
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/491 

z dnia 23 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2014 zmieniające, w celu włączenia zwrotów 
określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz 
dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie 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 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 37 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 (2), które zostało przyjęte w dniu 5 czerwca 2014 r., przewiduje 
stosowanie nowych lub uaktualnionych przepisów dotyczących zharmonizowanej klasyfikacji i etykietowania 
szeregu substancji od dnia 1 kwietnia 2015 r. Ze względu na pewne opóźnienia w procesie przyjmowania tego 
rozporządzenia okres przejściowy przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia (UE) nr 605/2014 jest 
znacznie krótszy niż ten, który stosowano w odniesieniu do poprzednich dostosowań do postępu technicznego i 
naukowego. Dziesięć miesięcy okazuje się niewystarczające, aby umożliwić podmiotom gospodarczym 
dostosowanie się do nowych zasad, z których niektóre mają wpływ na powszechnie stosowane substancje 
chemiczne. Data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia powinna zatem zostać odroczona, aby zapewnić okres 
przejściowy, zgodnie z praktyką stosowaną w przypadku poprzednich dostosowań rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008 do postępu technicznego. 

(2) W celu zapewnienia, by podmioty gospodarcze mogły jak najszybciej liczyć na odroczenie terminu obowiąz
kowego stosowania, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(3)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 605/2014 otrzymuje brzmienie: 

„3. Artykuł 1 pkt 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i 

zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
(Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 36). 

(3) 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), 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 dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 
30.12.2006, s. 1). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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