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DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ
DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 455/2009/WE
z dnia 6 maja 2009 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu
i stosowaniu dichlorometanu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

społeczeństwa) wprowadzanie do obrotu i stosowanie
produktów do usuwania farb zawierających DCM
powinno zostać ograniczone.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,

(3)

Produkty do usuwania farb zawierające DCM stosowane
są przez ogół społeczeństwa do użytku domowego, przy
usuwaniu farb, werniksów i lakierów – zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Bezpieczne stoso
wanie przez nich DCM nie może zostać zapewnione za
pomocą szkolenia lub monitorowania. Dlatego też
jedynym środkiem skutecznym w eliminowaniu zagro
żenia
dla
ogółu
społeczeństwa
wynikającego
z produktów do usuwania farb zawierających DCM jest
zakaz – w odniesieniu do ogółu społeczeństwa – wpro
wadzania do obrotu, sprzedaży oraz stosowania takich
produktów do usuwania farb.

(4)

W celu zapewnienia proporcjonalnej wykonalności wyco
fywania produktów do usuwania farb zawierających
DCM wzdłuż łańcucha dystrybucji należy ustalić różne
daty dla zakazu wprowadzania do obrotu po raz
pierwszy i ostatecznej sprzedaży dla ogółu społeczeństwa
i użytkowników profesjonalnych.

(5)

Ponieważ ogół społeczeństwa, pomimo zakazu, może
mieć dostęp, za pośrednictwem sieci dystrybucji dla użyt
kowników przemysłowych i profesjonalnych, do
produktów do usuwania farb, produkt powinien zawierać
stosowne ostrzeżenie.

(6)

Większość odnotowanych w Europie w ciągu ostatnich
18 lat wypadków śmiertelnych związanych ze stosowa
niem przemysłowym i profesjonalnym wynika
z niewystarczającej wentylacji, nieodpowiednich środków
ochrony osobistej, korzystania z nieodpowiednich zbior
ników lub nadmiernego narażenia na działanie DCM.
Dlatego też należy wprowadzić ograniczenia w celu
kontroli i ograniczenia ryzyka w odniesieniu do zastoso
wania przemysłowego i profesjonalnego.

(7)

Użytkownicy profesjonalni są na ogół objęci przepisami
z zakresu ochrony pracowników. Często jednak prace
prowadzone przez użytkowników profesjonalnych mają
miejsce w obiektach klientów, gdzie często brak jest
wszystkich odpowiednich środków mających na celu
zarządzanie, kontrolę i ograniczenie ryzyka dla zdrowia.
Ponadto osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia
nie są objęte przepisami wspólnotowymi z zakresu
ochrony pracowników i potrzebowałyby odpowiedniego
przeszkolenia przed rozpoczęciem usuwania farby za
pomocą produktów do usuwania farb zawierających
DCM.

uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak
tatu (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jakie towarzyszą
stosowaniu dichlorometanu (DCM) w produktach do
usuwania farb zostały oszacowane na podstawie wielu
badań (3), z których wynika, że w całej Wspólnocie
wymagane są środki ograniczające ryzyko, mające na
celu zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego
w ramach stosowania DCM na poziomie przemysłowym,
profesjonalnym oraz konsumenckim. Wyniki wspomnia
nych badań zostały poddane przez Komitet Naukowy
Komisji ds. Toksyczności, Ekotoksyczności oraz Środo
wiska (CSTEE – przemianowany później na Komitet
Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska
(SCHER)) ocenie, która potwierdziła, że narażenie na
działanie DCM uwolnionego z produktów do usuwania
farb wzbudza obawy w odniesieniu do zdrowia ludz
kiego.
W celu osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu
ochrony zdrowia we wszystkich kategoriach zastoso
wania (przemysłowego, profesjonalnego i przez ogół

(1) Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 29.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r.
(3) Methylene chloride – Advantages and drawbacks of possible market
restrictions in the EU. Badanie TNO-STB ukończone w listopadzie
1999 r.;
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness
of vapour retardants in reducing risks to human health from pain
stripper containing dichloromethane, opracowanie grupy eksperckiej
ETVAREAD; wersja ostateczna sprawozdania opublikowana
w kwietniu 2004 r.:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact asses
sment of potential restrictions on the marketing and use of dichlo
romethane in paint stripper, badanie RPA ukończone w kwietniu
2007 r.
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm
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(8)

Wprowadzanie do obrotu produktów do usuwania farb
zawierających DCM oraz ich stosowanie przez użytkow
ników profesjonalnych powinno być zatem zakazane
w celu ochrony ich zdrowia oraz ograniczenia liczby
wypadków śmiertelnych i innych niż śmiertelne.
Jednakże gdy zastąpienie DCM zostało uznane za szcze
gólnie trudne lub niewłaściwe, państwa członkowskie
powinny móc dopuszczać dalsze stosowanie DCM
przez zatwierdzonych użytkowników profesjonalnych.
Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za
przyznawanie i monitorowanie takiego odstępstwa, które
powinno opierać się na obowiązkowym poddanym
szczególnym wymogom szkoleniu. Jednakże pracodawcy
oraz osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia
powinni raczej unikać stosowania DCM, zastępując go
środkiem
lub
procesem
chemicznym,
które
w warunkach stosowania nie stanowią ryzyka lub
stanowią mniejsze ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników.

(9)

Liczba wypadków śmiertelnych i innych niż śmiertelne
odnotowanych w ramach działalności przemysłowej
wskazuje na niedostateczny poziom przestrzegania prze
pisów dotyczących miejsca pracy mających zastosowanie
do pracowników stosujących DCM. Poziom narażenia na
działanie DCM pozostaje wysoki i należy zastosować
dalsze środki ograniczające ryzyko wobec pracowników
w obiektach przemysłowych. W celu zminimalizowania
narażenia i zapewnienia zgodności, tam gdzie jest to
technicznie wykonalne, z odpowiednimi dopuszczalnymi
wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy,
należy przyjąć środki zapobiegawcze, takie jak: skuteczna
wentylacja miejsca pracy, środki służące zminimalizo
waniu parowania DCM ze zbiorników zawierających
produkty do usuwania farb, środki mające na celu
bezpieczne postępowanie z DCM w zbiornikach zawie
rających produkty do usuwania farb, odpowiednie środki
ochrony osobistej oraz odpowiednie informowanie
i szkolenia.

(12)

3.6.2009

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla prze
pisów wspólnotowych określających minimalne wymogi
ochrony pracowników, takich jak przepisy dyrektywy
Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu
pracy (3) oraz opierających się na niej dyrektyw szczegó
łowych, w szczególności dyrektywy 2004/37/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem
dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwór
czych lub mutagennych podczas pracy (szósta dyrektywa
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady
89/391/EWG) (wersja ujednolicona) (4) oraz dyrektywy
Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed
ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi
w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (5),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opubli
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(10)

(11)

Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi dy
rektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow
skich odnoszących się do wyposażenia ochrony
osobistej (1).
Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę Rady
76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbli
żenia
przepisów
ustawowych,
wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich odnoszących
się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu
i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebez
piecznych (2).

(1) Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.
(2) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 6 maja 2009 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

Przewodniczący

(3) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
(4) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50.
(5) Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11.

J. KOHOUT
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się wpis w brzmieniu:

„58.

1.

Dichlorometan
Nr CAS: 75-09-2

Produkty do usuwania farb zawierające dichlorometan w stężeniu równym lub wyższym od
0,1 % wagowego nie mogą być:
a) po raz pierwszy wprowadzane do obrotu w celu sprzedaży dla ogółu społeczeństwa lub
dla użytkowników profesjonalnych po dniu 6 grudnia 2010 r.;

Nr WE: 200-838-9

b) wprowadzane do obrotu w celu sprzedaży dla ogółu społeczeństwa lub dla użytkowników
profesjonalnych po dniu 6 grudnia 2011 r.;
c) stosowane przez użytkowników profesjonalnych po dniu 6 czerwca 2012 r.
Do celów niniejszego wpisu:
(i) »użytkownik profesjonalny« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, w tym pracow
ników i osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia dokonujących usuwania farb
w ramach swojej działalności zawodowej poza obiektami przemysłowymi;
(ii) »obiekt przemysłowy« oznacza obiekt wykorzystywany do prac polegających na usuwaniu
farby.

2.

W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić na swoim
terytorium i w odniesieniu do niektórych działalności stosowanie przez specjalnie wyszkolo
nych użytkowników profesjonalnych produktów do usuwania farb zawierających dichloro
metan oraz mogą zezwolić na wprowadzanie do obrotu takich produktów do usuwania farb
przeznaczonych dla tych użytkowników profesjonalnych.
Państwa członkowskie korzystające z tego odstępstwa określają odpowiednie przepisy
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa tych użytkowników profesjonalnych stosujących produkty
do usuwania farb zawierające dichlorometan i informują o nich Komisję.
Przepisy te zawierają wymóg, zgodnie z którym użytkownik profesjonalny posiada certyfikat
akceptowany przez państwo członkowskie, w którym użytkownik profesjonalny prowadzi
działalność, lub przedstawia inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, lub jest w inny
sposób zatwierdzony przez to państwo członkowskie, tak aby wykazać, że jest właściwie
wyszkolony i posiada odpowiednie umiejętności w zakresie bezpiecznego stosowania
produktów do usuwania farb zawierających dichlorometan.
Komisja przygotowuje listę państw członkowskich, które skorzystały z odstępstwa na mocy
niniejszego ustępu i udostępnia go publicznie w internecie.

3.

Użytkownik profesjonalny korzystający z odstępstwa, o którym mowa w ust. 2, prowadzi
działalność tylko w państwach członkowskich, które skorzystały z tego odstępstwa.
Szkolenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje co najmniej:
a) świadomość, ocenę i zarządzanie ryzykiem dla zdrowia, w tym informacje o istniejących
substancjach zastępczych lub procesach, które w warunkach stosowania stanowią mniejsze
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
b) stosowanie wystarczającej wentylacji;
c) stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej zgodnych z przepisami dyrektywy
89/686/EWG.
Pracodawcy i osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia zastępują raczej dichlorometan
środkiem lub procesem chemicznym, które w warunkach stosowania nie stanowią ryzyka lub
stanowią mniejsze ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
Użytkownicy profesjonalni stosują wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa w praktyce,
w tym stosowanie środków ochrony osobistej.

4.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony pracowników,
produkty do usuwania farb zawierające dichlorometan w stężeniu równym lub wyższym od
0,1 % wagowego mogą być stosowane w obiektach przemysłowych, tylko jeśli spełnione są
przynajmniej następujące warunki:
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a) wystarczająca wentylacja we wszystkich obszarach interwencji, w szczególności podczas
stosowania na mokro i suszenia przedmiotów, z których usuwa się farbę: miejscową
wentylację wyciągową przy zbiornikach zawierających produkty do usuwania farb, uzupeł
nioną wymuszoną wentylacją w tych obszarach w celu zminimalizowania narażenia
i zapewnienia zgodności, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, z odpowiednimi
dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy;
b) środki mające na celu zminimalizowanie parowania ze zbiorników zawierających
produkty do usuwania farb, obejmujące: pokrywy zamykające zbiorniki, z wyjątkiem
czasu przeznaczonego na napełnienie i opróżnienie zbiorników; odpowiednie warunki
napełniania i opróżniania zbiorników zawierających produkty do usuwania farb, a także
czyszczenie zbiorników wodą lub solanką w celu usunięcia pozostałości rozpuszczalnika
po jego opróżnieniu;
c) środki mające na celu bezpieczne posługiwanie się dichlorometanem w zbiornikach zawie
rających produkty do usuwania farb, obejmujące: pompy i system rur do dostarczania
produktu do i ze zbiornika; a także odpowiednie warunki bezpiecznego czyszczenia
zbiorników i usuwania osadu;
d) środki ochrony osobistej zgodne z wymogami dyrektywy 89/686/EWG, obejmujące:
odpowiednie rękawice, okulary i ubranie ochronne; a także odpowiedni izolacyjny sprzęt
do ochrony dróg oddechowych, w przypadku gdy zgodność z odpowiednimi dopuszczal
nymi wartościami granicznymi narażenia w miejscu pracy nie może być osiągnięta w inny
sposób;
e) odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia dla pracowników w zakresie stosowania
takich środków.

5.

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, etykietowania
i pakowania substancji i mieszanin, do dnia 6 grudnia 2011 r. produkty do usuwania farb
zawierające dichlorometan w stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % wagowego zostają
oznakowane widocznym, czytelnym i trwałym napisem:
»Przeznaczone wyłącznie do zastosowania przemysłowego i dla użytkowników profesjonal
nych zatwierdzonych w niektórych państwach członkowskich UE – sprawdź, gdzie stoso
wanie jest dozwolone.«”
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