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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1336/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

Analiza
potencjalnego
wpływu
zastąpienia
dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz wprowadzenia kryteriów GHS doprowadziła do wniosku, że należy
utrzymać zakres stosowania rozporządzenia (WE)
nr 648/2004 przy dostosowaniu odesłań do tych dyrektyw w tym akcie prawnym.

(5)

Pełne przejście od kryteriów dotyczących klasyfikacji zawartych w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE powinno zakończyć się w dniu 1 czerwca 2015 r. Wytwórcy
detergentów są producentami, importerami lub dalszymi
użytkownikami w rozumieniu rozporządzenia (WE)
nr 1272/2008 i powinni w związku z tym mieć możliwość dostosowania do tego przejścia, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w podobnych ramach czasowych
jak te wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

(6)

Należy zmienić odpowiednio rozporządzenie (WE)
nr 648/2004,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając
opinię
Ekonomiczno-Społecznego (1),

Europejskiego

Komitetu

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3)
przewidziano ujednolicenie klasyfikacji i oznakowania
substancji i mieszanin we Wspólnocie. Rozporządzenie to
zastąpi dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do
klasyfikowania, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (4) oraz dyrektywę 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 (5).

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 skorzystano
z doświadczeń płynących z dyrektyw 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zawarto kryteria dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin przewidziane
przez globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) przyjęty na poziomie międzynarodowym w ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

(3)

Niektóre przepisy w sprawie klasyfikacji i oznakowania
ustanowione w dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE
służą również zastosowaniu innych przepisów prawa
wspólnotowego, takich jak przepisy rozporządzenia (WE)
nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (6).

(1) Dz.U. C 120 z 16.5.2008, s. 50.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 28 listopada 2008 r.
(3) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.
(4) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.
(5) Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.
(6) Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 648/2004
W rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 wprowadza się następujące zmiany:
1) wyrazy „preparat” lub „preparaty” w rozumieniu art. 3 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (7), w jego brzmieniu z dnia 30 grudnia 2006 r., zastępuje się odpowiednio wyrazami „mieszanina” lub
„mieszaniny” w całym tekście z zachowaniem odpowiednich
form gramatycznych;
2) w art. 9 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje następujące
brzmienie:
„Bez uszczerbku dla art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (*), producenci wprowadzający do obrotu substancje lub preparaty objęte niniejszym rozporządzeniem powinni udostępniać właściwym urzędom państw
członkowskich:
(*) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”
(7) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w: Dz.U. L 136
z 29.5.2007, s. 3.

31.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3) artykuł. 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
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Artykuł 2
Wejście w życie i stosowanie

„1. Przepisy ust. 2 do 6 nie naruszają przepisów odnoszących się do klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w rozporządzaniu (WE) nr 1272/2008”.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 1 pkt 2 i 3 stosuje się od dnia 1 czerwca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 16 grudnia 2008 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE

Przewodniczący

Przewodniczący

