
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2013/10/UE 

z dnia 19 marca 2013 r. 

zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów 
dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 
1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow
skich odnoszących się do dozowników aerozoli ( 1 ), w szczegól
ności jej art. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa 75/324/EWG przewiduje klasyfikację dozow
ników aerozoli jako „niepalnych”, „łatwopalnych” lub 
„skrajnie łatwopalnych”, zgodnie z kryteriami klasyfikacji 
przewidzianymi w jej załączniku. W przypadku gdy 
dozownik aerozolu sklasyfikowany jest jako „łatwopalny” 
lub „skrajnie łatwopalny”, musi być on opatrzony 
symbolem płomienia oraz zwrotami S2 i S16 określają
cymi warunki bezpiecznego stosowania, przewidzianymi 
w dyrektywie 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 niebez
piecznych ( 2 ). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i miesza
nin ( 3 ) przewiduje harmonizację klasyfikacji i oznako
wania substancji i mieszanin w Unii. Zawiera ono na 
poziomie Unii kryteria dotyczące klasyfikacji i oznako
wania substancji i mieszanin przewidziane przez 
globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznako
wania chemikaliów, przyjęty na poziomie międzynaro
dowym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

(3) Począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r., rozporządzenie 
(WE) nr 1272/2008 uchyli i zastąpi dyrektywę 
67/548/EWG oraz dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i admi
nistracyjnych państw członkowskich odnoszących się do 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych ( 4 ). Konieczne jest zatem dostosowanie 
do tego rozporządzenia przepisów dotyczących oznako
wania zawartych w dyrektywie 75/324/EWG. 

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 należy 
wprowadzić rozróżnienie pomiędzy datą rozpoczęcia 
stosowania krajowych przepisów transponujących doty
czących dozowników aerozoli zawierających jedną 
substancję i datą rozpoczęcia stosowania krajowych prze
pisów transponujących dotyczących dozowników aero
zoli zawierających mieszaniny. Producentom dozow
ników aerozoli zawierających mieszaniny należy jednak 
zezwolić na wcześniejsze stosowanie, na zasadzie dobro
wolności, zawartych w niniejszej dyrektywie wymogów 
dotyczących oznakowania. 

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 oraz 
aby uniknąć nakładania na przedsiębiorstwa niepotrzeb
nych obciążeń, przewiduje się okres przejściowy doty
czący dozowników aerozoli zawierających mieszaniny, 
oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przed dniem 1 czerwca 2015 r. i wprowadzonych do 
obrotu przed tą datą, co umożliwi przedsiębiorstwom ich 
dalsze wprowadzanie do obrotu bez ponownego ozna
kowania. 

(6) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Tech
nicznego Dyrektywy w sprawie Dozowników Aerozoli, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w dyrektywie 75/324/EWG 

W dyrektywie 75/324/EWG wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
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( 1 ) Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 40. 
( 2 ) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1. ( 4 ) Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.



a) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie: 

„1. Bez uszczerbku dla rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (*) każdy 
dozownik aerozolu – lub przytwierdzona do niego 
etykieta, w przypadku gdy ze względu na niewielkie 
rozmiary dozownika aerozolu nie mogą być na nim 
naniesione żadne dane (maksymalna pojemność 150 ml 
lub mniej) – musi posiadać w sposób dobrze widoczny, 
czytelny i nieusuwalny następujące informacje: 

___________ 
(*) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.”; 

b) lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d) dane, o których mowa w ppkt 2.2 załącznika;”; 

2) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 1 dodaje się pkt 1.7a i 1.7b w brzmieniu: 

„1.7a. Substancja 

»Substancja« oznacza substancję zgodnie z definicją w art. 
2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 

1.7b. Mieszanina 

»Mieszanina« oznacza mieszaninę zgodnie z definicją 
w art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.”; 

b) pkt 2.2–2.4 otrzymują brzmienie: 

„2.2. Oznakowywanie 

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 
każdy dozownik aerozolu musi w sposób widoczny 
posiadać następujące czytelne i nieusuwalne oznakowa
nie: 

a) niezależnie od zawartości: 

(i) zwrot H229 określający zagrożenie: »Pojemnik 
pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem«; 

(ii) zwroty P210 i P251 określające środki ostrożno 
ści, przewidziane w załączniku IV część 1 tabela 
6.2 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; 

(iii) zwrot P410 + P412 określający środki ostrożno 
ści, przewidziany w załączniku IV część 1 tabela 
6.4 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; 

(iv) zwrot P102 określający środki ostrożności, prze
widziany w załączniku IV część 1 tabela 6.1 do 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w przypadku 
gdy pojemnik aerozolu jest towarem konsumpcyj
nym; 

(v) określenie wszelkich dodatkowych środków 
ostrożności stosowanych podczas obsługi, ostrze
gające konsumentów przed szczególnymi zagro 
żeniami, jakie stwarza dany wyrób; jeżeli dozow
nikowi aerozolu towarzyszy oddzielna instrukcja 
obsługi, musi ona również zawierać określenie 
takich środków ostrożności; 

b) w przypadku gdy aerozol jest sklasyfikowany jako 
»niepalny« zgodnie z kryteriami wymienionymi 
w pkt 1.9, hasło ostrzegawcze »Uwaga«; 

c) w przypadku gdy aerozol jest sklasyfikowany jako 
»łatwopalny« zgodnie z kryteriami wymienionymi 
w pkt 1.9, hasło ostrzegawcze »Uwaga« i pozostałe 
elementy oznakowania dla »wyrobów aerozolowych 
łatwopalnych kategorii 2« przewidziane w tabeli 
2.3.2 w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008; 

d) w przypadku gdy aerozol jest sklasyfikowany jako 
»skrajnie łatwopalny« zgodnie z kryteriami wymienio
nymi w pkt 1.9, hasło ostrzegawcze »Niebezpieczeń
stwo« i pozostałe elementy oznakowania dla 
»wyrobów aerozolowych łatwopalnych kategorii 1« 
przewidziane w tabeli 2.3.2 w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 

2.3. Objętość fazy ciekłej 

Objętość fazy ciekłej w temperaturze 50 °C nie może 
przekraczać 90 % pojemności netto.”. 

Artykuł 2 

Przepisy przejściowe 

1. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 akapit trzeci dozow
niki aerozoli zawierające mieszaniny można oznakowywać 
zgodnie z art. 1 przed dniem 1 czerwca 2015 r. 

2. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 akapit trzeci do dnia 
1 czerwca 2017 r. nie wymaga się ponownego oznakowania 
zgodnie z art. 1 dozowników aerozoli zawierających miesza
niny i wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 czerwca 
2015 r. 

Artykuł 3 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej 
do dnia 19 marca 2014 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 19 czerwca 
2013 r. w odniesieniu do dozowników aerozoli zawierających 
substancję. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 czerwca 
2015 r. w odniesieniu do dozowników aerozoli zawierających 
mieszaniny. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawo
wych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.
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Artykuł 4 

Wejście w życie 

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

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL L 77/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.3.2013


	Dyrektywa Komisji 2013/10/UE z dnia 19 marca 2013 r. zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

