
Białystok, 31.01 .2012 r.

nEDęćA3 I
Do: wsrystkich zainteresowanych

Dotyczy: prawnego braku moźliwości dostarczania Kań Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznych w przypadku leków

szanowni państwo,

Uprzejmie informujemy, iż kwestie dotyczące dostarczania Kań
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych regulują następujące pzepisy prawne:

Rozpoządzenie WE) NR 190712006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie Ęestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
Ógraniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45ME oraz uchylające rozpouądzenie
Rady (EWG) nr 793t93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/1O5ME i AaOOU M/E (Dz.U.UE,L.06.396,1 z póżn. zm.), dalej zwane REACH
oraz Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
( Dz. U . 1 1 .63,322 z późn. zm.), dalej anva ną Ustawą.

Celem Rozporządzenia REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń
stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku
wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.
Rozporządzenie w ań. 2 ust. 6 stanowi, iż: ,,Przepisy $ułu lV (obowiąek
dostarczenia kańy charakterystyki) nie doĘczą następujących mieszanin w stanie
gotowym, pzeznaczonych dla użytkownika końcowego:
a) produktów leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnycłl w
zakresie objęĘm rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 i dyrektywą 2001/82lWE oraz
zdefin iowanych w dyrekĘwie 200 1 /83/Vl/E;

z kolei Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach a w
ań. 1. 1. określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań
administracyjnych w zakresie m,in. rozporządzenia REACH. W ań, 1 ust 4 pkt. 3) lit.

a) i e) Ustawa ogranicza swoje zastosowanie w odniesienlu do:
3/ subsfa ncji i mieszanin w postaci gotowych produktów przeznaczonych dla

końcowego użytkownika, będ ących :

a) produktami leczniczymi w rozumieniu przepisow prawa farmaceutycznego, (...)

W związku z powyższymn w odniesieniu do preparatów: AHD 2000 i

Hospisept będących produktami leczniczymi, nie istnieje prawny obowiąek
s porządzan ia i dostarcza n ia ka ń cha rakterysĘki.
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