
 
 

Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej zobowiązani są dostarczać 
karty charakterystyki oraz etykiety w języku odbiorcy. Dotyczy to również krajów spoza Unii, gdzie odbiorcy 
dostosowują się do wymogów GHS/CLP i wymagają odpowiedniej dokumentacji w języku urzędowym danego 
państwa. 

KARTY CHARAKTERYSTYKI - TŁUMACZENIA 

Prawo unijne a prawo krajowe 

Zgodnie z  Rozporządzeniem  WE 1907/2006 (REACH), paragraf 31, kartę charakterystyki dostarcza się w językach 
urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub  mieszanina  jest wprowadzana do 
obrotu. 

Karta charakterystyki ma określony wzór, poszczególne nazwy sekcji i podsekcji zostały prawnie ustalone w danym 
kraju członkowskim i nie podlegają zmianie. Treść zawarta w kartach charakterystyki jest oparta o 
dane  producenta, przepisy unijne i przepisy krajowe. 

Proste tłumaczenie karty charakterystyki może doprowadzić do merytorycznych błędów i wprowadzania 
niejasności.  Aby przygotować prawidłową kartę charakterystyki wymagana jest wiedza chemiczna,  ale również 
niezbędna jest znajomość prawa obowiązującego w danym kraju. Wykwalifikowany specjalista opracowuje 
dokument zgodnie z szeregiem wymagań m.in. nazewnictwa substancji chemicznych, wartości najwyższych 
dopuszczalnych stężeń czy przepisów transportowych. Karta charakterystyki jest  niezbędnym elementem 
dokumentów przewidzianych w łańcuchu dostaw zgodnie z rozporządzeniem REACH i CLP. 

Oferujemy przygotowanie kart charakterystyk oraz etykiet 

we wszystkich językach obowiązujących w Unii Europejskiej oraz poza UE 

▪ SAFETY DATA SHEETS– JĘZYK ANGIELSKI 
▪ SICHERHEITSDATENBLÄTTER – JĘZYK NIEMIECKI 

▪ BEZPEČNOSTNÍ LISTY –  JĘZYK CZESKI 

▪ BIZTONSÁGI ADATLAP – JĘZYK WĘGIERSKI 
▪ SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA – JĘZYK WŁOSKI 

▪ FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE – JĘZYK RUMUŃSKI 

▪ FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ –  JĘZYK FRANCUSKI 
▪ FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD – JĘZYK HISZPAŃSKI 

▪ KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV –  JĘZYK SŁOWACKI 

▪ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE – JĘZYK FIŃSKI 
▪ SÄKERHETSDATABLADET –  JĘZYK SZWEDZKI 

▪ SIKKERHEDSDATABLAD – JĘZYK DUŃSKI 

▪ SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  – JĘZYK LITEWSKI 
▪ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – JĘZYK NIDERLANDZKI 

▪ VARNOSTNI LIST – JĘZYK SŁOWEŃSKI           

▪ ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ – JĘZYK ROSYJSKI 
 
ORAZ:    W JĘZYKU   ŁOTEWSKIM, ESTOŃSKIM, CHORWACKIM, NORWESKIM, PORTUGALSKIM, GRECKIM I 
SERBSKIM.  

Wycena jest przeprowadzana indywidualnie. Kryteria wyceny opracowania dokumentacji zależą od: ilości kart 
charakterystyki, grupy językowej, ilości składników, klasyfikacji, stopnia trudności. Wszystkie przygotowane przez 
Przedsiębiorstwo EKOS karty charakterystyki spełniają aktualne wymagania przepisów prawa krajowego i 
unijnego.  
 

Zapraszamy do kontaktu: 58 305-37-46 lub ekos@ekos.gda.pl  
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