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Art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie  
„Pozwolenia na używanie oznakowania ekologicznego UE udzielone zgodnie z kryteriami 
określonymi w decyzji 2011/383/UE mogą być stosowane do dnia 30 czerwca 2019 r.” 

   X   

W sekcji „Ocena i weryfikacja” lit. b) (Progi pomiarowe) tabela 1 przypis oznaczony 
gwiazdką (*) otrzymuje 
brzmienie: 
 

oznacza: niezależnie od stężenia (analitycznej granicy wykrywalności) w odniesieniu do 
wszystkich substancji obecnych w składzie produktu z wyjątkiem produktów ubocznych i 
zanieczyszczeń z surowców, których stężenie w końcowym składzie produktu może wynosić 
do 0,010 % w/w”. 

X X X X X X 

W Kryterium 5 (Substancje objęte wyłączeniami i ograniczeniami) lit. b) ppkt (ii) tabelę 3 
(Substancje objęte odstępstwem) zastępuje się tabelą zamieszczoną w załączniku do 
decyzji (UE) nr 2019/418 
 

M.in. usunięto odstępstwo w odniesieniu do kwasu ε-ftalimidoperoksyheksanowego (PAP) 
(klasyfikacja H400 i H412) 

    X  

W Kryterium 1 („Toksyczność w stosunku do organizmów wodnych”) akapit ostatni 
otrzymuje brzmienie: 
„Ze względu na degradację pewnych substancji w procesie prania, odrębne zasady mają 
zastosowanie do następujących substancji: 

− nadtlenek wodoru (H2O2) – nie należy uwzględniać go przy obliczaniu CDV, 

− kwas nadoctowy – należy uwzględniać go w obliczeniach jako kwas octowy, 

− kwas ε-ftalimidoperoksyheksanowy (PAP) – należy uwzględniać go w obliczeniach 
jako kwas ε-ftalimidoheksanowy (PAC). 

 

Wartości wykorzystywane do obliczania CDVprzewlekłej dla kwasu ε-ftalimidoheksanowego 
(PAC) wynoszą: 

DF(i) = 0,05 
TF przewlekła(i) = 0,256 mg/l 
Tlenowa = R 
Beztlenowa = O;” 

     X 

Objaśnienia 

• 2017/1214 – Detergenty do ręcznego zmywania naczyń (HDD) 

• 2017/1215 – Detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i Instytucjonalnych (IIDD) 

• 2017/1216 – Detergenty do zmywarek do naczyń (DD) 

• 2017/1217 – Środki do czyszczenia powierzchni twardych (HSC) 

• 2017/1218 – Detergenty przeznaczone do prania (LD) 

• 2017/1219 – Detergenty przeznaczone do prania do zastosowań przemysłowych i Instytucjonalnych (IILD) 
Opracowanie PCBC, Magdalena Jabłońska 

 


