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 Regulations Amending the Consumer Chemicals and Containers 

Regulations, 2001 

Amendments 

Description of content: 

The Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001  (CCCR, 2001) were 

published in   the   Canada   Gazette,   Part   II,   on   15   August   2001.   These   

Regulations   established   classification  criteria,  labelling  and  packaging  

requirements  for  chemical  products  used  by  consumers.  The  classification  

criteria  are  based   on  a  scientific  assessment  of  the  hazards  that a product 

may pose during reasonably foreseeable use. The labelling requirements take the  

form  of  hazard  symbols,  bilingual  warning statements  and  a  description  of  

first-aid  treatments.  The  labelling  and  packaging  requirements  are determined  

from  the  product  classification.  

These  proposed  amendments  are  composed  of  ten  technical  updates  which  

will  clarify  certain regulatory requirements, correct editorial errors and ensure 

that the original intent of the Regulations is maintained.   

The technical updates, each of which are discussed in Appendix A of the 

statement, are:  

- LC50 criteria for gases and vapours—change in units of measurement;  

/TBT/N/CAN/228 Page 2 -  Hydrocyanic  acid  or  its  salts—correcting  the 

English  version  of  the  table  to  subsection  34(1) to reflect the French version;   

- Fuel containers—clarification of exception;   

- Very flammable fuels—removal of improper reference;  

- Spray containers that have a flashback—clarification of exception;   

- Toxic product labelling—update of first-aid information;  

- Corrosive product labelling—update of safety information;  

- Referenced standards—update of outdated standards;  

- Toxic substances of special concern—clarification of requirements; and   
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- Flame projection test—simplification of test method.   

The proposed updates to the CCCR, 2001 will facilitate compliance and 

enforcement, as the existing requirements will be detailed in a more precise 

manner. This will allow industry to better understand and comply with the 

Regulations. 

Objective and rationale: Protection of human health and safety  

Relevant documents: 

Canada Gazette, Part I, 16 February 2008, Pages 390-404 (Available in English 

and French) 

Coming into Force 

These Regulations come into force on the day on which they are registered. 
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Bản dịch tham khảo 

Các quy định sửa đổi các quy định về hóa chất  

tiêu dùng và bao bì,  năm 2001 

Sửa đổi 

Mô tả nội dung: 

Các Quy định về Hóa chất Tiêu dùng và bao bì, 2001 (CCCR, 2001) đã được xuất 

bản trên công báo Canada, Phần II, ngày 15 tháng 8 năm 2001. Các quy định này 

đã thiết lập tiêu chí phân loại, các yêu cầu về ghi nhãn và đóng gói đói với sản 

phẩm hóa chất được người tiêu dung sử dụng. Tiêu chí phân loại dựa trên đánh 

giá khoa học về các mối nguy mà một sản phẩm có thể gây ra trong quá trình sử 

dụng có thể thấy trước một cách hợp lý. Các yêu cầu ghi nhãn có dạng các biểu 

tượng nguy hiểm, các tuyên bố cảnh báo song ngữ và mô tả các phương pháp 

điều trị sơ cứu. Việc ghi nhãn và đóng gói lại yêu cầu được xác định từ phân loại 

sản phẩm. 

Các sửa đổi được đề xuất này bao gồm mười cập nhật kỹ thuật sẽ làm rõ các yêu 

cầu quy định nhất định, sửa lỗi biên tập và đảm bảo rằng mục đích ban đầu của 

Quy định được duy trì. 

Các bản cập nhật kỹ thuật, mỗi bản được thảo luận trong Phụ lục A của tuyên bố, 

là: 

- Tiêu chí LC50 đối với khí và hơi - thay đổi đơn vị đo lường; / TBT / N / 

CAN / 228 Trang 2 - Axit hydrocyanic hoặc muối của nó — sửa phiên bản tiếng 

Anh của bảng thành tiểu mục 34 (1) để phản ánh phiên bản tiếng Pháp; 

- Thùng chứa nhiên liệu - làm rõ ngoại lệ; 

- Nhiên liệu rất dễ cháy - loại bỏ tài liệu tham khảo không phù hợp; 

- Bình xịt— làm rõ ngoại lệ; 

- Ghi nhãn sản phẩm độc hại - cập nhật thông tin sơ cứu; 

- Ghi nhãn sản phẩm ăn mòn - cập nhật thông tin an toàn; 

- Các tiêu chuẩn tham khảo - cập nhật các tiêu chuẩn đã lỗi thời; 
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- Các chất độc hại cần quan tâm đặc biệt - làm rõ các yêu cầu; và 

- Thử nghiệm lượng ngọn lửa - đơn giản hóa phương pháp thử nghiệm. 

Các bản cập nhật được đề xuất cho CCCR, 2001 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tuân thủ và thực thi, vì các yêu cầu hiện có sẽ được chi tiết một cách chính 

xác hơn. Điều này sẽ cho phép ngành công nghiệp hiểu rõ hơn và tuân thủ các 

Quy định. 

Mục tiêu và cơ sở luận:  

Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người 

Liên quan tài liệu: 

Công báo Canada, Phần I, ngày 16 tháng 2 năm 2008, Trang 390-404 (Có 

bằng tiếng Anh và tiếng Pháp) 

Có hiệu lực 

9 TCác quy định này có hiệu lực vào ngày chúng được đăng ký. 


