
DYREKTYWA KOMISJI 2006/8/WE

z dnia 23 stycznia 2006 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy
1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji,

pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. odnoszącą się do
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i ad-
ministracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecz-
nych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Preparaty złożone z więcej niż jednej substancji zaklasy-
fikowanej jako rakotwórcza, mutagenna i/lub działająca
szkodliwie na rozrodczość w załączniku I do dyrektywy
Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych
i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (2)
muszą obecnie być oznakowane zwrotami wskazującymi
rodzaj zagrożenia (zwroty R) wskazującymi na zaklasy-
fikowanie zarówno do kategorii 1 lub 2, jak i do
kategorii 3. Jednak zamieszczenie obu zwrotów
R może być niejednoznaczne. Dlatego należy zaklasyfi-
kować i oznakować preparaty wyłącznie przy użyciu
wyższej kategorii.

(2) W przypadku substancji bardzo toksycznych dla środo-
wiska wodnego (zaklasyfikowanych z przypisanym
symbolem N), którym przypisano zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia R50 lub R50/53, do substancji wymie-
nionych w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG
stosuje się obecnie specyficzne stężenia graniczne (SCL)
w celu uniknięcia zaniżenia oceny zagrożenia. Takie
rozwiązanie powoduje brak spójności pomiędzy prepara-
tami zawierającymi substancje wymienione w załączniku
I do dyrektywy 67/548/EWG, do których stosowane są
specyficzne stężenia graniczne, a preparatami zawierają-
cymi substancje, które nie zostały jeszcze włączone do
załącznika I i są tymczasowo zaklasyfikowane
i oznakowane zgodnie z art. 6 dyrektywy
67/548/EWG, do których nie stosuje się specyficznych
stężeń granicznych. Należy zatem zapewnić, by specy-
ficzne stężenia graniczne były stosowane w taki sam
sposób do wszystkich preparatów zawierających
substancje bardzo toksyczne dla środowiska wodnego.

(3) W dniu 6 sierpnia 2001 r. Komisja przyjęła dyrektywę
2001/59/WE (3) dostosowującą do postępu technicznego

dyrektywę 67/548/EWG. Dyrektywa 2001/59/WE
zmienia kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji
zubażających warstwę ozonową zawarte w załączniku
VI do dyrektywy 67/548/EWG. Zmieniony załącznik III
obecnie przewiduje wyłącznie przypisanie symbolu N ze
zwrotem R59.

(4) Terminologia użyta w opisach wymogów dotyczących
pakowania i etykietowania w załączniku V do dyrektywy
1999/45/WE budziła wątpliwości ze względu na brak
spójności. Dlatego należy zmodyfikować sformułowania
zawarte w załączniku V do dyrektywy 1999/45/WE, tak
by stały się bardziej precyzyjne.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II, III i V
do dyrektywy 1999/45/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Tech-
nicznego Dyrektyw w sprawie Zniesienia Barier Tech-
nicznych w Handlu Substancjami Niebezpiecznymi
i Preparatami Niebezpiecznymi, powołanego na mocy
art. 20 dyrektywy 1999/45/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załącznikach II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE wpro-
wadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrek-
tywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 marca 2007 r.
Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty
wymienionych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy wymienio-
nymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie to towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego
odesłania określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji teksty głów-
nych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w obszarze
objętym niniejszą dyrektywą.
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(1) Dz.U. L 200 z 30.7.1999, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Rady 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(2) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrek-
tywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 225 z 21.8.2001, str. 1.



Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

W dyrektywie 1999/45/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) tabelę VI zastępuję się poniższą tabelą:

„Tabela VI

Klasyfikacja substancji
Klasyfikacja preparatu

Kategoria 1 i 2 Kategoria 3

Substancje rakotwórcze kate-
gorii 1 lub 2 z R45 lub R49

Stężenie ≥ 0,1 % rakotwórczy R45,
R49 obowiązkowo jeżeli właściwe

Substancje rakotwórcze kate-
goria 3 z R40

Stężenie ≥ 1 % rakotwórczy R40
obowiązkowo (chyba że przypisano już

R45 (*))

Substancje mutagenne kate-
gorii 1 lub 2 z R46

Stężenie ≥ 0,1 % mutagenny R46
obowiązkowo

Substancje mutagenne kate-
gorii 3 z R68

Stężenie ≥ 1 % mutagenny R68
obowiązkowo (chyba że przypisano już

R46)

Substancje działające szkod-
liwie na rozrodczość kategorii
1 lub 2 z R60 (płodność)

Stężenie ≥ 0,5 % działający szkodliwie
na rozrodczość (płodność) R60

obowiązkowo

Substancje działające szkod-
liwie na rozrodczość kategorii
3 z R62 (płodność)

Stężenie ≥ 5 % działający szkodliwie na
rozrodczość (płodność) R62 obowiąz-
kowo (chyba że przypisano już R60)

Substancje działające szkod-
liwie na rozrodczość kategorii
1 lub 2 z R61 (rozwój płodu)

Stężenie ≥ 0,5 % działający szkodliwie
na rozrodczość (rozwój płodu) R61

obowiązkowo

Substancje działające szkod-
liwie na rozrodczość kategorii
3 z R63 (rozwój płodu)

Stężenie ≥ 5 % działające szkodliwie na
rozrodczość (rozwój płodu) R63

obowiązkowo (chyba że przypisano już
R61)

(*) W przypadku preparatów, którym przypisano zwroty R49 i R40, zachować należy obydwa zwroty R, ponieważ zwrot R40 nie
uwzględnia rozróżnienia pomiędzy drogami narażenia, natomiast zwrot R49 dotyczy jedynie narażenia drogą oddechową.”
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b) tabelę VI A zastępuję się poniższą tabelą:

„Tabela VI A

Klasyfikacja substancji
Klasyfikacja preparatu

Kategoria 1 i 2 Kategoria 3

Substancje rakotwórcze kate-
gorii 1 lub 2 z R45 lub R49

Stężenie ≥ 0,1 % rakotwórczy R45,
R49 obowiązkowo w razie potrzeby

Substancje rakotwórcze kate-
gorii 3 z R40

Stężenie ≥ 1 % rakotwórczy R40
obowiązkowo (chyba że przypisano już

R45 (*))

Substancje mutagenne kate-
gorii 1 lub 2 z R46

Stężenie ≥ 0,1 % mutagenny R46
obowiązkowo

Substancje mutagenne kate-
gorii 3 z R68

Stężenie ≥ 1 % mutagenny R68
obowiązkowo (chyba że przypisano już

R46)

Substancje działające szkod-
liwie na rozrodczość kategorii
1 lub 2 z R60 (płodność)

Stężenie ≥ 0,2 % działający szkodliwie
na rozrodczość (płodność) R60

obowiązkowo

Substancje działające szkod-
liwie na rozrodczość kategorii
3 z R62 (płodność)

Stężenie ≥ 1 % działający szkodliwie na
rozrodczość (płodność) R62 obowiąz-
kowo (chyba że przypisano już R60)

Substancje działające szkod-
liwie na rozrodczość kategorii
1 lub 2 z R61 (rozwój płodu)

Stężenie ≥ 0,2 % działający szkodliwie
na rozrodczość (rozwój płodu) R61

obowiązkowo

Substancje działające szkod-
liwie na rozrodczość kategorii
3 z R63 (rozwój)

Stężenie ≥ 1 % działający szkodliwie na
rozrodczość (rozwój płodu) R63

obowiązkowo (chyba że przypisano już
R61)

(*) W przypadku preparatów, którym przypisano zwroty R49 i R40, zachować należy obydwa zwroty R, ponieważ zwrot R40 nie
uwzględnia rozróżnienia pomiędzy drogami narażenia, natomiast zwrot R49 dotyczy jedynie narażenia drogą oddechową.”

2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a) w części A skreśla się pkt 2 sekcji (b)(1)(I);

b) w części B tabelę 1 zastępuje się poniższymi tabelami:

„Tabela 1a

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego i długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Klasyfikacja substancji
Klasyfikacja preparatu

N, R50–53 N, R51–53 R52–53

N, R50–53 patrz: tabela 1b patrz: tabela 1b patrz: tabela 1b

N, R51–53 Cn ≥ 25 % 2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52–53 Cn ≥ 25 %
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W przypadku preparatów zawierających substancję zaklasyfikowaną jako N, R50–53 zastosowanie mają stężenia
graniczne i wynikająca z nich klasyfikacja podana w tabeli 1b.

Tabela 1b

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego i długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym substancji
bardzo toksycznych dla środowiska wodnego

Wartość CL50 lub CE50
(»CL(E)50«) substancji sklasyfi-
kowanej jako N, R50–53

(mg/l)

Klasyfikacja preparatu

N, R50–53 N, R51–53 R52–53

0,1 < CL(E)50 ≤ 1 Cn ≥ 25 % 2,5 % ≤ Cn < 25 % 0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5 % 0,25 % ≤ Cn < 2,5 % 0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25 % 0,025 % ≤ Cn < 0,25 % 0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025 % 0,0025 % ≤ Cn < 0,025 % 0,00025 % ≤ Cn <
0,0025 %

0,00001 < CL(E)50 ≤
0,0001

Cn ≥ 0,0025 % 0,00025 % ≤ Cn
< 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn
< 0,00025 %

W przypadku preparatów zawierających substancje, których wartość CL50 lub CE50 jest niższa niż 0,00001 mg/l, stosowne
stężenia graniczne wylicza się odpowiednio (kolejne wartości wg współczynnika 10).”

c) w części B tabelę 2 zastępuje się poniższą tabelą:

„Tabela 2

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

Wartość CL50 lub CE50 (»CL(E)50«) substancji sklasyfikowanej
jako N, R50 lub jako N, R50–53 (mg/l) Klasyfikacja preparatu N, R50

0,1 < CL(E)50 ≤ 1 Cn ≥ 25 %

0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5 %

0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < CL(E)50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < CL(E)50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025 %

W przypadku preparatów zawierających substancje, których wartość CL50 lub CE50 jest niższa niż 0,00001 mg/l, stosowne
stężenia graniczne wylicza się odpowiednio (kolejne wartości wg współczynnika 10).”

d) w części B tabelę 5 w pkt. II zastępuje się poniższą tabelą:

„Tabela 5

Zagrożenia dla warstwy ozonowej

Klasyfikacja substancji Klasyfikacja preparatu N, R59

N, R59 Cn ≥ 0,1 %”
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3) załącznik V otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA NIEKTÓRYCH PREPARATÓW

A. Preparaty zaklasyfikowane jako niebezpieczne w rozumieniu art. 5, 6 i 7

1. Preparaty dostępne dla wszystkich konsumentów

1.1. Oznakowanie na opakowaniu takich preparatów musi zawierać, oprócz innych zwrotów określających
warunki bezpiecznego stosowania, zwroty S1, S2, S45 lub S46, zgodnie z kryteriami ustalonymi
w załączniku VI do dyrektywy 67/548/EWG.

1.2. Jeśli preparaty są zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) lub żrące (C), a podanie takiej
informacji na samym opakowaniu jest fizycznie niemożliwe, opakowania zawierające takie preparaty muszą
być zaopatrzone w dokładne i łatwo zrozumiałe instrukcje użytkowania, w tym również w razie potrzeby
instrukcje niszczenia pustego opakowania.

2. Preparaty przeznaczone do stosowania w postaci rozpylonej

Oznakowanie na opakowaniach zawierających takie preparaty musi obowiązkowo zawierać zwrot określający
warunki bezpiecznego stosowania S23 uzupełniony zwrotami S38 lub S51 przypisanymi zgodnie z kryteriami
określonymi w załączniku VI do dyrektywy 67/548/EWG.

3. Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R33: Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie

Jeżeli preparat zawiera przynajmniej jedną substancję z przypisanym zwrotem R33, oznakowanie na opako-
waniu preparatu musi zawierać słowne sformułowanie tego zwrotu ustalone w załączniku III do dyrektywy
67/548/EWG, jeżeli stężenie tej substancji w preparacie jest równe lub większe niż 1 %, chyba że
w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG określono inne wartości.

4. Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R64: Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią

Jeżeli preparat zawiera przynajmniej jedną substancję z przypisanym zwrotem R64, oznakowanie na opako-
waniu preparatu musi zawierać słowne sformułowanie tego zwrotu ustalone w załączniku III do dyrektywy
67/548/EWG, jeżeli stężenie tej substancji w preparacie jest równe lub większe niż 1 %, chyba że
w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG określono inne wartości.

B. Preparaty bez względu na ich klasyfikację w rozumieniu art. 5, 6 i 7

1. Preparaty zawierające ołów

1.1. F a r b y i l a k i e r y

Oznakowanie na opakowaniach farb i lakierów zawierających ołów w ilościach przekraczających 0,15 %
całkowitej masy preparatu (wyrażone jako masa metalu w stosunku do całkowitej masy preparatu), ustalonej
zgodnie z normą ISO 6503/1984, musi zawierać następujące szczegółowe napisy:

»Zawiera ołów. Nie powinien być stosowany na powierzchniach, które mogą być lizane lub gryzione przez
dzieci«.

W przypadku opakowań, których zawartość jest mniejsza niż 125 ml, szczegółowy napis może mieć nastę-
pujące brzmienie:

»Uwaga! Zawiera ołów.«.
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2. Preparaty zawierające cyjanoakrylany

2.1. K l e j e

Oznakowanie na bezpośrednim opakowaniu kleju na bazie cyjanoakrylanu musi zawierać następujące napisy:

»Cyjanoakrylany.

Niebezpieczeństwo.

Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund.

Chronić przed dziećmi.«.

Do opakowania muszą być dołączone odpowiednie informacje o bezpiecznym stosowaniu.

3. Preparaty zawierające izocyjaniany

Oznakowanie na opakowaniach preparatów zawierających izocyjaniany (monomery, oligomery, prepolimery
itd. lub ich mieszaniny) musi zawierać następujące napisy:

»Zawiera izocyjaniany.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.«.

4. Preparaty zawierające składniki epoksydowe o średniej masie cząsteczkowej ≤ 700

Oznakowanie na opakowaniach preparatów zawierających składniki epoksydowe o średniej masie cząstecz-
kowej ≤ 700 musi zawierać następujące napisy:

»Zawiera składniki epoksydowe.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.«.

5. Preparaty zawierające aktywny chlor dostępne dla wszystkich konsumentów

Oznakowanie na opakowaniach preparatów zawierających więcej niż 1 % aktywnego chloru musi zawierać
następujący szczegółowy napis:

»Uwaga!

Nie stosować razem z innymi produktami.

Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).«.

6. Preparaty zawierające kadm (stopy) i przeznaczone do użycia przy lutowaniu lub spawaniu

Oznakowanie na opakowaniach takich preparatów musi zawierać następujące czytelne i niedające się zetrzeć
napisy:

»Uwaga! Zawiera kadm.

Podczas stosowania powstają niebezpieczne opary.

Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta.

Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.«.

7. Preparaty dostępne w postaci wyrobów aerozolowych

Nie naruszając przepisów niniejszej dyrektywy, preparaty dostępne w postaci aerozolu podlegają również
przepisom dotyczącym oznakowania zgodnie z ppkt 2.2 i 2.3 Załącznika do dyrektywy 75/324/EWG,
ostatnio zmienionej dyrektywą 94/1/WE.
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8. Preparaty zawierające substancje, które nie zostały jeszcze w pełni zbadane

W przypadku gdy preparat zawiera przynajmniej jedną substancję, która zgodnie z art. 13 ust. 3 dyrektywy
67/548/EWG wymaga zamieszczenia napisu »Uwaga – substancja nie w pełni zbadana«, oznakowanie prepa-
ratu musi zawierać napis »Uwaga – produkt zawiera substancję nie w pełni zbadaną«, jeżeli preparat zawiera
≥ 1 % tej substancji.

9. Preparaty niezaklasyfikowane jako uczulające, zawierające przynajmniej jedną substancję uczulającą

Oznakowanie na opakowaniach preparatów zawierających przynajmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako
uczulająca, obecną w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % lub w stężeniu równym lub większym niż to
określono w specjalnej nocie dla danej substancji w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, musi zawierać
napis:

»Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.«.

10. Preparaty ciekłe zawierające chlorowcowane węglowodory

W przypadku ciekłych preparatów bez temperatury zapłonu lub o temperaturze zapłonu wyższej niż 55 °C
zawierających chlorowcowany węglowodór i ponad 5 % substancji łatwo palnych lub wysoce łatwo palnych,
oznakowanie na opakowaniach musi stosownie do okoliczności zawierać jeden z następujących napisów:

»Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwo palną« lub »Podczas stosowania może prze-
kształcić się w substancję wysoce łatwo palną«.

11. Preparaty zawierające substancje z przypisanym zwrotem R67: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Jeżeli preparat zawiera jedną lub więcej substancji z przypisanym zwrotem R67, oznakowanie na opakowaniu
preparatu musi zawierać słowne sformułowanie tego zwrotu ustalone w załączniku III do dyrektywy
67/548/EWG, jeżeli stężenie tej substancji obecne w preparacie jest równe lub większe niż 15 %, chyba że:

— preparat został już zaklasyfikowany z przypisaniem zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia R20, R23,
R26, R68/20, R39/23 lub R39/26,

— lub pojemność opakowania preparatu nie przekracza 125 ml.

12. Cementy i preparaty zawierające cement

Oznakowanie na opakowaniu cementów i preparatów zawierających cement, które zawierają więcej niż
0,0002 % rozpuszczalnych związków chromu (VI) w stosunku do całkowitej masy suchego cementu musi
zawierać napis:

»Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej«,

z wyjątkiem preparatów zaklasyfikowanych i oznakowanych jako uczulające z przypisanym zwrotem R43.

C. Preparaty niezaklasyfikowane w rozumieniu art. 5, 6 i 7, ale zawierające przynajmniej jedną niebezpieczną
substancję

1. Preparaty nieprzeznaczone dla wszystkich konsumentów

Oznakowanie na opakowaniach preparatów określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b) musi zawierać nastę-
pujący napis:

»Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową«. ”.
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