Rijksoverheid

EU-GHS
Eén systeem voor indelen,
etiketteren en verpakken van
chemische stoffen en mengsels

EU-GHS
EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen
en mengsels*. Via deze verordening worden onderdelen van het Globally Hamonised
System of classification and labelling of chemicals – het systeem van de Verenigde Naties
(VN-GHS) – in de EU-wetgeving vastgelegd. VN-GHS is bedoeld om de wetgeving voor
indeling en etikettering van chemische stoffen over de gehele wereld te harmoniseren.
EU-GHS bevat ook onderdelen van de huidige Europese wetgeving. De verordening schrijft
voor hoe leveranciers chemische stoffen en mengsels op grond van hun gevaarseigenschappen moeten indelen en etiketteren. De nieuwe wetgeving bevat ook verpakkingsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen en mengsels. De bedoeling is om zo bij het gebruik van
chemische stoffen en mengsels een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu te
waarborgen. EU-GHS richt zich op de levering en gebruik van chemische stoffen. Voor het
transport van deze stoffen geldt de bestaande vervoersregelgeving.

Wie krijgt met EU-GHS te maken?
Iedereen die direct of indirect met chemische stoffen omgaat krijgt te maken met EU-GHS.
Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten en importeurs van chemische stoffen en mengsels,
distributeurs en bedrijven die gevaarlijk stoffen opslaan. Ook professionele gebruikers,
formuleerders, vergunningverleners, hulpverleners, werknemers, opleidingsinstituten en
consumenten krijgen te maken met EU-GHS.

Verplichtingen voor bedrijven
Fabrikanten, importeurs en downstream gebruikers zijn verantwoordelijk voor het
evalueren, indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels.
Dit ongeacht de hoeveelheid. Soms gelden deze verplichtingen ook voor producenten van
voorwerpen. Dit geldt bijvoorbeeld als u een stof – die niet in de handel verkrijgbaar is en
die valt onder de registratieplicht of meldingsplicht van REACH (1907/2006) – verwerkt in
een voorwerp. Als u een distributeur bent, moet u chemische stoffen en mengsels die u
levert etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. U mag daarbij de indeling
gebruiken die door fabrikanten, importeurs of downstream gebruikers is bepaald.
Bij de indeling en etikettering mogen bedrijven bestaande informatie gebruiken. Bij
voorkeur is dit de informatie die op basis van REACH, de vervoerswetgeving of andere
internationaal erkende voorschriften wordt verzameld. Het gebruik van dierproeven om
informatie te verzamelen is alleen toegestaan als geen alternatieve methoden beschikbaar
zijn. Proeven op mensen en apen zijn verboden. Bedrijven moeten zoveel mogelijk
samenwerken om aan de voorschriften van EU-GHS te voldoen. Fabrikanten, importeurs
en downstream gebruikers moeten in ieder geval de indeling en etikettering afstemmen.
Fabrikanten en importeurs moeten de indeling en etikettering van chemische stoffen
melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in Helsinki. Dit hoeft
niet als zij de stof volgens REACH hebben geregistreerd.

* In het Engels Regulation
on classification,
labelling and packaging
of substances and
mixtures (CLP).

Wat verandert er?
Er komen andere criteria voor de indeling van stoffen en mengsels. Hierdoor is het mogelijk
dat een stof of mengsel in een andere gevarenklasse komt. Onder de bestaande wetgeving
(Stoffen- en Preparatenrichtlijn ) zijn er vijftien gevarenklassen. Deze worden vervangen
door 28 gevarenklassen met subcategorieën. Zo heeft de gevarenklasse ‘ontvlambare
vloeistoffen’ een onderverdeling in drie gevarencategorieën: categorie 1, categorie 2 en
categorie 3. Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria van één of meer gevarenklassen
worden als gevaarlijk beschouwd. Naast andere criteria komen er ook negen nieuwe
pictogrammen. Ook de R- en S-zinnen worden vervangen door P-, H- en EUH-zinnen.
Nieuw is het gebruik van signaalwoorden ‘gevaar’ en ‘waarschuwing’ op het etiket van een
gevaarlijke stof of mengsel. Dit alles leidt tot nieuwe informatie op het etiket van gevaarlijke stoffen en mengsels.
Door de gewijzigde indeling kunnen ook andere eisen gelden voor de verpakking van
gevaarlijke stoffen en mengsels. Een andere indeling van stoffen en mengsels kan ook
gevolgen hebben voor de opslag van stoffen en mengsels. EU-GHS leidt op termijn ook tot
wijzigingen in nationale wetgeving met bepalingen over bijvoorbeeld de Stoffenrichtlijn.
Hierdoor is in de toekomst aanpassing van de werkpleketikettering noodzakelijk.

* Richtlijn 67.548/EEG en
Richtlijn 99/45/EG
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Niet alle stoffen vallen onder EU-GHS
EU-GHS geldt niet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook stoffen waarvoor andere
wetgeving geldt, vallen niet onder de verordening. Het gaat bijvoorbeeld om radioactieve
stoffen en mengsels, stoffen en mengsels onder douanetoezicht die niet worden verwerkt,
(dier)geneesmiddelen, cosmetische producten en medische hulpmiddelen.

Gevaarlijk voor
het aquatisch
milieu

Vanaf wanneer geldt EU-GHS?
EU-GHS is op 20 januari 2009 in werking getreden. In de komende zes jaar wordt
de bestaande wetgeving ingetrokken (zie overzicht hieronder). De bedoeling is dat eerst
chemische stoffen volgens het nieuwe systeem worden ingedeeld. Bedrijven moeten uiterlijk
1 december 2010 de stoffen hebben ingedeeld. Voor mengsels gaat deze verplichting in
per 1 juni 2015. In de figuur hieronder staat welke verplichting op de verschillende data geldt.

20 januari 2009

De verordening treedt in werking
• Start overgangsperiode voor stoffen en mengsels.
• Etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels volgens
Stoffen- en Preparatenrichtlijn is verplicht.
• Indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels volgens
EU-GHS is toegestaan.

1 december 2010

• Indelen van stoffen volgens de Stoffenrichtlijn en EU-GHS is verplicht.
• Etiketteren en verpakken van stoffen volgens EU-GHS is verplicht.
• Indelen, etiketteren en verpakken van mengsels volgens
Preparatenrichtlijn en EU-GHS is toegestaan.
• Stoffen die op of na deze datum in de handel zijn, binnen 1 maand
melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen*.
• Stoffen die voor deze datum op de markt zijn, kunnen daarvoor
worden gemeld*.
• Voor stoffen geleverd voor deze datum geldt een vrijstelling van de
verplichting voor etikettering en verpakken tot 1 december 2012.

1 december 2012

• E inde vrijstelling van de verplichting voor etikettering en verpakken
voor stoffen geleverd voor 1 december 2010.

1 juni 2015

• I ndelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels volgens
EU-GHS is verplicht.
• De Stoffen- en Preparatenrichtlijn worden ingetrokken.
• Voor mengsels geleverd voor deze datum geldt een vrijstelling van de
verplichting voor etikettering en verpakken tot 1 juni 2017.

1 juni 2017

• E inde vrijstelling van de verplichting voor etikettering en verpakken
voor mengsels geleverd voor 1 juni 2015.

Voorbereiden
De bepalingen van EU-GHS treden geleidelijk aan in werking. Het is belangrijk om te bepalen
wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor uw bedrijf zijn. Inventariseer of de stoffen
waarmee u werkt onder het toepassingsgebied van EU-GHS vallen. Verzamel voor de indeling
informatie over de eigenschappen van chemische stoffen. Zoek daarvoor contact met andere
leveranciers, in het bijzonder met fabrikanten en importeurs die chemische stoffen (gaan)
registreren. Neem kennis van de inhoud van de verordening en leidt ook medewerkers op die
in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en mengsels. Bereid het opstellen van nieuwe
etiketten voor en stel (wanneer mogelijk) de inkoop van nieuwe etiketten met de bestaande
etikettering uit.

* De meldingsplicht geldt
niet als de stof volgens
REACH is geregistreerd.
De verplichting geldt
alleen voor fabrikanten
en importeurs.

Waar vindt u meer informatie?
De nationale helpdesk geeft informatie over de inhoud van de EU-GHS verordening en
beantwoordt vragen van ondernemingen en hun brancheorganisaties, overheden en
particulieren. Een belangrijk onderdeel van de helpdesk is een website met daarop achtergrondinformatie, veel gestelde vragen, links en een elektronisch vragenformulier. Via de
website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. De helpdesk is een samenwerking
tussen SenterNovem en het RIVM. De helpdesk wordt uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Voedsel en Waren Autoriteit.

www.ghs-helpdesk.nl

Uw brancheorganisatie kan ook gerichte ondersteuning bieden.

Het voorlichtingstraject voor EU-GHS is een samenwerking tussen
overheid en brancheorganisaties.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is
verantwoordelijk voor de rijksbrede voorlichting over de nieuwe
Europese verordening en zorgt voor de afstemming met andere
ministeries en de doelgroepen van de voorlichting. De Voedsel en
Waren Autoriteit (VWA) coördineert de voorlichting. In het voorlichtingstraject over EU-GHS werken zij samen met onder andere
de ministeries van Economische Zaken (EZ), Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),
Verkeer en Waterstaat (V&W), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV), de koepel- en brancheorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland,
Kamers van Koophandel, Vereniging van de Nederlandse Chemische
Industrie (VNCI), Vereniging van Verf en Drukinktfabrikanten (VVVF),
FOCWA, Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) en
Verbond Handelaren Chemische Producten (VHCP). SenterNovem
ondersteunt de uitvoering van dit voorlichtingstraject.
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