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Na podstawie art. 4 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 
11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-
micznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. Klasyfikacja i oznakowanie określone dla po-
szczególnych pozycji w tabeli 3.2 części 3 załącznika VI 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrekty-
wy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego roz-

porządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 
z 31.12.2008, str. 1 oraz L 235 z 05.09.2009, str. 1) doty-
czy kategorii zagrożenia określonych w tych pozy-
cjach. Wszystkie pozostałe zagrożenia, jeżeli takie ist-
nieją, klasyfikuje się zgodnie z przepisami dotyczący-
mi kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i prepa-
ratów chemicznych wydanymi na podstawie art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach 
i preparatach chemicznych. Oznakowanie takich sub-
stancji powinno być zgodne z przepisami dotyczącymi 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych 
i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych prepa-
ratów chemicznych wydanymi na podstawie art. 26 
ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i pre-
paratach chemicznych.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substan-
cji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowa-
niem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 lutego 2010 r.

w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem2)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607). 

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji wdrożenia dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 
27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawo-
dawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszą-
cych się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania sub-
stancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 z 16.08.1967, 
str. 1).
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