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WaEzawa, dnia 15luteqo 2012 r.

Dyrektor Departamentu ds, Subdancji

i Preparat6w Niebezpieenych

Biuro ds, Substancji Chemienych

Szanowny Panie Doldoae,

w imienlu elonk6w Stowarzyeenia
pEedyskutowania szeregu spGW tui4zanlrh

a w ec2€96lnoki detergentami,

chcialabym pod2iQkowaa .d mo2liwo6a
z bdpiee6stw€m obrotu chefi ikaliami,

Jednym z badzo inter6ujacych tematdw byt metody k astfkacji detergent6w, kt6re
uMgledniajq pewnE spect4ikQ tych prcduknjw Rozpoz4dz€nie (wE) NR 127212008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie kasfkacji, oznakowanh i pakowafia substancji i miszanin
(cLP), dokonuje hdmonizaqi pueprsdw i kryteri6w w zak€sie Kasfkacji i oznakowania
substancji, midanin 062 pewnych eaeg6nych wrob6w, uMsledniaj4@ kj,teda
klasyfikacjl izasady oznakowania GHS, ae 6wnid wykoE,€tuje 40 lat dogwiadeei
zdobttych poppu wdratanle istniejAc€go prawodawslwa wsp6lnotowego w zakresie

W przypadku detergent6w sze€6lnie istotne jest uMglednianie realnych a9rcie6
wynikajacych z wla6ciwo5ci produktiiw, kt6G mog4 do pewn€go stopnia ale2ef od teso, jak

te mre*niny s4 uwalniane oraz od sposobu ich stosowania, Odpowiedzia noit za
idenMkacje zagmzei sh{ananych pud miezaniny oraz za dec}zjQ w sp@wie ich
kasyfikicji spodywa glownie na prcdlcentach. WlpelnlajAc swoje obowl4zkl w ak€sie
kas)dkacji, producenci powinni jej dokonlevae na podstawie dostepnych infomacji,
opieGjac te idenMkacjQ .a danwh dory-q.ych $hej nieszaniny.

rilio?urhprlb!.Dr r$.alkeLtu4li



le2e i dostQpne s4 s$tareajEce intormacle dotvdace podobnych, pEebadanych

mle@nin, w tvm ich odpowiednich skladnik6w, to mo2na okreSlia niebezpiedne wlasciwosci

n 6p2eoadd-el trieszdriny, stocujac B. ecne'Dsdv poaosbwe"

Zgodnie 2 za$daml zawanyml w mzpoE4dzeniu CLP okreiofe s€klory pEemrsru

mo94 sbroEye seci, kt6re ulabvl4 tlmianQ danych i wied4 fachowej przy ocenie

lntormacji, danych z badai, okreilaniu clgaru dowod6w 062 zasad pomodowvch sieci

takle mog4 wspleraa prcduentow, importeijw i daLszvch uZltkownik6w w tych sektorach

Metoda klas!,fika.jl z wykor4staniem asad pomostowvch 2ostala przvgotowafa

Dpez a.Ls,E,' jako wsp6ny Pojekt ptemyslu detergentowego, w oparciu o wvkorz'6tanie

oo\'qpnych oany'h oadawevch. od-osr se onc do oziaGid oral.ra@go nd 5k6re oev

ijest zgodna z dy rekti4v4 1999/45/WE, a takze jest zqodna z wvmaganiami odndqcvmi siQ

do stoswania zasad pomosto$ych, o L!6rych mowa w preanbule rec (23) i {24) oraz w art

6. ust. 4 rczpouqdzenla Parafientu EuopeFklego i Radv (WE) M |27U2A0A z dnla

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania ipakowania substancji i mie*nin

wvchodzac napzeclw potzebom paemvslu detergentow€go st@a]?szenie A I s E

(lnternationa A$ociation ior s@ps, Detergents and Maintenance Products) przlgotowalo

poradnlk pt. Cassifi@tion, Packaging and LabeLllng of Dangeous Preparations. Guidelin$

for theaooiGtonofDi red lve l999/45lEC'Par t icuLarG*of thecompar lsonwi tha l readv

t6ted fo.mula'. .A.LS,E. dokonala zestawlenia rcceptur deteqentow, kt6G bvtv

pEetstowane i aproponowala do $'/kozvstania w k aMkicji wlasivch produktljw

W zal4czen u pEekazujQ poradnik z prc6b4 o lqraieni€ opinii w sprawi€ jego

wykorzystania w praktyce do klas)fkacji mle#nin bedacvch detergentami, lMg Qdniaj4c

procedure 4proponowan4 pzd A I S E. C2y w ramach obecnie obowle,uj4cej Dvtektywv

r999/45/Ec, mozna uznai a wla6ciwe dokonwvanie klasttrkcji midanin bed4cvch

detergentanizwykorzylEniemdanychiapomocEmetodvprzvgotowanejpPezAISET

uppejmie proszQ o wyratenle oplnli w poru*onych kwestiach

.l0lar-l,uqL, tqx,r!\L\

specjali3ta ds, Naukowo-Legisacyjnych
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