne sub stan -
cje i mie sza ni ny ozna ko wa ny wy łącz nie wg za sad CLP.

W kon tek ście zmian, ja kie wpro wa dzi ło roz po rzą dze nie CLP, krót kie go wy ja -
śnie nia wy ma ga sto so wa na po dwój na no men kla tu ra w od nie sie niu do na zwy
„pre pa rat” lub „mie sza ni na”.

Po wej ściu w ży cie roz po rzą dze nia CLP (1272/2008/WE) sło wo „pre pa rat” zo -
sta ło za stą pio ne sło wem „mie sza ni na”:

„Ter min «mie sza ni na» zde fi nio wa ny w ni niej szym roz po rzą dze niu po wi nien
mieć ta kie sa mo zna cze nie jak ter min «pre pa rat» sto so wa ny uprzed nio w pra wo -
daw stwie wspól no to wym” 1272/2008/WE, pkt 14. 

Kon se kwent nie ta kże usta wa z dnia 25 lu te go 2011 ro ku o sub stan cjach che micz -
nych i ich mie sza ni nach (Dz.U. Nr 63, poz. 322 z 2011 r.) sto su je już no wą no -
men kla tu rę, na to miast jed nak do dnia dzi siej sze go (31.08.2011 r.) roz po rzą dze -
nie o ozna ko wa niu (Dz.U. Nr 53, poz. 439 z 2009 r.) nie zo sta ło w tym za kre sie
zmie nio ne. Stąd na dal wy stę pu ją ró żni ce ter mi no lo gicz ne po mię dzy obo wią zu ją -
cą usta wą a obo wią zu ją cym, choć nie zno we li zo wa nym, roz po rzą dze niem. Me ry -
to rycz nie zmia na ter mi no lo gii nie wpro wa dza żad nych istot nych zmian, nie mniej
na le ży pa mię tać o tych ró żni cach. W ni niej szym roz dzia le sto so wa ny bę dzie ter -
min „mie sza ni na”, chy ba że cy to wa ne bę dą frag men ty prze pi sów za wie ra ją cych
jesz cze sta rą no men kla tu rę.
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