Prace podkomitetów eksperckich Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ w zakresie przepisów dotyczących
transportu towarów niebezpiecznych oraz systemu GHS
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Historia
Rok 1953

Rok 1999

Utworzenie przez Radę Gospodarczą i
Społeczną ONZ (ECOSOC) Komitetu
Ekspertów ds. Transportu towarów
Niebezpiecznych

Mandat Komitetu zostaje rozszerzony:
 Komitet ekspertów ds. TDG i GHS
 Podkomitet Ekspertów TDG
(poprzedni Komitet)
 Podkomitet ekspertów ds. GHS

Committee of Experts on TDG and GHS
Komitet Ekspertów ds. Transportu Towarów
Niebezpiecznych oraz Globalnie Zharmonizowanego
Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

TDG Sub-Committee
Podkomitet Ekspertów
ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych
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GHS Sub-Committee
Podkomitet Ekspertów ds. Globalnie
Zharmonizowanego
Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

Struktura Podkomitetów
Tworzone są przez:

 Ekspertów wyznaczonych przez rządy
 Międzynarodowe organizacje rządowe (IGOs)
 Organizacje pozarządowe (NGOs) (w tym stowarzyszenia branżowe)
Zasady udziału:
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Kraje mogą uczestniczyć jako pełnoprawni członkowie lub
obserwatorzy. Przyjęcie pełnoprawnego członka musi zostać
uzgodnione przez ECOSOC.



Każdy kraj ONZ może uczestniczyć jako obserwator



Organizacje IGO i NGO uczestniczą jako obserwatorzy

Struktura Podkomitetów
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE*:
TDG - 30 członków pełnoprawnych GHS - 36 członków pełnoprawnych
m.in.:
Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Chiny, Czechy, Finlandia,
Francja, Niemcy, Indie, Iran (Republika Islamska), Włochy, Japonia, Kenia,
Meksyk, Maroko, Holandia, Norwegia, Polska, Republika Korei, Federacji Rosyjskiej,
Republiki Południowej Afryki, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA

OBSERWATORZY *:
Algieria, Bułgaria, Chile, Dania, Fidżi, Grecja, Irlandia, Namibia, Nowa Zelandia,
Nigeria, Katar, Rumunia, Słowacja, Tajlandia, Tunezja, Ukraina…
* (niewyczerpujące listy)
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Struktura Podkomitetów
OBSERWATORZY:
Specjalistyczne agencje ONZ
IMO, ILO, WHO, MAEA, ICAO, UPU
Organizacje międzyrządowe (IGO)

OTIF, Unia Europejska
Organizacje pozarządowe (NGO)
AEGPL, AEISG, AHS, AISE, CEPE, CGA, COLIPA, EIGA, FEA, ICCA, IFPMA,
DGAC, FE, GLF, IPPIC, KFI, RECHARGE, PRBA, SAAMI
ECMA, EMPAC, ICDM, ICCR, ICIBCA, ICPP, IFDI, ITCO, ISO, RPMASA
CLEPA, COSTHA, DGTA, FIATA, GEA, IATA, ICS, IECC, IRU, ICHA, ICC,
IDGCA, IFALPA, OICA, UIC, WNTI
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Struktura Podkomitetów
CYKL PRACY

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

 4 sesje w okresie dwuletnim (2 w roku, co 6
miesięcy)

 zasady ECOSOC (zwykła większość)

 koniec dwuletniego (nieparzystego) okresu pracy:
 Komitet formalnie popiera zalecenia dwóch
podkomitetów (TDG i GHS), zatwierdza ich
program pracy, zapewnia odpowiedni mechanizm
przekazywania wyników do ECOSOC
Harmonogram spotkań oraz wykaz dokumentów
https://unece.org/info/events/unece-meetings-andevents/transport
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 prawa głosu: tylko pełnoprawni
członkowie (nie obserwatorzy)

Bieżące prace

Dostosowanie Podręcznika
badań i kryteriów do GHS
Podręcznik badań i kryteriów stanowi dokument
przywoływany
Modelowych

zarówno
jak

Zharmonizowanym

i
Systemie

w

Przepisach

w

Globalnie
Klasyfikacji

i

Oznakowania. Dokument ten został opracowany
na potrzeby transportu. W związku z tym, że
jest on przywoływany również w GHS, eksperci

Podkomitetu

TDG

dostosowali

słownictwo

stosowane w Podręczniku do obu systemów
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regulacyjnych.

Klasyfikacja materiałów
wybuchowych wg GHS

Bieżące prace

Eksperci GHS zidentyfikowali problem w obszarze klasyfikacji materiałów wybuchowych.
Uznali, że przełożenie klasyfikacji transportowej 1:1 na potrzeby produkcji, obrotu i
użytkowania

materiałów

bezpieczeństwa.

wybuchowych

Wieloletnie

prace,

nie

zapewnia

koordynowane

przez

odpowiedniego
eksperta

ze

poziomu
Szwecji,

doprowadziły do przyjęcia na ostatniej sesji Podkomitetu, nowych zapisów w GHS w
zakresie klasyfikacji i oznakowania materiałów wybuchowych.
„Klasa zagrożenia - Materiały wybuchowe w GHS obejmuje wszystkie sektory.
Klasa 1 wg Przepisów Modelowych jest podzbiorem tej klasy i obejmuje materiały wybuchowe
zapakowane do transportu. Towary klasy 1 należy przypisać do jednej z sześciu działów, w zależności
od rodzaju zagrożenia, jakie stwarzają oraz do jednej z trzynastu grup zgodności, które identyfikują
rodzaje materiałów wybuchowych, które są uważane za zgodne.
Podział, a czasami także grupa zgodności, służy również jako podstawa do klasyfikacji w klasie
zagrożenia GHS dla materiałów wybuchowych.
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Ponadto ta klasa zagrożenia w GHS obejmuje również materiały wybuchowe, którym nie przypisano
podklasy i są one nie dopuszczone do transportu. "

Klasyfikacja materiałów
wybuchowych wg GHS

Bieżące prace

Kategoria

1

2

Podkategoria

nie dotyczy

2a

2b

2c

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Uwaga

Uwaga

Zwrot ostrzegawczy H

Materiał wybuchowy;

Materiał wybuchowy;

Zagrożenie pożarem lub
rozrzutem ;

Zagrożenie pożarem lub
rozrzutem ;

Dodatkowy zwrot ostrzegawczy

Bardzo wrażliwy lub
Może być wrażliwy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Piktogram
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Bieżące prace

Metodyka Testu UN N.1 –
Podręcznik badań i kryteriów

Delegacja z Chin wskazała w dokumencie ST/SG/AC.10/C.3/2020/34 błąd w
rysunku przedstawiającym schemat formy do przygotowań ścieżki do badań.
Przyjęto poprawkę do Podręcznika badań i kryteriów.
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Bieżące prace

Metodyka Testu UN O.1 i O.3 –
Podręcznik badań i kryteriów

W ostatnim dwuleciu realizowano program badawczy mający na celu
doskonalenie badań materiałów o różnym rozkładzie rozmiarów cząstek i
materiałów powlekanych, a także doskonaleniu technik badawczych w
ramach Testów O.1, O.2 i O.3.
W wyniku analizy danych z badań przyjęto następujący zapis do
Podręcznika badań i kryteriów:
“UWAGA: W przypadku materiału powlekanego w celu zmniejszenia lub osłabienia jego
właściwości utleniających, przy znacznej zawartości (> 10% mas.) cząstek o rozmiarze
poniżej 500 μm, należy przeprowadzić dwa zestawy badań: badania na próbce dostarczonej
do badań oraz badanie cząstek mniejszych niż 500 μm, które uzyskano z przesiewania
materiału, dostarczonego do badań. Materiału badanego nie należy rozdrabniać przed
przesiewaniem lub badaniem. Ostateczna klasyfikacja powinna opierać się na wynikach
badań z najbardziej rygorystycznym wynikiem w odniesieniu do kryteriów klasyfikacji .”
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Nowy numer UN dla proszku
diwodorotlenku kobaltu

Bieżące prace
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Przepisy
szczególne

Instrukcje

Przepisy
szczególne

Przepisy
szczególne

Instrukcje
pakowania

I

Cysterny
przenośne

Ilości
wyłączone

6.1

Pakowanie

Ilości
ograniczone

3550

PROSZEK
DIWODOROTLENKU
KOBALTU,
zawierający nie
mniej niż 10%
frakcji respirabilnej

Zagrożenia
dodatkowe

Nazwa i Opis

Klasa

Numer
UN

Grupa pakowania

W związku z REACH nastąpiła drastyczna zmiana klasyfikacji diwodorotlenku kobaltu. Wiąże się to ze zmianą
klasyfikacji tego materiału w transporcie z UN 3077 na UN 3288, dla którego wymagania w odniesieniu do
pakowania są bardziej rygorystyczne. Organizacje: Responsible Packaging Management Association of Southern
Africa (RPMASA) oraz International Confederation of Plastic Packaging Manufacturers (ICPP) zawnioskowały o
wprowadzenie nowej pozycji UN z odpowiednimi wymaganiami w odniesieniu do pakowania.

0

E5

P002
IBC07

B1, B20

T6

TP33

Klasyfikacja UN 1891
BROMKU ETYLU

Bieżące prace

Ekspert z Belgii zaproponował zmianę klasyfikacji Bromku Etylu w oparciu o przedstawione,
na forum Podkomitetu TDG, dane klasyfikacyjne.

1891

BROMEK ETYLU

3
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6.1

Ilości
ograniczone

II

100 ml

E4

P001
IBC02

B8

T7

TP2

II

1l

E2

P001
IBC02

Grupa
pakowania

Przepisy
szczególne

Nowa
pozycja

Instrukcje

6.1

Przepisy
szczególne

BROMEK ETYLU

Instrukcje
pakowania

1891

Cysterny
przenośne

Ilości
wyłączone

Stara
pozycja

Przepisy
szczególne

Pakowanie
Zagrożenia
dodatkowe

Nazwa i Opis

Klasa

Numer
UN

B8

T7

TP2

Transport szczepionek COVID-19
na bazie mikroorganizmów
modyfikowanych genetycznie

Bieżące prace

WHO poddało pod wątpliwość, czy szczepionki zawierające GMMO powinny być objęte regulacjami
dotyczącymi transportu, jako UN 3245.
Przedstawiciel

WHO

przedstawił

stanowisko,

że

wszystkie

szczepionki

COVID-19,

co

do

których

udowodniono bezpieczeństwo i skuteczność, muszą być dostarczone do podania bezzwłocznie, pomimo
stwierdzenia problemu w zakresie klasyfikacji szczepionek wykorzystujących wektory wirusowe lub
zmodyfikowane genetycznie Mikroorganizmy (GMMO). Poproszono o interpretację Podkomitetu TDG.
Podkomitet wyraził pogląd, że GMMO z definicji nie podlegają przepisom modelowym ONZ, jeżeli zostały
dopuszczone do użytku przez właściwe organy krajów pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Tym samym
szczepionki GMMO, w tym te, które zostały dopuszczone do użytku w badaniach klinicznych, nie podlegają
Przepisom Modelowym ONZ w obecnym kształcie.
Dodatkowo zasugerowano, że w następnym dwuletnim okresie można rozważyć szersze rozwiązanie,
podobne do podejścia zawartego w przepisie szczególnym 601 ADR, który przewiduje wyłączenie z
wymagań dla leków gotowych do użycia, produkowanych i pakowanych do sprzedaży detalicznej lub
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dystrybucji dla konsumpcji osobistej lub domowej.

Plan prac
2021-2022

Podkomitet TDG

Materiały wybuchowe i związane z nimi kwestie

(w tym przegląd testów serii 6; ulepszenie testu serii

8; przegląd testów w części I, II i III Podręcznika badań i kryteriów; standardowy detonator UN; przegląd instrukcji
pakowania materiałów wybuchowych; stosowanie przepisów bezpieczeństwa do materiałów wybuchowych I.N.O.; Test UN
N.1 łatwopalne ciała stałe; przewóz próbek energetycznych; zagadnienia związane z definicją materiałów wybuchowych;
przegląd wymagań dotyczących pakowania i transportu dla emulsyjnych materiałów wybuchowych na bazie azotanu
amonu);

Wykaz, klasyfikacja i pakowanie

(w tym zmiany w wykazie towarów niebezpiecznych i instrukcjach

pakowania; toksyczność numerów UN 2248, 2264 i 2357, substancje polimeryzujące);

Elektryczne systemy magazynowania

(w tym badania baterii litowych; system klasyfikacji baterii litowych

oparty na zagrożeniach; środki transportu; uszkodzone lub wadliwe baterie litowe i baterie sodowo-jonowe);

Transport gazów
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(w tym globalne uznanie naczyń ciśnieniowych UN i nie UN; ilości ograniczone dla podklasy 2.2);

Współpraca z Międzynarodowa Agencją Energii Atomowej;

Plan prac c.d.
2021-2022

Podkomitet TDG

Różne propozycje zmian w Przepisach Modelowych

(w tym dokumentacja (np. Dokumentacja

elektroniczna), kwestie dotyczące oznakowania i etykietowania; kwestie dotyczące opakowań i stosowania materiałów z
tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu; kwestie dotyczące zbiorników; cysterny przenośne z tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknem (FRP); cysterny przenośne (inne niż FRP));

Globalna harmonizacja przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych z
Przepisami Modelowymi;
Przewodniki dotyczące Przepisów Modelowych;
Zagadnienia związane z GHS

(w tym badanie substancji utleniających; chemikalia pod ciśnieniem, odniesienia

do Wytycznych OECD; jednoczesna klasyfikacja zagrożeń fizycznych i pierwszeństwo zagrożeń);

Ujednolicona interpretacja i wdrożenie Przepisów Modelowych oraz szkolenie w
zakresie bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych i budowanie potencjału
wdrożeniowego.
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Plan prac
2021-2022

Podkomitet GHS

Kryteria klasyfikacji i związane z nimi informacje o zagrożeniach, w tym:
(a) Badanie właściwości utleniających cieczy i ciał stałych
(b) Stosowanie metod badań bez wykorzystania zwierząt w celu klasyfikacji zagrożeń dla zdrowia
(c) Klasyfikacja substancji działających uczulająco na skórę na podstawie wyników badań LLNA zgodnie
z wytycznymi OECD dotyczącymi badań TG442B
(d) Kryteria klasyfikacji pod kątem działania mutagennego na komórki rozrodcze (podkategoria 1B)
(e) Praktyczne kwestie klasyfikacyjne
(f) Nanomateriały
(g) Jednoczesna klasyfikacja w klasach zagrożeń fizycznych i pierwszeństwo zagrożeń
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Plan prac
2021-2022

Podkomitet GHS

Kwestie związane z komunikacją o zagrożeniach, w tym:
(a) Praktyczne kwestie dotyczące etykietowania
b) Poprawa załączników 1 do 3 i dalsza racjonalizacja zwrotów wskazujących środki ostrożności

Zagadnienia wdrożeniowe, w tym:
(a) Ocena możliwości opracowania wykazu chemikaliów sklasyfikowanych zgodnie z GHS
(b) Ułatwienie skoordynowania wdrażania GHS w krajach i monitorowanie stanu wdrażania GHS

(c) Współpraca z innymi organami lub organizacjami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za
administrowanie międzynarodowymi umowami i konwencjami zajmującymi się zarządzaniem
chemikaliami w celu wprowadzenia GHS w życie poprzez takie instrumenty
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Plan prac
2021-2022

Podkomitet GHS

Wytyczne dotyczące stosowania kryteriów GHS, w tym:
(a) Opracowanie przykładów ilustrujących zastosowanie kryteriów i wszelkich powiązanych
kwestii informowania o zagrożeniach, stosownie do zgłaszanych potrzeb
(b) Dostosowanie wytycznych z załącznika 9 (sekcja A9.7) i załącznika 10 do GHS do
kryteriów z rozdziału 4.1

Budowanie potencjału wdrożeniowego, w tym:
(a) Przegląd sprawozdań z działań w zakresie szkoleń i budowania potencjału wdrożeniowego

20

(b) Wsparcie programów realizowanych przez ONZ i wyspecjalizowane agencje
zaangażowane w szkolenia i działania w zakresie budowania potencjału wdrożeniowego, takie
jak UNITAR, ILO, FAO i WHO / IPCS, poprzez opracowywanie materiałów zawierających
wytyczne oraz porady dotyczące ich programów szkoleniowych.

Plan prac
2021-2022

Kalendarz posiedzeń

2021:
28 czerwca - 2 lipca 2021 Podkomitet TDG, 58 sesja
5 - 7 lipca 2021 Podkomitet GHS, 40 sesja
29 listopada - 8 grudnia 2021 Podkomitet TDG, 59 sesja
8 - 10 grudnia 2021 Podkomitet GHS, 41 sesja

2022:
27 czerwca - 6 lipca 2022 Podkomitet TDG, 60 sesja
5 - 8 lipca 2022 Podkomitet GHS, 42 sesja
28 listopada - 6 grudnia 2022 Podkomitet TDG, 61 sesja
7 - 9 grudnia 2022 Podkomitet GHS, 43 sesja
9 grudnia 2022 Komitet TDG-GHS, 11 sesja

21

Dziękuję za uwagę
Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
joanna.szczygielska@ipo.lukasiewicz.gov.pl
+48 22 88 41 212; +48 603 300 853

22

