
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 366/2011 

z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (akryloamid) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając 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) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrek
tywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ( 1 ), w szczególności 
jego art. 131, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Akryloamid jest sklasyfikowany jako czynnik rako
twórczy kategorii 1B oraz czynnik mutagenny kategorii 
1B. Ryzyko, jakie stwarza ta substancja, zostało poddane 
ocenie zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 
793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny 
i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące 
substancje ( 2 ). 

(2) Na podstawie wyników europejskiej oceny ryzyka stwier
dzono, że należy ograniczyć ryzyko dla środowiska 
wodnego związane ze stosowaniem zaczynu zawierają
cego akryloamid w elementach budowlanych oraz ryzyko 
dla innych organizmów wynikające z narażenia pośred
niego ze strony tych elementów poprzez zanieczysz
czoną wodę. Ponadto pojawiły się obawy 
o pracowników i osoby narażone przez środowisko 
w związku z rakotwórczymi i mutagennymi właściwo 
ściami akryloamidu oraz ze względu na jego neuro- 
toksyczność i szkodliwy wpływ na rozrodczość, będące 
skutkiem narażenia wynikającego ze stosowania na małą 
lub dużą skalę zaczynu zawierającego akryloamid. 

(3) W zaleceniu Komisji 2004/394/WE z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii 
zmniejszania ryzyka dla następujących substancji: aceto
nitryl; akryloamid; akrylonitryl; kwas akrylowy; butadien; 
fluorowodór; nadtlenek wodoru; kwas metakrylowy; 
metakrylan metylu; toluen; trichlorobenzen ( 3 ), przyjętym 
w ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 zalecono 
rozważenie na szczeblu unijnym zastosowania ograni
czeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu określo
nych w dyrektywie Rady 76/769/EEC z dnia 27 lipca 
1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkow
skich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu 
do obrotu i stosowaniu niektórych substancji 
i preparatów niebezpiecznych ( 4 ) odnośnie do stosowania 
akryloamidu w zaczynach stosowanych na małą i dużą 
skalę. 

(4) Uwzględnia się wartość graniczną wynoszącą 0,1 % akry
loamidu obejmującą inne źródła wolnego akryloamidu 
w procesie wiązania zaczynu, takie jak N-metyloakry
loamid, jak określono w zaleceniu 2004/394/WE. 

(5) W związku z powyższym, aby chronić zdrowie czło
wieka i środowisko, konieczne okazuje się ograniczenie 
wprowadzania do obrotu i stosowania akryloamidu 
w zaczynie oraz we wszystkich innych masach spoino
wych. 

(6) Zgodnie z przepisami dotyczącymi środków przejścio
wych zawartymi w art. 137 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
REACH należy zmienić załącznik XVII do rozporzą
dzenia (WE) nr 1907/2006 

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 
133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,
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( 1 ) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, s. 1. 

( 3 ) Dz.U. L 144 z 30.4.2004, s. 72. 
( 4 ) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący 

ZAŁĄCZNIK 

W tabeli II załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się pozycję nr 60 w brzmieniu: 

„60. Akryloamid 

Nr CAS 79-06-1 

Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub składnik mieszanin 
w stężeniu równym lub większym od 0,1 % masowo w masach spoinowych po dniu 
5 listopada 2012 r.”
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