
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 551/2009 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (odstępstwo 

dotyczące środków powierzchniowo czynnych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie deter
gentów ( 1 ), w szczególności jego art. 13 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 zapewnia swobodny 
obrót detergentami oraz przeznaczonymi do nich środ
kami powierzchniowo czynnymi na rynku 
wewnętrznym, jednocześnie gwarantując m.in. wysoki 
poziom ochrony środowiska poprzez ustanowienie prze
pisów dotyczących podatności na biodegradację całko
witą środków powierzchniowo czynnych stosowanych 
w detergentach. 

(2) Ponadto w artykułach 5, 6 i 9 rozporządzenia określono 
mechanizm, dzięki któremu środki powierzchniowo 
czynne, które nie spełniają wspomnianego wyżej 
wymogu podatności na biodegradację całkowitą, mogą 
mimo to otrzymać odstępstwo dotyczące wykorzysty
wania do specyficznych zastosowań przemysłowych lub 
instytucjonalnych, pod warunkiem że zastosowania te 
mają mały zasięg, a związane z nimi ryzyko dla środo
wiska lub dla zdrowia jest małe w porównaniu do 
korzyści społeczno-ekonomicznych. 

(3) W rozporządzeniu określono, że ryzyko dla środowiska 
należy ocenić przy pomocy uzupełniającej oceny ryzyka, 
opisanej w załączniku IV; ocena ta jest wykonywana 
przez producenta środka powierzchniowo czynnego 
i przesyłana do oceny do właściwemu organowi danego 
państwa członkowskiego. 

(4) Środki powierzchniowo czynne, w stosunku do których 
udzielono odstępstwa, powinny być wymienione 
w załączniku V do rozporządzenia. Środki, w stosunku 
do których odmówiono udzielenia odstępstwa, powinny 
być wymienione w załączniku VI do rozporządzenia. 

(5) Odstępstwa powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją 
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustana
wiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji ( 2 ). 

(6) Złożono wniosek o odstępstwo w odniesieniu do środka 
powierzchniowo czynnego o nazwie IUPAC ( 3 ) „alkohole, 

Guerbeta, C16-20, oksyetylenowane, eter n-butylowy 
(7-8EO)”, znanego również pod nazwą handlową 
„Dehypon G 2084”, o numerze CAS ( 4 ) 147993-59-7 
do wykorzystania do następujących zastosowań przemy
słowych: mycie butelek, mycie mechaniczne sterowane 
automatycznie w obiegu zamkniętym i czyszczenie 
metali. 

(7) Wniosek o odstępstwo został oceniony przez właściwy 
organ Niemiec zgodnie z procedurą opisaną w art. 5 
rozporządzenia. Stwierdzono, że wniosek spełnia trzy 
obowiązkowe warunki określone w art. 6. Po pierwsze, 
trzy wymienione zastosowania mają mały zasięg. Po 
drugie, zastosowania te są specyficznymi zastosowaniami 
przemysłowymi. Po trzecie, nie ma ryzyka dla środo
wiska, ponieważ środek powierzchniowo czynny sam 
w sobie nie stanowi ryzyka, a produkty przemiany nie 
są trwałe. 

(8) Trzy wymienione zastosowania uznano za zastosowania 
przemysłowe o małym zasięgu ze względu na całkowite 
roczne zużycie środka powierzchniowo czynnego oraz 
ze względu na wykorzystanie środka powierzchniowo 
czynnego wyłącznie w specyficznych typach instalacji 
przemysłowych. 

(9) Wniosek dotyczący braku ryzyka dla środowiska oparto 
na fakcie szybkiego osiągania wysokiego stopnia biode
gradacji częściowej środka powierzchniowo czynnego 
oraz na fakcie całkowitej biodegradacji produktów prze
miany środka powierzchniowo czynnego. Produkty prze
miany spełniają zatem te same kryteria, co środki 
powierzchniowo czynne, w odniesieniu do których 
rozporządzenie gwarantuje swobodny obrót na rynku 
wewnętrznym. 

(10) Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego 
Przepisów dotyczących Usuwania Barier Technicznych 
w Handlu Detergentami podjął jednak decyzję 
o ograniczeniu odstępstwa do 10 lat, aby zachęcić do 
opracowania środków powierzchniowo czynnych 
o podobnej skuteczności, które spełniałyby kryteria 
podatności na biodegradację całkowitą, i które 
w związku z tym nie musiałyby być objęte odstępstwem. 

(11) W przeszłości substancjom we Wspólnocie przydzielano 
numer EINECS lub ELINCS. Ponadto uznano, że ok. 700 
substancji, które wcześniej określano jako polimery, nie 
jest polimerami; substancjom tym przydzielono numery 
NLP („No-Longer Polymer” – już nie polimer). Numery 
EINECS, ELINCS i NLP określa się obecnie zbiorczą 
nazwą „numery WE”, a odpowiednie nagłówki 
w tabelach w załączniku V i VI powinny zostać zmie
nione, aby odzwierciedlić nową nomenklaturę.
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( 1 ) Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. 
( 3 ) Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej. ( 4 ) Chemical Abstracts Service.



(12) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki V i VI do 
rozporządzenia (WE) nr 648/2004. 

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Detergentów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) załącznik V zastępuje się tekstem znajdującym się 
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 

2) załącznik VI zastępuje się tekstem znajdującym się 
w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Günter VERHEUGEN 
Wieepizewodnieząey
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ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK V 

WYKAZ ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY ODSTĘPSTWO 

W drodze odstępstwa przyznawanego zgodnie z art. 4–6 i zgodnie z procedurą określoną w art. 12 ust. 2 następujące 
środki powierzchniowo czynne detergentu, które przeszły badania określone w załączniku II, lecz nie przeszły badań 
określonych w załączniku III, mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane z zastrzeżeniem określonych poniżej 
ograniczeń. 

Nazwa wg nomenklatury IUPAC Numer WE Numer CAS Ograniczenia 

Alkohole, Guerbeta, C16-20, 
oksyetylenowane, eter n-butylowy 
(7-8EO) 

Brak (polimer) 147993-59-7 Może być wykorzystywany do następu
jących zastosowań przemysłowych do 
dnia 27 czerwca 2019 r.: 

— mycie butelek 

— mycie mechaniczne sterowane auto
matycznie w obiegu zamkniętym 

— czyszczenie metali 

»Numer WE« oznacza numer EINECS, ELINCS lub NLP i jest oficjalnym numerem substancji na obszarze Unii Euro
pejskiej. 

»EINECS« oznacza Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym. Wykaz ten zawiera ostateczną 
listę wszystkich substancji znajdujących się na rynku Wspólnoty w dniu 18 września 1981 r. Numer EINECS można 
uzyskać z Europejskiego Wykazu Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym ( 1 ). 

»ELINCS« oznacza Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych. Numer ELINCS można uzyskać 
z Europejskiego Wykazu Notyfikowanych Substancji Chemicznych, wraz z późniejszymi zmianami ( 2 ). 

»NLP« oznacza »No-Longer Polymer« (już nie polimer). Termin »polimer« został zdefiniowany w art. 3 ust. 5 rozporzą
dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 3 ). Numer NLP można uzyskać z wykazu substancji typu 
»No-Longer Polymers«, wraz z późniejszymi zmianami ( 4 ).
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( 1 ) Dz.U. C 146 A z 15.6.1990, s. 1. 
( 2 ) Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN. 
( 3 ) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3. 
( 4 ) Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.”



ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK VI 

WYKAZ ZABRONIONYCH LUB ZASTRZEŻONYCH ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH 
DETERGENTÓW 

Następujące środki powierzchniowo czynne detergentu uznano za niezgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia: 

Nazwa wg nomenklatury IUPAC Numer WE Numer CAS Ograniczenia 

»Numer WE« oznacza numer EINECS, ELINCS lub NLP i jest oficjalnym numerem substancji na obszarze Unii Euro
pejskiej.”
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