
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

zmieniająca decyzje 2011/263/UE i 2011/264/UE w celu uwzględnienia zmian w klasyfikacji 
enzymów zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy Rady 67/548/EWG i z załącznikiem VI do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 323) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/49/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ozna
kowania ekologicznego UE ( 1 ), w szczególności jego art. 8 
ust. 2, 

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania 
Ekologicznego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 
oznakowanie ekologiczne UE nie może zostać przyznane 
towarom zawierającym substancje lub preparaty/miesza
niny spełniające kryteria klasyfikacji jako toksyczne, 
niebezpieczne dla środowiska naturalnego, rakotwórcze, 
mutagenne lub działające toksycznie na rozrodczość, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmie
niającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ( 2 ). Ozna
kowanie ekologiczne UE nie może również być przyzna
wane towarom zawierającym substancje, o których 
mowa w art. 57 rozporządzenia (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, 
zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
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 ( 3 ). Zgodnie 
z art. 6 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 gdy 
z technicznego punktu widzenia nie jest wykonalne 
zastąpienie tych towarów lub zastosowanie alternatyw
nych materiałów lub projektów lub w przypadku 
produktów, które mają znacząco wyższą całkowitą efek
tywność ekologiczną w porównaniu z innymi towarami 
tej samej kategorii, Komisja może przyjąć środki mające 
na celu przyznanie odstępstw od art. 6 ust. 6 tego 
rozporządzenia. 

(2) Komisja przyjęła decyzję 2011/263/UE z dnia 
28 kwietnia 2011 r. ustanawiającą kryteria ekologiczne 
przyznawania oznakowania ekologicznego UE deter
gentom do zmywarek do naczyń ( 4 ) oraz decyzję 
2011/264/UE z dnia 28 kwietnia 2011 r. ustanawiającą 
kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekolo
gicznego UE detergentom pralniczym ( 5 ). Po przyjęciu 
tych decyzji, ważny enzym: subtylizyna, stosowany 
w detergentach pralniczych i detergentach do zmywarek 
do naczyń, został sklasyfikowany jako R50 (działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne), zgodnie 
z załącznikiem 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, pako
wania i etykietowania substancji niebezpiecznych ( 6 ) oraz 
z załącznikiem VI do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008, co uniemożliwia przyznanie tym deter
gentom pralniczym i detergentom do zmywarek do 
naczyń oznakowania ekologicznego UE. 

(3) Są to nowe informacje, które nie były uwzględnione 
w trakcie przeglądu kryteriów oznakowania ekologicz
nego UE stosowanych w odniesieniu do detergentów 
pralniczych i detergentów do zmywarek do naczyń 
oraz odstępstw możliwych w odniesieniu do enzymów. 
Należy zatem zmienić decyzje 2011/263/UE 
i 2011/264/UE w celu uwzględnienia zmian w 
klasyfikacji enzymów zgodnie z załącznikiem I do dyrek
tywy 67/548/EWG i z załącznikiem VI do 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 

(4) Należy zapewnić okres przejściowy w celu umożliwienia 
producentom, których produktom przyznano oznako
wanie ekologiczne dla detergentów pralniczych i 
detergentów do zmywarek do naczyń na podstawie 
kryteriów określonych w decyzjach Komisji 
2003/31/WE ( 7 ) i 2003/200/WE ( 8 ), wystarczający czas 
na dostosowanie ich produktów tak, by spełniały kryteria 
i wymogi oraz w celu zrekompensowania zawieszeń 
spowodowanych przez tę zmianę. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 
2011/263/UE i 2011/264/UE,
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2011/263/UE wprowadza się zmiany 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

W załączniku do decyzji 2011/264/UE wprowadza się zmiany 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Jeżeli oznakowanie ekologiczne zostało przyznane na podstawie 
wniosku ocenianego zgodnie z kryteriami określonymi 

w decyzji 2003/31/WE i 2003/200/WE, może ono być 
używane do dnia 28 września 2012 r. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 stycznia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 
Członek Komisji 

ZAŁĄCZNIK 

1. W załączniku do decyzji 2011/263/UE w kryterium 2 lit. b) akapit piąty dodaje się następującą substancję do tabeli 
odstępstw: 

„Subtylizyna H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne R 50” 

2. W załączniku do decyzji 2011/264/UE w kryterium 4 lit. b) akapit piąty dodaje się następującą substancję do tabeli 
odstępstw: 

„Subtylizyna H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne R 50”
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