
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/589 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) w odniesieniu do metanolu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając 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) 
i 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 (1), w szczególności jego art. 68 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 16 stycznia 2015 r. Polska przedłożyła Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) dokumentację (2) 
na podstawie art. 69 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („dokumentacja zgodna z załącznikiem XV”) 
w celu wszczęcia procedury wprowadzania ograniczeń określonej w art. 69–73 tego rozporządzenia. 
W dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV zaproponowano zakaz wprowadzania do obrotu płynów do 
spryskiwaczy szyb samochodowych i alkoholu denaturującego zawierających metanol, wykazując, że narażenie 
na tę substancję stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka. Dane zawarte w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV 
wykazały, że niezbędne jest podjęcie działań w skali całej Unii. 

(2)  Ograniczenie zaproponowane w dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV ma na celu zmniejszenie liczby 
przypadków poważnego zatrucia metanolem w wyniku jego spożycia przez osoby uzależnione od alkoholu, 
a sporadycznie również przez osoby nieuzależnione, w postaci płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych 
lub alkoholu denaturującego stanowiących tanie substytuty alkoholu nadającego się do spożycia. Oczekuje się, że 
ograniczenie to miałoby również zapobiec zatruciom metanolem w wyniku przypadkowego spożycia płynu do 
spryskiwaczy szyb samochodowych lub alkoholu denaturującego, w tym przypadkom zatrucia się przez dzieci. 
W dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV oraz podczas konsultacji publicznych poinformowano 
o przypadkach zatruć spowodowanych spożyciem płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych w siedmiu 
państwach członkowskich, w tym o przypadkach śmiertelnego zatrucia w co najmniej dwóch państwach 
członkowskich. 

(3)  W dniu 4 grudnia 2015 r. Komitet ds. Oceny Ryzyka („RAC”) ustanowiony przy Agencji przyjął opinię, w której 
stwierdził, że narażenie na metanol występujący w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych i w alkoholu 
denaturującym w stężeniu powyżej 0,6 % masowo stwarza ryzyko śmierci, poważnego działania toksycznego dla 
oczu lub innych poważnych skutków zatrucia metanolem. RAC stwierdził także, że proponowane ograniczenie 
jest najbardziej odpowiednim ogólnounijnym środkiem zapobiegania zidentyfikowanemu ryzyku, zarówno pod 
względem skuteczności, jak i praktyczności. 

(4)  W dniu 11 marca 2016 r. Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) ustanowiony przy Agencji 
przyjął opinię na temat zaproponowanego ograniczenia. Brak danych społeczno-ekonomicznych w dokumentacji 
zgodnej z załącznikiem XV oraz pochodzących z konsultacji publicznych w odniesieniu do alkoholu denaturu
jącego spowodował, że SEAC nie mógł ocenić społeczno-ekonomicznego wpływu objęcia tego alkoholu 
proponowanym ograniczeniem. W odniesieniu do płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych SEAC uznał, 
że proponowane ograniczenie jest najbardziej odpowiednim ogólnounijnym środkiem zapobiegania zidentyfiko
wanemu ryzyku pod względem korzyści i kosztów społeczno-ekonomicznych. Ogólnie SEAC stwierdził, że 
rozbieżności w przepisach krajowych w poszczególnych państwach członkowskich mogą powodować zakłócenia 
na rynku wewnętrznym. 

(5)  W toku procesu wprowadzania ograniczeń konsultowano się z działającym przy Agencji forum wymiany 
informacji o egzekwowaniu przepisów i uwzględniono jego zalecenia, w szczególności dotyczące włączenia do 
proponowanego ograniczenia płynów stosowanych do odmrażania szyb samochodowych. 

(6)  W dniu 28 kwietnia 2016 r. Agencja przedłożyła Komisji opinie RAC i SEAC (3). W oparciu o wspomniane wyżej 
opinie Komisja uznała, że obecność metanolu w płynach do spryskiwaczy i do odmrażania szyb samochodowych 
stwarza ryzyko dla zdrowia człowieka, którego nie można zaakceptować i któremu należy przeciwdziałać na 
poziomie unijnym. 
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(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 
(2) https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85 
(3) https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858 

https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85
https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


(7)  Zainteresowanym stronom należy zapewnić wystarczający czas do podjęcia właściwych środków w celu 
zastosowania się do proponowanego ograniczenia, w szczególności aby umożliwić sprzedaż zapasów oraz 
zapewnienie odpowiedniej komunikacji w ramach łańcucha dostaw. Stosowanie ograniczenia powinno zatem 
zostać odroczone. 

(8)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

19.4.2018 L 99/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dodaje się nową pozycję w brzmieniu: 

„69.  Metanol 

Nr CAS 67-56-1 

Nr WE 200-659-6 

Nie jest wprowadzany do obrotu do powszechnej sprzedaży po dniu 9 maja 2018 r. 
w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych lub do odmrażania szyb samo
chodowych, w stężeniu równym lub większym niż 0,6 % masowo.”   
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