
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1962 

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie sprostowania załącznika VI 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 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) Weryfikacja wykazała błędy w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Rozporządzeniem delegowa
nym Komisji (UE) 2020/217 (2), które zmieniło wspomniany załącznik, dodano szereg substancji do tabeli 3 w części 
3 tego załącznika. Pozycje dotyczące substancji: 2,2’,2”,2”’,2””-(etano-1,2-diylonitrylo)pentaoctan pentapotasu, 
N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy) i (karboksylanometylo)iminobis(etylenonitrylo) 
tetraoctan pentasodu zawierają błędy związane z hasłem ostrzegawczym. Substancje te klasyfikuje się między 
innymi jako substancje o działaniu toksycznym na narządy docelowe powtarzane narażenie (kategorii 2), w związku 
z czym powinny być oznakowane za pomocą hasła ostrzegawczego „Uwaga” odpowiadającego kodowi hasła ostrze
gawczego „Wng” zgodnie z tabelą 3.9.5 w części 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. W rozporzą
dzeniu delegowanym (UE) 2020/217 wprowadzono jednak błędnie dla tych substancji kod hasła ostrzegawczego 
„Dgr” (skrót od ang. danger, niebezpieczeństwo). Błędy te należy sprostować.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

(3) Ponieważ przepisy rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/217 zawierające ten błąd mają zastosowanie od dnia 
1 października 2021 r., ich sprostowanie powinno również mieć zastosowanie od tej daty.

(4) Podobnie, aby odzwierciedlić przepisy rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/217, dostawcy powinni mieć moż
liwość dobrowolnego stosowania korekt wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do substancji 
i mieszanin przed datą rozpoczęcia jego stosowania.

(5) Dostawcy nie powinni być zobowiązani do zmiany etykiet i opakowań substancji i mieszanin, które zostały wpro
wadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1272/2008, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Ponieważ błędny kod hasła ostrzegawczego odpowiada bar
dziej surowej klasie zagrożenia, utrzymanie odpowiadającego mu hasła ostrzegawczego na etykiecie nie obniża 
poziomu ochrony zdrowia ludzi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kod hasła ostrzegawczego „Dgr” w siódmej kolumnie „Piktogram, kody haseł ostrzegawczych” w tabeli 3 w części 3 załącz
nika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do pozycji dotyczących 2,2’,2”,2”’,2””-(etano-1,2-diyloni
trylo)pentaoctanu pentapotasu, N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwasu octowego) i (karboksylanometylo) 
iminobis(etylenonitrylo)tetraoctanu pentasodu zastępuje się kodem hasła ostrzegawczego „Wng”.

(1) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu 

naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia (Dz.U. L 44 z 18.2.2020, s. 1).
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Artykuł 2

Dostawcy nie są zobowiązani do zmiany, jak wskazano w art. 1, etykiety lub opakowania substancji lub zawierających je 
mieszanin, które wprowadzili do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 przed dniem 15 listopada 
2021 r.

Artykuł 3

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2021 r.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego niniejszego artykułu substancje, o których mowa w art. 1 niniejszego rozpo
rządzenia, oraz zawierające je substancje i mieszaniny mogą przed dniem 1 października 2021 r. być sklasyfikowane, ozna
kowane i zapakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 sprostowanym niniejszym rozporządzeniem.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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