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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1297/2014
z dnia 5 grudnia 2014 r.
dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zharmonizowało kryteria klasyfikacji i przepisy dotyczące oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie. Zobowiązano w nim dostawców do oznakowywania
i pakowania substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie przed wprowadzeniem ich
do obrotu zgodnie z tymże rozporządzeniem. Zawiera ono przepisy mające na celu uniknięcie przypadkowego
narażenia lub zatrucia konsumentów, w szczególności małych dzieci, z powodu chemikaliów stwarzających
zagrożenie, które zostały dostarczone ogółowi społeczeństwa.

(2)

Płynne detergenty dla konsumentów przeznaczone do prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazo
wego użycia są wprowadzane do obrotu w państwach członkowskich i ich udział w rynku unijnym rośnie.
Obowiązujące przepisy dotyczące opakowań rozpuszczalnych do jednorazowego użycia zawierających chemikalia
stwarzające zagrożenie nie zapewniają wystarczającej ochrony. Konieczne jest zatem jednolite i bardziej skuteczne
podejście w celu zagwarantowania lepszej ochrony ogółu społeczeństwa, a w szczególności małych dzieci i
innych grup szczególnie narażonych na ryzyko, przy jednoczesnym zachowaniu swobodnego obrotu produktów
chemicznych znajdujących się w opakowaniach rozpuszczalnych.

(3)

Krajowe ośrodki toksykologiczne w kilku państwach członkowskich zgłosiły znaczną liczbę poważnych incy
dentów zatrucia i uszkodzenia oczu, których ofiarami były dzieci, spowodowanych płynnymi detergentami dla
konsumentów przeznaczonymi do prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia, przy
czym wskaźnik wypadków w odniesieniu do tych detergentów był wyższy w porównaniu ze wskaźnikiem doty
czącym detergentów dla konsumentów przeznaczonych do prania, w innych rodzajach opakowań.

(4)

Mimo że kampanie informacyjne w niektórych państwach członkowskich przyniosły pozytywne rezultaty,
konieczne jest zmniejszenie atrakcyjności tego typu produktów dla małych dzieci oraz ochrona małych dzieci
poprzez zmniejszenie widoczności tego typu produktów za pomocą nieprzejrzystego opakowania zewnętrznego,
zawarcie czynnika zniechęcającego (takiego jak czynnik powodujący gorzki smak w ustach) w opakowaniu
rozpuszczalnym, tak by spowodować natychmiastowy odpychający efekt w momencie kontaktu z ustami, oraz
utrudnienie dostępu do tego typu produktów. Na etykiecie zewnętrznego opakowania płynnych detergentów dla
konsumentów przeznaczonych do prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia należy
umieścić i wyeksponować dodatkowe informacje.

(5)

Aby szybko zapobiec poważnym konsekwencjom tego typu incydentów dotyczących wspomnianych produktów,
przy jednoczesnym uwzględnieniu koniecznego minimalnego okresu potrzebnego podmiotom gospodarczym na
dostosowanie się do nowych przepisów, należy przewidzieć odpowiedni okres przejściowy.

(1) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.
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(6)

Należy zastosować tryb pilny zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(7)

Niezwłocznie przeprowadzone zostaną dodatkowe badania dotyczące istotnych incydentów i zostaną rozważone
dalsze środki, w tym rozszerzenie zakresu przepisów na inne produkty konsumpcyjne zawarte w opakowaniach
rozpuszczalnych oraz przegląd zaproponowanych przepisów.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 35 ust. 2 akapit drugi dodaje się następujące zdanie:
„W przypadku gdy płynny detergent dla konsumentów przeznaczony do prania, zdefiniowany w art. 2 pkt 1a rozpo
rządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (*), znajduje się w opakowaniu rozpuszczalnym do
jednorazowego użycia, obowiązują dodatkowe wymogi określone w załączniku II pkt 3.3.
(*) Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie deter
gentów, Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1.”;
2) w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 3 akapit drugi substancje, których dotyczy art. 1, klasyfikowane, oznakowane i
pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r.
nie są do dnia 31 grudnia 2015 r. objęte wymogiem zmiany oznakowania i opakowania zgodnie z rozporządze
niem (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.
2.
Na zasadzie odstępstwa od art. 3 akapit drugi mieszaniny, których dotyczy art. 1, klasyfikowane, oznakowane i
pakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) lub rozporządzeniem (WE)
nr 1272/2008 i wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r. nie są do dnia 31 grudnia 2015 r. objęte
wymogiem zmiany oznakowania i opakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym
rozporządzeniem.
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2014 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające
dyrektywę 1999/45/WE i rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
(2) Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów
niebezpiecznych, Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK

W części 3 załącznika II do rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 dodaje się pkt 3.3 w brzmieniu:
„3.3.

Płynne detergenty dla konsumentów przeznaczone do prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do
jednorazowego użycia
W przypadku gdy płynny detergent dla konsumentów przeznaczony do prania w dawkach do jednorazo
wego użytku znajduje się w opakowaniu rozpuszczalnym, stosuje się następujące dodatkowe przepisy:

3.3.1.

Płynne detergenty dla konsumentów przeznaczone do prania, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednora
zowego użycia znajdują się w opakowaniu zewnętrznym. Opakowanie zewnętrzne spełnia wymogi okreś
lone w pkt 3.3.2, a opakowanie rozpuszczalne spełnia wymogi określone w pkt 3.3.3.

3.3.2.

Opakowanie zewnętrzne:
(i)

jest nieprzejrzyste lub przyciemnione, tak by uniemożliwiało widoczność produktu lub jednorazowych
dawek;

(ii) bez uszczerbku dla art. 32 ust. 3 w widocznym miejscu i w formacie przyciągającym uwagę widnieje na
nim zwrot P102 określający środki ostrożności »Chronić przed dziećmi«;
(iii) nadaje się do łatwego wielokrotnego zamykania i stanowi oddzielny pojemnik;
(iv) bez uszczerbku dla wymogów określonych w pkt 3.1 wyposażone jest w zamknięcie, które:
a) uniemożliwia małym dzieciom otwarcie opakowania, wymagając skoordynowanego działania dwóch
rąk z użyciem siły utrudniającej małym dzieciom otwarcie opakowania;
b) utrzymuje swoją funkcjonalność nawet przy wielokrotnym otwieraniu i zamykaniu przez cały okres
użytkowania opakowania zewnętrznego.
3.3.3.

Opakowanie rozpuszczalne:
(i)

zawiera czynnik zniechęcający w bezpiecznym stężeniu, który wywołuje odpychającą reakcję w ustach
w ciągu maksymalnie 6 sekund, w razie przypadkowego narażenia drogą doustną;

(ii) utrzymuje swoją płynną zawartość przez co najmniej 30 sekund, w przypadku gdy opakowanie
rozpuszczalne znajduje się w wodzie w temperaturze 20 °C;
(iii) wytrzymuje nacisk mechaniczny o sile co najmniej 300 N w normalnych warunkach testowych.”

