
  

PARLAMENT EUROPEJSKI 
2004 2009 

Dokument z posiedzenia 

C6-0267/2006 
2003/0256(COD) 

PL 
06/09/2006 

 

Wspólne stanowisko 
 
Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 27 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz uchylającego 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 

 

 

 

 

   Dok. 07524/8/2006  
                        10411/2006 Oświadczenia  
   COM(2006)0375 

 
 

PL PL 





7524/8/06 REV 8 KZ/abs 183
ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

Wazelina obrabiana wodorem (ropa 
naftowa); Wazelina
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako substancja półpłynna 
z odparafinowanego oleju 
pozostałościowego parafinowego 
obrabianego wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się przede 
wszystkim z nasyconych 
mikrokrystalicznych i ciekłych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie powyżejC20).

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Wazelina oczyszczona węglem 
aktywnym (ropa naftowa); Wazelina
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas obróbki wazeliny 
z ropy naftowej węglem aktywnym w 
celu usunięcia śladów składników 
polarnych i zanieczyszczeń. Składa się 
przede wszystkim z nasyconych 
krystalicznych i ciekłych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie powyżejC20).

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Wazelina rafinowana kwasem 
krzemowym (ropa naftowa); Wazelina

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas obróbki 
petrolatum z ropy naftowej kwasem 
krzemowym w celu usunięcia śladów 
składników polarnych i zanieczyszczeń. 
Składa się przede wszystkim 
z nasyconych krystalicznych i ciekłych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie powyżej C20).

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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Wazelina oczyszczona ziemią bielącą 
(ropa naftowa); Wazelina
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas obróbki wazeliny 
ziemią fulerską w celu usunięcia śladów 
składników polarnych i zanieczyszczeń. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie powyżej C25).

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Gazolina z gazu ziemnego; Niskowrząca 
frakcja benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
wydzielona z gazu ziemnego w 
procesach takich jak chłodzenie lub 
absorpcja. Składa się przede wszystkim 
z nasyconych węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C8, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus 
20°C do 120°C.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Eter naftowy; Niskowrząca frakcja 
benzynowa

(Rafinowany, częściowo rafinowany lub 
nierafinowany produkt naftowy z 
destylacji gazu ziemnego. Składa się 
przede wszystkim z nasyconych 
węglowodorów alifatycznych o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C5
do C6, wrzących w zakresie temp. od ok. 
100°C do 200°C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

Ligroina; niskowrząca frakcja 
benzynowa
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
frakcyjnej ropy naftowej. Ta frakcja 
wrze w zakresie temp. od ok. 20 °C do 
135 °C.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Benzyna; surowa benzyna ciężka (ropa 
naftowa); Niskowrząca frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji ropy 
naftowej. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C 
do 230°C.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Benzyna (ropa naftowa), pełny zakres 
destylacji pierwotnej; Niskowrząca 
frakcja benzynowa
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji ropy 
naftowej. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus
20 °C do 220 °C.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Benzyna lekka z destylacji pierwotnej 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
benzynowa

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji ropy 
naftowej. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów alifatycznych o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C4
do C10, wrzących w zakresie temp. od 
ok. minus 20 °C do 180 °C.)

Benzyna rozpuszczalnikowa (solwent 
nafta), lekka alifatyczna (ropa naftowa); 
Niskowrząca frakcja benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji ropy 
naftowej lub surowej gazoliny. Składa 
się przede wszystkim z nasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C5 do C10, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 35 °C 
do 160 °C.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Destylaty lekkie z destylacji pierwotnej 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji ropy 
naftowej. Składa się z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C2 do C7, wrzących w 
zakresie temp. od 
ok. minus 88 °C do 99 °C.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Benzyna z odzysku par; Niskowrząca 
frakcja benzynowa

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
wydzielona z gazów z instalacji odzysku 
par poprzez chłodzenie. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus 
20 °C do 196 °C.)

Benzyna z węzłów stabilizacji destylacji 
zachowawczej; Niskowrząca frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z węzłów stabilizacji 
destylacji ropy naftowej. Wrze 
w zakresie temp. od ok. 36,1°C do 
193,3°C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Benzyna nieodsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrząca frakcja benzynowa
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z destylacji strumieni 
benzynowych z różnych procesów 
rafineryjnych. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C5 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 0°C 
do 230°C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Destylaty ze stabilizacji benzyny lekkiej 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C3 do C6).

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Benzyna (ropa naftowa), surowa 
benzyna ciężka, o dużej zawartości 
węglowodorów aromatycznych; 
Niskowrząca frakcja benzynowa
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z destylacji ropy naftowej. 
Składa się przede wszystkim 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla w zakresie od C8 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od 
ok. 130°C do 210°C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat; 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
podczas destylacji produktów reakcji 
izobutanu z węglowodorami 
monoolefinowymi o liczbie atomów 
węgla zwykle w zakresie od C3 do C5. 
Składa się przede wszystkim z 
nasyconych węglowodorów o 
rozgałęzionym łańcuchu węglowym o 
liczbie atomów węgla w zakresie od C7
do C12, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 90 °C do 220 °C.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Benzyna (ropa naftowa), alkilat ciężki; 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów reakcji izobutanu 
z węglowodorami monoolefinowymi o 
liczbie atomów węgla zwykle w 
zakresie od C3 do C5. Składa się przede 
wszystkim z nasyconych 
węglowodorów o rozgałęzionym 
łańcuchu węglowym o liczbie atomów 
węgla w zakresie od C9 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 150 
°C do 220 °C)
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Benzyna (ropa naftowa), alkilat lekki; 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów reakcji izobutanu 
z węglowodorami monoolefinowymi o 
liczbie atomów węgla zwykle w 
zakresie od C3 do C5. Składa się przede 
wszystkim z nasyconych 
węglowodorów o rozgałęzionym 
łańcuchu węglowym o liczbie atomów 
węgla w zakresie od C7 do C10, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 90 °C 
do 160 °C.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Benzyna po izomeryzacji (ropa 
naftowa); Niskowrząca modyfikowana 
frakcja benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez katalityczną 
izomeryzację węglowodorów 
parafinowych o prostym łańcuchu 
węglowym o liczbie atomów węgla od 
C4 do C6. Składa się przede wszystkim z 
nasyconych węglowodorów takich jak 
izobutan, izopentan, 2,2-dimetylobutan, 
2-metylopentan i 3-metylopentan.).

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Benzyna lekka, rafinowana 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa a
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z procesu 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C5 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 35 °C 
do 190 °C.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Benzyna ciężka, rafinowana 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z procesu 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C7 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 90 °C 
do 230 °C.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Rafinaty z przeciwprądowej ekstrakcji 
produktów reformingu katalitycznego 
wodnym roztworem glikolu 
etylenowego; Niskowrząca 
modyfikowana frakcja benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z procesu 
ekstrakcji UDEX katalitycznie 
reformowanego produktów. Składa się 
przede wszystkim z nasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C9).

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Rafinaty z reformingu katalitycznego; 
separator instalacji Lurgi; Niskowrząca 
modyfikowana frakcja benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z węzła 
separacji instalacji Lurgi. Składa się 
przede wszystkim z niearomatycznych 
węglowodorów z różnymi niewielkimi 
ilościami węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C8).

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat 
o dużej zawartości butanu; Niskowrząca 
modyfikowana frakcja benzynowa
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów reakcji izobutanu 
z węglowodorami monoolefinowymi o 
liczbie atomów węgla zwykle w 
zakresie od C3 do C5. Składa się przede 
wszystkim z nasyconych 
węglowodorów o rozgałęzionym 
łańcuchu węglowym o liczbie atomów
węgla w zakresie od C7 do C12 z 
dodatkiem butanów, wrzących w 
zakresie temp. od ok. 35 °C do 200 °C.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Destylaty (ropa naftowa), rafinaty z 
destylatów lekkich pochodzących z 
instalacji olefin; Niskowrząca 
modyfikowana frakcja benzynowa

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinaty z procesu 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem 
traktowanego wodorem lekkiego 
destylatu benzyny ciężkiej krakowanej z 
parą wodną).

Benzyna z alkilacji butanów C4-12, 
bogata w izooktan (ropa naftowa); 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez alkilację butanów. 
Składa się przede wszystkim 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla w zakresie od C4 do C12, 
bogatych w izooktan, wrzących w 
zakresie temp. od ok. 35 °C do 210 °C.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Węglowodory z destylacji lekkiej 
benzyny poddanej obróbce wodorem i 
rafinowanej rozpuszczalnikiem; 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
benzyny ciężkiej obrabianej wodorem, 
a następnie poddanej procesom 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem i 
destylacji. Składa się przede wszystkim 
z nasyconych węglowodorów wrzących 
w zakresie temp. od ok. 94 °C 
do 99 °C).

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Benzyna z procesu izomeryzacji 
zawierająca węglowodory C6 (ropa 
naftowa); Niskowrząca modyfikowana 
frakcja benzynowa

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 194
ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
katalitycznie izomeryzowanej gazoliny. 
Składa się przede wszystkim z 
izomerów heksanu wrzących w zakresie 
temp. od ok. 60 °C do 66 °C).

Węglowodory, C6-7, rafinowane 
rozpuszczalnikiem, pochodzące z 
instalacji uwodornienia benzenu; 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez sorpcję benzenu z 
katalitycznie całkowicie uwodornionej 
frakcji bogatej w benzen 
wydestylowanej z wstępnie 
uwodornionej krakowanej benzyny 
ciężkiej. Składa się przede wszystkim z 
parafinowych i naftenowych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
w głównie zakresie od C6 do C7, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 70 
°C do 100 °C.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Węglowodory, rafinowane 
rozpuszczalnikiem z destylatów lekkich 
frakcji naftowej traktowanej wodorem, 
bogate w węglowodory C6; 
Niskowrząca modyfikowana frakcja 
benzynowa

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
benzyny ciężkiej obrabianej wodorem, 
a następnie poddanej ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem. Składa się przede 
wszystkim z nasyconych 
węglowodorów wrzących w zakresie 
temp. od ok.65 °C do 70 °C).

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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Benzyna (ropa naftowa), benzyna 
krakingowa ciężka; Niskowrząca 
benzyna z krakingu katalitycznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów procesu krakingu 
katalitycznego. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C6
do C12, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 65°C do 230°CZawiera stosunkowo 
dużo węglowodorów nienasyconych).

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Benzyna (ropa naftowa), benzyna 
krakingowa lekka; Niskowrząca 
benzyna z krakingu katalitycznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów procesu krakingu 
katalitycznego. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus
20 °C do 190 °C. Zawiera stosunkowo 
dużo węglowodorów nienasyconych).

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Węglowodory, C3-11, destylaty z 
krakingu katalityczego; niskowrząca 
benzyna z krakingu katalitycznego

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów procesu krakingu 
katalitycznego. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C3 do C11, 
wrzących w zakresie temp. do 
ok. 204 °C.)

Benzyna (ropa naftowa), destylaty 
lekkie z krakingu katalitycznego; 
Niskowrząca benzyna z krakingu 
katalitycznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów procesu krakingu 
katalitycznego. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C1 do C5).

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Destylaty węglowodorów 
aromatycznych lekkich (ropa naftowa), 
uwodornione pochodne z pirolizy 
benzyny; Niskowrząca benzyna z 
krakingu katalitycznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę lekkiego 
destylatu z benzyny ciężkiej krakowanej 
z parą wodną. . Składa się głównie z 
węglowodorów aromatycznych).

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Benzyna ciężka krakingowa, 
odsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna z krakingu 
katalitycznego

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez poddanie 
katalitycznie krakowanego destylatu 
ropy naftowej procesowi słodzenia w 
celu przekształcenia tioli (merkaptanów) 
lub usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 60 °C 
do 200 °C.)

Benzyna lekka krakingowa, odsiarczona 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z 
krakingu katalitycznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez poddanie benzyny 
ciężkiej z krakingu katalitycznego 
procesowi słodzenia w celu 
przekształcenia tioli (merkaptanów) lub 
usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów wrzących w zakresie 
temp. od ok. 35 °C do 210 °C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Węglowodory, C8-12, z krakingu 
katalitycznego, zobojętniane chemicznie 
(ługowane); Niskowrząca benzyna z 
krakingu katalitycznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji frakcji 
z procesu krakingu katalitycznego 
poddana przemywaniu alkaliami. Składa 
się przede wszystkim z węglowodorów 
o liczbie atomów węgla w zakresie od 
C8 do C12, wrzących w zakresie temp. 
od ok. 130 °C do 210 °C.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Węglowodory, C8-12, destylaty z 
krakingu katalitycznego; Niskowrząca 
benzyna z krakingu katalitycznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu 
katalitycznego. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C8
do C12, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 140 °C do 210 °C.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Węglowodory, C8-12, z krakingu 
katalitycznego, zobojętniane 
chemicznie, odsiarczone; Niskowrząca 
benzyna z krakingu katalitycznego

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
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Benzyna lekka z reformingu 
katalitycznego (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna z reformingu 
katalitycznego o
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu reformingu 
katalitycznego. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C5
do C11, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 35°C do 190°C. Zawiera 
stosunkowo dużą ilość węglowodorów 
aromatycznych i o rozgałęzionych 
łańcuchach węglowych. Może zawierać 
10% (v/v) lub więcej benzenu).

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Benzyna ciężka z reformingu 
katalitycznego (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna z reformingu 
katalitycznego

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu reformingu 
katalitycznego. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C7
do C12, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 90 °C do 230 °C.)
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Destylaty z depentanizera na reformingu 
katalitycznym (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna z reformingu 
katalitycznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu reformingu 
katalitycznego. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C3 do C6,
wrzących w zakresie temp. od ok. minus
49 °C do 63 °C.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Węglowodory, C2-6, C6-8 katalitycznie 
reformowane ; Niskowrząca benzyna z 
reformingu katalitycznego

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Pozostałości po reformingu 
katalitycznym węglowodorów C6-8 (ropa 
naftowa);; Niskowrząca benzyna z 
reformingu katalitycznego

(Złożona pozostałość z reformingu 
katalitycznego wsadu C6-8. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C2 do C6).

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Benzyna lekka z reformingu 
katalitycznego, wolna od 
węglowodorów aromatycznych (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna z 
reformingu katalitycznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu reformingu 
katalitycznego. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C5
do C8, wrzących w zakresie temp. od ok. 
35°C do 120°C. Zawiera stosunkowo 
dużą ilość węglowodorów 
o rozgałęzionych łańcuchach 
węglowych przy usunięciu składników 
aromatycznych).

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Destylaty (ropa naftowa), reformat z 
reformingu katalitycznego; Niskowrząca 
benzyna z reformingu katalitycznego o

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez reforming 
katalityczny surowej benzyny ciężkiej, 
a następnie frakcjonowanie całkowitego 
odcieku. Składa się przede wszystkim z 
nasyconych węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie odC2 do C6).

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Produkty z ropy naftowej, reformaty z 
procesu Hydrofining-Powerforming; 
Niskowrząca benzyna z reformingu 
katalitycznego

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana w procesie Hydrofining-
Powerforming, wrząca w zakresie temp. 
od ok. 27°C do 210°C).

Benzyna (ropa naftowa), wszystkie 
frakcje z reformingu; Niskowrząca 
benzyna z reformingu katalitycznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu reformingu 
katalitycznego. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C5 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C 
do 230°C).

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Benzyna z reformingu katalitycznego 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z 
reformingu katalitycznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu reformingu 
katalitycznego. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 30°C 
do 220°C. Zawiera stosunkowo dużą 
ilość węglowodorów aromatycznych i o 
rozgałęzionych łańcuchach węglowych. 
Może zawierać 10% (v/v) lub więcej 
benzenu).

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Destylaty lekkie z reformingu 
katalitycznego traktowane wodorem, 
frakcja węglowodorów aromatycznych 
C8-12 (ropa naftowa); Niskowrząca 
benzyna z reformingu katalitycznego

(Złożona mieszanina alkilobenzenów 
otrzymywana przez reforming 
katalityczny benzyny ciężkiej. Składa 
się przede wszystkim z alkilobenzenów 
o liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C8 do C10, wrzących 
w zakresie temp. od ok. 160°C do 
180°C)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Węglowodory aromatyczne C8, 
pochodne z reformingu katalitycznego; 
Niskowrząca frakcja naftowa z 
reformingu katalitycznego

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Węglowodory aromatyczne C7-12, 
bogate w C8; Niskowrząca benzyna z 
reformingu katalitycznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez wydzielenie z 
frakcji z platformingu. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C7 do C12
(głównie C8) i może zawierać 
węglowodory niearomatyczne, wrze w 
zakresie temp. od ok. 130°C do 200°C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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Gazolina zawierająca węglowodory C5-

11, wysokooktanowa, stabilizowana;
Niskowrząca benzyna z reformingu 
katalitycznego

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

(Złożona, wysokooktanowa mieszanina 
węglowodorów otrzymywana przez 
katalityczne odwodornienie głównie 
benzyny ciężkiej naftenowej. Składa się 
z węglowodorów aromatycznych i 
niearomatycznych o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C5 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 45°C 
do 185°C.)

Węglowodory C7-12, frakcja ciężka z 
reformingu bogata w węglowodory 
aromatyczne C>9; Niskowrząca benzyna 
z reformingu katalitycznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez wydzielenie z 
frakcji z platformingu. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
niearomatycznych o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C7 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 
120°C do 210°C, oraz C9 i wyższe 
węglowodory aromatyczne.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Węglowodory C5-11, frakcja lekka z 
reformingu bogata w węglowodory 
niearomatyczne; Niskowrząca benzyna 
z reformingu katalitycznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez wydzielenie z 
frakcji z platformingu. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
niearomatycznych o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C5 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C 
do 125°C, benzenu i toluenu.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Szlam olejowy oczyszczony kwasem 
krzemowym (ropa naftowa); Szlam 
olejowy
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez traktowanie szlamu 
olejowego kwasem krzemowym w celu 
usunięcia śladowych składników i 
zanieczyszczeń. Składa się głównie z 
węglowodorów o prostych łańcuchach 
węglowych i liczbie atomów węgla 
powyżej C12).

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Benzyna lekka z krakingu termicznego 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z 
krakingu termicznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu 
termicznego. Składa się perzede 
wszystkim z węglowodorów 
nienasyconych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C8, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus 
10°C do 130°C.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Benzyna ciężka z krakingu termicznego 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna z 
krakingu termicznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu 
termicznego. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
nienasyconych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C 
do 220°C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Destylaty (ropa naftowa), węglowodory 
aromatyczne, ciężkie; Niskowrząca 
benzyna z krakingu termicznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z krakingu termicznego 
etanu i propanu. Ta wyżej wrząca 
frakcja składa się przede wszystkim z 
węglowodorów aromatycznych o liczbie 
atomów węgla w zakresie od C6 do C7
oraz pewnej ilości węglowodorów 
alifatycznych nienasyconych głównie o 
liczbie atomów węgla C5. Może 
zawierać benzen).

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Destylaty (ropa naftowa), węglowodory 
aromatyczne, lekkie; Niskowrząca 
benzyna z krakingu termicznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z krakingu termicznego 
etanu i propanu. Ta niżej wrząca frakcja 
składa się przede wszystkim z 
węglowodorów aromatycznych o liczbie 
atomów węgla w zakresie od C6 do C7
oraz pewnej ilości węglowodorów 
alifatycznych nienasyconych głównie o 
liczbie atomów węgla C5. Może 
zawierać benzen).

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Destylaty (ropa naftowa), rafinowana 
benzyna z pirolizy, komponent do 
benzyn; Niskowrząca benzyna z 
krakingu termicznego

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez pirolityczne 
frakcjonowanie w temp. 816°C benzyny 
ciężkiej i rafinatu. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla C9 wrząca w temp. ok. 
204°C.)

Węglowodory aromatyczne C6-8, 
rafinowana benzyna z pirolizy; 
Niskowrząca benzyna z krakingu 
termicznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez pirolityczne 
frakcjonowanie w temp. 816°C benzyny 
ciężkiej i rafinatu. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C8, w tym 
benzenu).

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Destylaty benzyny i oleju gazowego z 
krakingu termicznego (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna z krakingu 
termicznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
termicznie krakowanej benzyny ciężkiej 
i/lub oleju napędowego. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów 
olefinowych o liczbie atomów węgla C5
wrzących w zakresie temp. od ok. 33°C 
do 60°C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Destylaty benzyny i oleju gazowego z 
krakingu termicznego zawierające 
dimery C5 (ropa naftowa); Niskowrząca 
benzyna z krakingu termicznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
ekstrakcyjną termicznie krakowanej 
benzyny ciężkiej i/lub oleju gazowego 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
C5 z pewną ilością zdimeryzowanych 
olefin C5, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 33°C do 184°C.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Produkty z destylacji ekstrakcyjnej 
benzyny i oleju gazowego z krakingu 
termicznego (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna z krakingu 
termicznego

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
ekstrakcyjną termicznie krakowanej 
benzyny ciężkiej i/lub oleju gazowego. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów parafinowych 
i olefinowych, głównie izoamylenów 
takich jak 2-metylobut-1-en i 2-
metylobut-2-en, wrzących w zakresie 
temp. od ok. 31°C do 40°C).

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Destylaty lekkie z krakingu 
termicznego, węglowodory aromatyczne 
z kolumny debutanizera; Niskowrząca 
benzyna z krakingu termicznego

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 210
ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z krakingu termicznego. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów aromatycznych, głównie 
benzenu).

Benzyna lekka z krakingu termicznego, 
odsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna z krakingu 
termicznego
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez poddanie destylatu 
ropy naftowej 
z wysokotemperaturowego krakingu 
termicznego ciężkich frakcji olejowych 
procesowi słodzenia w celu konwersji 
tioli (merkaptanów). Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych, olefinowych 
i nasyconych wrzących w zakresie temp. 
od ok. 20°C do 100°C).

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Benzyna ciężka obrabiana wodorem 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C13, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C 
do 230°C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Benzyna lekka obrabiana wodorem 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus 
20°C do 190°C.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Benzyna lekka hydroodsiarczona (ropa 
naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu katalitycznego 
hydroodsiarczania. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C4 do C11, 
wrzących w zakresie temp. 
od ok. minus 20°C do 190°C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa 
naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa 
obrabiana wodorem

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu katalitycznego 
hydroodsiarczania. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C7 do 
C12, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 90°C do 230°C.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Destylaty średnie obrabiane wodorem 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu obróbki średniego 
destylatu wodorem. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C5 do C10, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 
127°C do 188°C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Destylaty lekkie obrabiane wodorem 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu obróbki lekkiego 
destylatu wodorem. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C9, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 3°C 
do 194°C.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Destylaty ciężkie obrabiane wodorem, 
produkty ze szczytu deizoheksanizera 
(ropa naftowa); Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu obróbki ciężkich 
destylatów wodorem. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C3 do C6, 
wrzących w zakresie temp. 
od ok. minus 49°C do 68°C.)
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Solwent nafta (ropa naftowa), 
węglowodory aromatyczne lekkie 
obrabiane wodorem; Niskowrząca 
frakcja naftowa obrabiana wodorem
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C8 do C10, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 
135°C do 210°C.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Benzyna lekka z krakingu termicznego, 
hydroodsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez frakcjonowanie 
hydroodsiarczonego termicznie 
krakowanego destylatu. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie 
w zakresie od C5 do C11, wrzących w 
zakresie temp. od ok. 23°C do 195°C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Benzyna lekka obrabiana wodorem, 
zawierająca cykloalkany (ropa naftowa); 
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji frakcji 
ropy naftowej. Składa się z głównie z 
alkanów i cykloalkanów wrzących w 
zakresie temp. od ok. minus 20°C do 
190°C).

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Benzyna (ropa naftowa), uwodornione 
produkty ciężkie z olefin; Niskowrząca 
frakcja naftowa obrabiana wodorem

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Benzyna hydroodsiarczona, w pełnym 
zakresie destylacji (ropa naftowa); 
Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana 
wodorem
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu katalitycznego 
hydroodsiarczania. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C4
do C11, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 30°C do 250°C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Benzyna (ropa naftowa), uwodornione 
produkty lekkie z olefin; Niskowrząca
frakcja naftowa obrabiana wodorem

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę wodorem 
frakcji ropy naftowej pochodzącej z 
procesu pirolizy w obecności 
katalizatora. Składa się przede 
wszystkim z nienasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C5 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C 
do 190°C.)

Węglowodory C4-12, uwodornione 
produkty z olefin; Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji z 
produktu procesu krakingu benzyny 
ciężkiej z parą wodną i następnie 
selektywnego katalitycznego 
uwodornienia związków 
żywicotwórczych. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 30°C 
do 230°C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Solwent nafta (ropa naftowa), 
węglowodory lekkie naftenowe 
obrabiane wodorem; Niskowrząca 
frakcja naftowa obrabiana wodorem
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się przede 
wszystkim z cykloparafinowych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C6 do C7, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 73°C 
do 85°C.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Benzyna (ropa naftowa), uwodornione 
produkty lekkie z olefin; Niskowrząca 
frakcja naftowa obrabiana wodorem

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez wydzielenie i 
następnie uwodornienie produktów 
procesu krakingu z parą wodną w celu 
otrzymania etenu (etylenu). Składa się 
przede wszystkim z nasyconych i 
nienasyconych parafin, cyklicznych 
parafin i cyklicznych węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C10, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 50°C 
do 200°C. Zawartość węglowodorów 
benzenowych może zmieniać się do 
30% (m/m). Ten produkt może też 
zawierać niewielkie ilości związków 
siarki i tlenu).

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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Węglowodory C6-11 obrabiane wodorem, 
odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rozpuszczalniki, 
które są poddawane obróbce wodorem 
w celu przekształcenia aromatów do 
naftenów przez uwodornienie 
katalityczne).

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Węglowodory C9-12 obrabiane wodorem, 
odaromatyzowane; Niskowrząca frakcja 
naftowa obrabiana wodorem

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rozpuszczalniki, 
które są poddawane obróbce wodorem 
w celu przekształcenia aromatów do 
naftenów przez uwodornienie 
katalityczne).

Rozpuszczalnik Stoddarda; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Bezbarwny, rafinowany destylat ropy 
naftowej, wolny od zjełczałych i 
nieprzyjemnych zapachów, który wrze 
w zakresie temp. od ok. 150°C do 
205°C.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Kondensaty gazu ziemnego (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
wydzielona jako ciecz z gazu ziemnego 
w powierzchniowym separatorze przez 
wsteczną kondensację. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C2 do C20. Pod ciśnieniem 
atmosferycznym i w temp. otoczenia 
jest cieczą).

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Gaz ziemny (ropa naftowa), mieszanina 
skroplonych gazów; Niskowrząca 
benzyna - niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
wydzielona jako ciecz z gazu ziemnego 
w instalacji recyklingu gazu 
w procesach takich jak chłodzenie lub 
absorpcja. Składa się przede wszystkim 
z nasyconych węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla w 
zakresie od C2 do C8).

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Benzyna lekka z hydrokrakingu (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu hydrokrakingu. 
Składa się przede wszystkim z 
nasyconych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C4
do C10, wrzących w zakresie temp. od 
ok. minus 20°C do 180°C.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Benzyna ciężka z hydrokrakingu (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu hydrokrakingu. 
Składa się przede wszystkim z 
nasyconych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C6
do C12, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 65°C do 230°C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Benzyna odsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez poddanie benzyny 
ciężkiej z ropy naftowej procesowi 
słodzenia w celu konwersji tioli 
(merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych 
zanieczyszczeń. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C4 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus 
10°C do 230°C.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Benzyna rafinowana kwasem (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z procesu 
traktowania kwasem siarkowym. Składa 
się z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C7 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 90 do 
230°C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 222
ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

Benzyna ciężka neutralizowana 
chemicznie (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana w procesie usuwania 
substancji kwaśnych. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C6 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C 
do 230°C.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Benzyna lekka zobojętniana chemicznie 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana w procesie usuwania 
substancji kwaśnych. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C4 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus
20°C do 190°C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Benzyna katalitycznie odparafinowana 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu 
odparafinowania frakcji ropy naftowej. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C5 do C12, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C 
do 230°C.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Benzyna lekkia z olefin (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu z parą 
wodną. Składa się przede wszystkim z 
nienasyconych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C4
do C11, wrzących w zakresie temp. od 
ok. minus 20°C do 190°C. Może 
zawierać 10% (v/v) lub więcej 
benzenu).

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Solwent nafta (ropa naftowa), 
węglowodory lekkie aromatyczne; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
strumieni aromatycznych. Składa się 
przede wszystkim z aromatycznych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C8 do C10, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 
135°C do 210°C.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Węglowodory aromatyczne, C6-10, 
rafinowane kwasem, zobojętniane;
Niskowrząca benzyna ciężka -
niespecyfikowana

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Destylaty (ropa naftowa), węglowodory 
C3-5 bogate w 2-metylobut-2-en; 
Niskowrząca benzyna –
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
węglowodorów zwykle o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C3
do C5, głównie izopentanu i 3-
metylobut-1-enu. Składa się z 
nasyconych i nienasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C3 do C5, przede 
wszystkim 2-metylobut-2-enu).

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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Destylaty z produktów polimeryzacji 
olefin z krakingu parowego, frakcja 
węglowodorów C5-12 (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna –
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów polimeryzacji uzyskanych 
z destylatu krakowanego z parą wodną. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C5 do C12).

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Destylaty z krakingu parowego frakcja 
węglowodorów C5-12 (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

(Złożona mieszanina związków 
organicznych otrzymywana podczas 
destylacji produktów z procesu krakingu 
z parą wodną. Składa się z 
nienaasyconych węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C5 do C12.).

Destylaty z olefin, frakcja 
węglowodorów C5-10 zmieszana z 
frakcją lekką C5 (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Ekstrakty węglowodorów C4-6
otrzymane w wyniku rafinacji zimnym 
kwasem (ropa naftowa); Niskowrząca 
benzyna - niespecyfikowana
(Złożona mieszanina związków 
organicznych otrzymywana w instalacji 
ekstrakcji zimnym kwasem nasyconych 
i nienasyconych węglowodorów 
alifatycznych zwykle o liczbie atomów 
węgla w zakresie od C3 do C6, głównie 
pentanów i pentenów. Składa się przede 
wszystkim z nasyconych i 
nienasyconych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla w zakresie od C4 do C6, 
głównie C5).

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Destylaty ze szczytu kolumny 
depentanizera (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z katalitycznie 
krakowanego strumienia gazowego. 
Składa się z węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C6).

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Pozostałości z dołu kolumny do 
rozdzielania butanu (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona pozostałość z destylacji 
strumienia butanowego. Składa się z 
węglowodorów alifatycznych o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C4
do C6).

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Oleje pozostałościowe (ropa naftowa), 
kolumna deizobutanizera; Niskowrząca 
benzyna - niespecyfikowana

(Złożona pozostałość z destylacji 
atmosferycznej strumienia butanowo-
butylenowego. Składa się 
z węglowodorów alifatycznych o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C4
do C6).

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Benzyna w pełnym zakresie wrzenia z 
koksowania fluidalnego (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z instalacji koksowania 
fluidalnego. Składa się przede 
wszystkim z nienasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C15
wrzących w zakresie temp. od ok. 43°C 
do 250°C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Benzyna (ropa naftowa), średnie 
aromaty z krakingu parowego; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z krakingu z parą wodną. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów aromatycznych o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C7
do C12 wrzących w zakresie temp. od 
ok. 130°C do 220°C.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Benzyna oczyszczana ziemią bielącą w 
pełnym zakresie wrzenia z destylacji 
zachowawczej (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana (v.)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
będąca wynikiem działania na wszystkie 
produkty destylacji zachowawczej 
benzyny ciężkiej gliną naturalną lub 
modyfikowaną, zazwyczaj w procesie 
perkolacji, w celu usunięcia śladowych 
związków jonowych i zanieczyszczeń. 
Składa się z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w przedziale od 
C4 do C11, wrzących w przybliżonym 
przedziale temperatur od -20 °C 
do 220 °C.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Benzyna lekka surowa, oczyszczana 
ziemią bielącą (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę surowej 
benzyny lekkiej naturalną lub 
modyfikowaną ziemią bielącą zwykle w 
procesie perkolacyjnym w celu 
usunięcia śladowych ilości substancji 
polarnych i obecnych zanieczyszczeń. 
Składa się z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C7
do C10, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 93°C do 180°C.)

Benzyna lekka z krakingu parowego o 
dużej zawartości związków 
aromatycznych (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu z parą 
wodną. Składa się przede wszystkim z 
nienasyconych węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C7 do C9
wrzących w zakresie temp. od ok. 
110°C do 165°C.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Benzyna lekka z krakingu parowego 
odbenzenowana (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu z parą 
wodną. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C12
wrzących w zakresie temp. od ok. 80°C 
do 218°C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Benzyna zawierająca węglowodory 
aromatyczne (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Benzyna popirolityczna, frakcja z dna 
debutanizera; Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez frakcjonowanie 
pozostałości z dna depropanizera. 
Składa się z nienasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie powyżej C5).

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Benzyna lekka odsiarczona (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna –
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez poddanie destylatu 
ropy naftowej procesowi słodzenia w 
celu konwersji tioli (merkaptanów) lub 
usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. 
Składa się przede wszystkim z 
nasyconych i nienasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C3 do C6, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus 
20°C do 100°C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 231
ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

Kondensaty gazu ziemnego; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

(Złożona mieszanina węglowodorów 
wydzielona i/lub skondensowana z gazu 
ziemnego podczas transpotru i zebrana 
na głowicy i/lub z produkcji, zbierania, 
przesyłania i dystrybucji przewodami 
rurowymi w dennikach, skruberach itd. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C2 do C8).

Destylaty z rozdzielania frakcji naftowej 
z procesu "Unifining" (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez odpędzenie 
produktów z instalacji procesu 
„Unifining” benzyny ciężkiej. Składa 
się z nasyconych węglowodorów 
alifatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C2 do C6).

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Benzyna lekka z reformingu 
katalitycznego, wolna od 
węglowodorów aromatycznych; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
pozostająca po usunięciu związków 
aromatycznych z katalitycznie 
reformowanej benzyny lekkiej w 
procesie selektywnej absorpcji. Składa 
się przede wszystkim ze związków 
parafinowych i cyklicznych o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C5
do C8, wrzących w zakresie temp. od ok. 
66°C do 121°C.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Benzyna; Niskowrząca benzyna –
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
zawierająca głównie węglowodory 
parafinowe, cykloparafinowe, 
aromatyczne i nienasycone o liczbie 
atomów węgla głównie powyżej C3, 
wrząca w zakresie temp. od ok. 30°C do 
260°C).

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 233
ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

Węglowodory aromatyczne C7-8, 
produkty dealkilacji, pozostałości po 
destylacji; Niskowrząca benzyna -
niaspecyfikowana

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Węglowodory lekkie C4-6 z 
depentanizera z frakcji aromatycznej 
przed uwodornieniem; Niskowrząca 
benzyna - niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako przedgon z kolumny 
depentanizera przed obróbką wodorem 
wsadu aromatycznego. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla w zakresie od C4
do C6, głównie pentanu i pentenów, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 25°C 
do 40°C.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Destylaty wygrzewanej frakcji naftowej 
bogate w węglowodory C5 (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
wygrzewanej, krakowanej z parą wodną 
benzyny ciężkiej. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla w zakresie od C4 do C6, 
głównie C5).

Ekstrakty rozpuszczalnikowe benzyny 
lekkiej katalitycznie reformowanej (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako ekstrakt z ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej katalitycznie 
reformowanej frakcji ropy naftowej. 
Składa się przede wszystkim z 
aromatycznych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C7
do C8, wrzących w zakresie temp. od ok. 
100°C do 200°C.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Benzyna lekka hydroodsiarczona i 
odaromatyzowana (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
hydroodsiarczonych 
i odaromatyzowanych lekkich frakcji 
ropy naftowej. Składa się przede 
wszystkim z parafin i cykloparafin C7, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 90°C 
do 100°C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Benzyna lekka, bogata w węglowodory 
C5, odsiarczona (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez poddanie benzyny 
ciężkiej z ropy naftowej procesowi 
słodzenia w celu konwersji tioli 
(merkaptanów) lub usunięcia kwaśnych 
zanieczyszczeń. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C4 do C5, 
wrzących w zakresie temp. od ok. minus 
10°C do 35°C.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Węglowodory C8-11 z benzyny 
krakingowej, frakcja toluenowa; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
wstępnie uwodornionej benzyny 
ciężkiej krakingowej. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C8 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 
130°C do 205°C.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Węglowodory C4-11 z benzyny 
krakingowej, wolne od węglowodorów 
aromatycznych; Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
wstępnie uwodornionej benzyny 
ciężkiej krakingowej po destylacyjnym 
rozdzieleniu frakcji węglowodorowej 
zawierającej benzen i toluen i wyżej 
wrzące. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C4 do C11, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 30°C 
do 205°C.)

Benzyna lekka z krakingu parowego, po 
procesie wygrzewania (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez frakcjonowanie 
krakowanej z parą wodną benzyny
ciężkiej po odzyskaniu z procesu 
wygrzewania. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C4
do C6 wrzących w zakresie temp. od ok. 
0°C do 80°C.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Destylaty bogate w węglowodory C6
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
wyjściowego wsadu ropy naftowej. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
w zakresie od C5 do C7, bogatych w C6, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 60°C 
do 87°C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Benzyna z pirolizy, uwodorniona; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Frakcja destylacyjna z uwodornienia 
benzyny z pirolizy, wrząca w zakresie 
temp. od ok. 20°C do 200°C.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Destylaty lekkie, frakcja węglowodorów 
C8-12 (ropa naftowa), kraking parowy, 
polimeryzacja; Niskowrząca benzyna –
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji frakcji 
C8 do C12 z polimeryzacji destylatów 
ropy naftowej krakowanych z parą 
wodną. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów aromatycznych o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C8
do C12).

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Ektrakty ciężkich rozpuszczalników 
naftowych rafinowane ziemią bielącą 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna –
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez traktowanie 
ekstraktu ciężkich rozpuszczalników 
naftowych ziemią fulerską. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie 
w zakresie od C6 do C18, wrzących w 
zakresie temp. od ok. 80°C do 180°C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Benzyna lekka z krakingu parowego 
odbenzenowana, po obróbce termicznej 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę i destylację 
odbenzenowanej lekkiej benzyny 
krakowanej parą wodną. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C7 do C12, wrzących w 
zakresie temp. od ok. 95°C do 200°C).

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Benzyna lekka z krakingu parowego po 
obróbce termicznej (ropa naftowa); 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę i destylację 
odbenzenowanej lekkiej benzyny 
krakowanej z parą wodną. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C5 do C6, wrzących w 
zakresie temp. od ok. 35°C do 80°C.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Destylaty (ropa naftowa), węglowodory 
C7-9 bogate w C8, hydroodsiarczone, 
odaromatyzowane; Niskowrząca 
benzyna – niespecyfikowana

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
hydroodsiarczonej i zdearomatyzowanej 
lekkiej frakcji ropy naftowej. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla w zakresie od C7
do C9, głównie parafin i cykloparafin 
C8, wrzących w zakresie temp. od ok. 
120°C do 130°C.)

Węglowodory C6-8, uwodornione i 
odaromatyzowane sorbcyjnie, rafinacja 
toluenowa; Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas sorpcji toluenu z 
frakcji węglowodorowej z benzyny 
krakingowej obrabianej wodorem w 
obecności katalizatora. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C6 do C8, wrzących w 
zakresie temp. od ok. 80°C do 135°C.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Benzyna z koksowania o szerokim 
zakresie wrzenia, hydroodsiarczona 
(ropa naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez frakcjonowanie 
hydroodsiarczonego destylatu 
z koksowania. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C5
do C11, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 23°C do 196°C.)

Benzyna lekka odsiarczona (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez poddanie benzyny z 
ropy naftowej procesowi słodzenia w 
celu konwersji tioli (merkaptanów) lub 
usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. 
Składa się z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od C5
do C8, wrzących w zakresie temp. od 
ok. 20°C do 130°C.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Węglowodory C3-6 bogate w C5, z 
krakingu benzyny z parą wodną; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z krakingu benzyny z parą 
wodną. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
w zakresie od C3 do C6, głównie C5).

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Węglowodory bogate w C5, zawierające 
dicyklopentadien; Niskowrząca benzyna 
– niespecyfikowana

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu z parą 
wodną. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
C5 i dicyklopentadienu, wrze w zakresie 
temp. od ok. 30°C do 170°C.)

Pozostałości lekkie z krakingu 
parowego, zawierające głównie 
węglowodory aromatyczne (ropa 
naftowa); Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu z parą 
wodną lub podobnych procesów po 
usunięciu bardzo lekkich produktów, co 
w rezultacie daje pozostałość 
rozpoczynającą się od węglowodorów o 
liczbie atomów węgla powyżej C5. 
Składa się przede wszystkim 
z węglowodorów aromatycznych o 
liczbie atomów węgla powyżej C5, 
wrzących powyżej temp. ok. 40°C).

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Węglowodory C>5, bogate w C5-6; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Węglowodory bogate w C5; 
Niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Węglowodory aromatyczne C8-10; 
Redestylaty oleju lekkiego, 
wysokowrzące - niespecyfikowane

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Destylaty lekkie z krakingu 
katalitycznego (ropa naftowa); Olej 
gazowy z krakowania

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu katalitycznego 
krakingu. Składa się z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie C8-C25. Wrze w zakresie temp. 
od ok. 150°C do 400°C. Zawiera 
stosunkowo dużą ilość 
dwupierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych).

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Destylaty średnie z krakingu 
katalitycznego (ropa naftowa); Olej 
gazowy z krakowania

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu katalitycznego 
krakingu. Składa się z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie C11-C30. Wrze w zakresie temp. 
od ok. 205°C do 450°C. Zawiera 
stosunkowo dużą ilość 
trójpierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych).

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Destylaty lekkie z krakingu termicznego 
(ropa naftowa); Olej gazowy z 
krakowania

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu termicznego 
krakingu. Składa się przede wszystkim z 
nienasyconych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie C10-
C22. Wrze w zakresie temp. od ok. 
160°C do 370°C.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Destylaty lekkie hydroodsiarczone z 
krakingu termicznego (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę wodorem 
destylatów lekkich z krakingu 
katalitycznego w celu przekształcenia 
organicznej siarki w siarkowodór, który 
jest usuwany. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie C9-C25. Wrze 
w zakresie temp. od ok. 150°C 
do 400°C. Zawiera stosunkowo dużą 
ilość dwupierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych).

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Destylaty (ropa naftowa), piroliza 
benzyny lekkiej; Olej gazowy z 
krakowania

(Złożona mieszanina węglowodorów z 
wielokrotnej destylacji produktów z 
procesu krakingu z parą wodną. Składa 
się z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie C10-C18).

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Destylaty z krakowania z parą wodną 
(ropa naftowa); Olej gazowy z 
krakowania
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
destylatów z krakingu z parą wodną. 
Składa się z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie do 
C10 do polimerów o niskiej masie 
cząsteczkowej).

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Oleje napędowe z pirolizy (ropa 
naftowa); Olej gazowy z krakowania
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu krakingu z parą 
wodną Składa się z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie powyżej 
C9. Wrze w zakresie temp. od ok. 205°C 
do 400°C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Destylaty średnie z krakingu 
termicznego, hydroodsiarczone; Olej 
gazowy z krakowania

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez frakcjonowanie 
wyjściowych hydrodsiarczonych 
destylatów z krakingu termicznego. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C11 do C25. Wrze 
w zakresie temp. od ok. 205°C do 
400°C.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Oleje napędowe z krakingu 
termicznego, hydroodsiarczone (ropa 
naftowa); Olej gazowy z krakowania

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Pozostałości z uwodornienia benzyny z 
krakingu z parą wodną (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako pozostałość z 
destylacji obrabianej wodorem benzyny 
z krakingu z parą wodną. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów 
wrzących w zakresie temp. od 
ok. 200°C do 350°C.)
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Pozostałości z destylacji benzyny z 
krakingu z parą wodną (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako dolna frakcja z 
kolumny z rozdzielenia ścieków 
z benzyny krakowanej parą wodną w 
wysokiej temperaturze. Wrze w zakresie 
temp. od ok. 147°C do 300°C i tworzy 
gotowy olej o lepkości 18 mm2/s w 
temp. 50°C.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Destylaty lekkie z krakingu 
katalitycznego, degradowane termicznie 
(ropa naftowa); Olej gazowy z 
krakowania
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu katalitycznego 
krakingu, które były stosowane jako 
ciecze grzewcze. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów wrzących 
w zakresie temp. od ok. 190°C do 
340°C. Może zawierać organiczne 
związki siarki).

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Pozostałości z obróbki termicznej 
frakcji benzynowej z krakingu 
parowego (ropa naftowa); Olej gazowy 
z krakowania
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako pozostałość po 
destylacji benzyny krakingu z parą 
wodną, poddanej obróbce termicznej. 
Wrze w zakresie temp. od ok. 150°C do 
350°C).

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Oleje napędowe (ropa naftowa), frakcja 
lekka próżniowa z krakingu 
termicznego, hydroodsiarczona; Olej 
gazowy z krakowania
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez katalityczne 
hydroodsiarczanie frakcji lekkiej 
próżniowej z krakingu termicznego. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C14 do C20, 
wrzących w zakresie temp. od ok. 
270°C do 370°C.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Destylaty średnie hydroodsiarczone, z
procesu koksowania (ropa naftowa); 
Olej gazowy z krakowania

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez frakcjonowanie 
hydroodsiarczonego destylatów 
z koksowania. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C12 do C21. Wrze 
w zakresie temp. od ok. 200°C do 
360°C.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Destylaty ciężkie z krakingu z parą 
wodną (ropa naftowa); Olej gazowy z 
krakowania

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 248
ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
ciężkich pozostałości z krakingu z parą 
wodną. Składa się przede wszystkim z 
wysoko alkilowanych ciężkich 
węglowodorów aromatycznych 
wrzących w zakresie temp. od ok. 
250°C do 400°C.)

Destylaty ciężkie z hydrokrakingu (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana podczas destylacji 
produktów z procesu hydrokrakingu. 
Składa się przede wszystkim z 
nasyconych węglowodorów. Wrze w 
zakresie temp. od ok. 260°C do 600°C.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Destylaty ciężkie parafinowe, 
rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z procesu 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się 
przede wszystkim z nasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
C20 do C50 i tworzy gotowy olej 
o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w 
temp. 40°C.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Destylaty lekkie parafinowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z procesu 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się 
przede wszystkim z nasyconych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
C15 do C30 i tworzy gotowy olej 
o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w 
temp. 40°C).

Pozostałości olejowe odasfaltowane 
rozpuszczalnikowo (ropa naftowa); Olej 
bazowy – niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako frakcja 
rozpuszczalna z odasfaltowania 
pozostałości rozpuszczalnikiem C3-C4. 
Składa się z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie powyżej C25. 
Wrze w temp. powyżej ok. 400°C.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Destylaty ciężkie naftenowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z procesu 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla C20 do C50 i tworzy gotowy olej o 
lepkości przynajmniej 19 mm2/s w 
temp. 40°C. Zawiera stosunkowo 
niewiele normalnych parafin).

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako rafinat z procesu 
ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla C15 do C30 i tworzy gotowy olej o 
lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w 
temp. 40°C. Zawiera stosunkowo 
niewiele normalnych parafin).

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Pozostałości olejowe rafinowane 
rozpuszczalnikiem (ropa naftowa); Olej 
bazowy – niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako frakcja 
nierozpuszczalna z procesu rafinacji 
rozpuszczalnikiem pozostałości przy 
użyciu polarnego rozpuszczalnika 
organicznego takiego jak fenol lub 
2-furylometanal (furfural). Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie powyżej C25. Wrze w temp. 
powyżej ok. 400°C.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Destylaty ciężkie parafinowe, 
oczyszczone ziemią bielącą (ropa 
naftowa); Olej bazowy –
niespecyfikowany

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
będąca wynikiem obróbki frakcji ropy 
naftowej naturalną lub modyfikowaną 
ziemią bielącą w procesie kontaktowym 
lub perkolacyjnym w celu usunięcia 
obecnych śladowych ilości substancji 
polarnych i zanieczyszczeń. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o 
lepkości przynajmniej 19 mm2/s w 
temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo 
węglowodorów nasyconych).

Destylaty lekkie parafinowe, 
oczyszczone ziemia bielącą (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
będąca wynikiem obróbki frakcji ropy 
naftowej naturalną lub modyfikowaną 
ziemią bielącą w procesie kontaktowym 
lub perkolacyjnym w celu usunięcia 
obecnych śladowych ilości substancji 
polarnych i zanieczyszczeń. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
od C15 do C30 i tworzy gotowy olej o 
lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w 
temp. 40°C. Zawiera stosunkowo dużo 
węglowodorów nasyconych).

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Pozostałości olejowe oczyszczone gliną 
(ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez traktowanie 
pozostałości olejowych naturalną lub 
modyfikowaną gliną w procesie 
kontaktowym lub perlokacyjnym w celu 
usunięcia śladowych ilości substancji 
polarnych i obecnych zanieczyszczeń. 
Składa się z węglowodorów głównie o 
liczbie atomów węgla powyżej C25. 
Wrze w temp. powyżej ok. 400°C.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Destylaty ciężkie naftenowe, 
oczyszczone ziemią bielącą (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
będąca wynikiem obróbki frakcji ropy 
naftowej naturalną lub modyfikowaną 
ziemią bielącą w procesie kontaktowym 
lub perkolacyjnym w celu usunięcia 
śladowych ilości obecnych substancji 
polarnych i zanieczyszczeń. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o 
lepkości przynajmniej 19 mm2/s w 
temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało 
normalnych parafin).

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Destylaty lekkie naftenowe, poddane 
obróbce ziemią bielącą (ropa naftowa); 
Olej bazowy - niespecyfikowany

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
będąca wynikiem obróbki frakcji ropy 
naftowej naturalną lub modyfikowaną 
ziemią bielącą w procesie kontaktowym 
lub perkolacyjnym w celu usunięcia 
śladowych ilości substancji polarnych i 
obecnych zanieczyszczeń. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
od C15 do C30 i tworzy gotowy olej o 
lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w 
temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało 
normalnych parafin).

Destylaty ciężkie naftenowe, poddane 
obróbce wodorem (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C20 do C50 i tworzy gotowy 
olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s 
w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo 
mało normalnych parafin).

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Destylaty lekkie naftenowe, obrabiane 
wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
przede wszystkim od C15 do C30 i 
tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej 
niż 19 mm2/s w temp. 40°C. Zawiera 
stosunkowo mało normalnych parafin).

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane 
wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C20 do C50 i tworzy gotowy 
olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s 
w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo 
dużo węglowodorów nasyconych).

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Destylaty lekkie parafinowe, obrabiane 
wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
przede wszystkim od C15 do C30 i 
tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej 
niż 19 mm2/s w temp. 40°C. Zawiera 
stosunkowo dużo węglowodorów 
nasyconych).

Destylaty lekkie parafinowe z 
odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); Olej bazowy –
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez usunięcie 
normalnych parafin z frakcji ropy 
naftowej przez krystalizację z 
rozpuszczalnika. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla od C15 do C30 i tworzy 
gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 
mm2/s w temp. 40°C).

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Pozostałości olejowe obrabiane 
wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy 
naftowej wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
przede wszystkim powyżej C25. Wrze 
w temp. powyżej ok. 400°C.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Pozostałości olejowe z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); 
Olej bazowy - niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez usunięcie 
węglowodorów o długich, 
rozgałęzionych łańcuchach węglowych 
z pozostałości olejowych przez 
krystalizację rozpuszczalnikową. Składa 
się z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla przede wszystkim powyżej C25. 
Wrze w temp. powyżej ok. 400°C.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Destylaty ciężkie naftenowe z 
odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); Olej bazowy –
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez usunięcie 
normalnych parafin z frakcji ropy 
naftowej przez krystalizację 
rozpuszczalnikową. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
przede wszystkim od C20 do C50 i 
tworzy gotowy olej o lepkości 
przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40°C. 
Zawiera stosunkowo mało normalnych 
parafin).

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Destylaty lekkie naftenowe z 
odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez usunięcie 
normalnych parafin z frakcji ropy 
naftowej przez krystalizację 
rozpuszczalnikową. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla od C15 do C30 i tworzy 
gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 
mm2/s w temp. 40°C. Zawiera 
stosunkowo mało normalnych parafin).

Destylaty ciężkie parafinowe z 
odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez usunięcie 
normalnych parafin z frakcji ropy 
naftowej przez krystalizację 
rozpuszczalnikową. Składa się z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
przede wszystkim od C20 do C50 i 
tworzy gotowy olej o lepkości 
przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40°C.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Oleje naftenowe ciężkie, 
odparafinowane katalitycznie (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu katalitycznego 
odparafinowania. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla przede wszystkim od C20 do C50 i 
tworzy gotowy olej o lepkości 
przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40°C. 
Zawiera stosunkowo mało normalnych 
parafin).

Oleje naftenowe lekkie, odparafinowane 
katalitycznie (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu katalitycznego 
odparafinowania. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla od C15 do C30 i tworzy 
gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 
mm2/s w temp. 40°C. Zawiera 
stosunkowo mało normalnych parafin).

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Oleje parafinowe ciężkie, 
odparafinowane katalitycznie (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu katalitycznego 
odparafinowania. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla przede wszystkim od C20 do C50 i 
tworzy gotowy olej o lepkości 
przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40°C).

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Oleje parafinowe lekkie, 
odparafinowane katalitycznie (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu katalitycznego 
odparafinowania. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla od C15 do C30 i tworzy 
gotowy olej o lepkości mniejszej niż 
19 mm2/s w temp. 40°C.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Oleje naftenowe ciężkie z 
odparafinowania czynnikami 
kompleksującymi (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez usunięcie 
węglowodorów parafinowych o prostym 
łańcuchu węglowym w postaci 
substancji stałej przez obróbkę takimi 
czynnikami jak mocznik. Składa się 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla przede wszystkim od C20 do C50 i 
tworzy gotowy olej o lepkości 
przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40°C. 
Zawiera stosunkowo mało normalnych 
parafin).

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Oleje naftenowe lekkie z 
odparafinowania czynnikami 
kompleksującymi (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z procesu katalitycznego 
odparafinowania. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla od C15 do C30 i tworzy 
gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 
mm2/s w temp. 40°C. Zawiera 
stosunkowo mało normalnych parafin).

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
hydrorafinowane węglowodory C20-50, 
obojętny olej bazowy o dużej lepkości; 
Olej bazowy – niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę lekkiego 
próżniowego oleju gazowego, ciężkiego 
próżniowego oleju gazowego i 
pozostałości olejowych 
odasfaltowanych rozpuszczalnikowo 
wodorem w obecności katalizatora w 
dwustopniowym procesie z 
odparafinowaniem pomiędzy dwoma 
etapami. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C20 do C50 i tworzy gotowy 
olej o lepkości ok. 112 mm2/s w temp. 
40°C. Zawiera stosunkowo dużo 
węglowodorów nasyconych).

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
hydrorafinowane węglowodory C15-30, 
obojętny olej bazowy; Olej bazowy –
niespecyfikowany

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez traktowanie 
lekkiego próżniowego oleju gazowego 
i ciężkiego próżniowego oleju 
gazowego wodorem w obecności 
katalizatora w dwustopniowym procesie 
z odparafinowaniem pomiędzy dwoma 
etapami. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C15 do C30 i tworzy gotowy 
olej o lepkości ok. 15 mm2/s w temp. 
40°C. Zawiera stosunkowo dużo 
węglowodorów nasyconych).

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
hydrorafinowane węglowodory C20-50, 
obojętny olej bazowy; Olej bazowy –
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez traktowanie 
lekkiego próżniowego oleju gazowego, 
ciężkiego próżniowego oleju gazowego 
i pozostałości olejowych 
odasfaltowanych rozpuszczalnikowo 
wodorem w obecności katalizatora w 
dwustopniowym procesie z 
odparafinowaniem pomiędzy dwoma 
etapami. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C20 do C50 i tworzy gotowy 
olej o lepkości ok. 32 mm2/s w temp. 
40°C. Zawiera stosunkowo dużo 
węglowodorów nasyconych).

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Oleje smarowe; Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej i procesów 
odparafinowania. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
nasyconych o liczbie atomów węgla 
w zakresie od C15 do C50).

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Destylaty parafinowe ciężkie z 
odparafinowania czynnikami 
kompleksującymi (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez odparafinowanie 
ciężkiego destylatu parafinowego. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C20 do C50 i tworzy gotowy 
olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s 
w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo 
mało normalnych parafin).

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Destylaty parafinowe lekkie z 
odparafinowania czynnikami 
kompleksującymi (ropa naftowa); Olej 
bazowy – niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez odparafinowanie 
ciężkiego destylatu parafinowego. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C12 do C30 i tworzy gotowy 
olej o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s 
w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo 
mało normalnych parafin).

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Destylaty parafinowe ciężkie z 
odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę 
odparafinowanego ciężkiego destylatu 
parafinowego naturalną lub 
modyfikowaną ziemią bielącą w 
procesie kontaktowym lub 
perkolacyjnym. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C20 do C50).

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Węglowodory ciężkie parafinowe C20-50
z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane; 
Olej bazowy – niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę 
odparafinowanego ciężkiego destylatu 
parafinowego wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C20 do C50).

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Destylaty lekkie parafinowe z 
odparafinowania rozpuszczalnikowego, 
rafinowane ziemią bielącą (ropa 
naftowa); Olej bazowy –
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę 
odparafinowanego lekkiego destylatu 
parafinowego naturalną lub 
modyfikowaną ziemią bielącą w 
procesie kontaktowym lub 
perkolacyjnym. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C15 do C30).

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Destylaty lekkie parafinowe z 
odparafinowania rozpuszczalnikowego, 
hydrorafinowane (ropa naftowa); Olej 
bazowy – niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę
odparafinowanego lekkiego destylatu 
parafinowego wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C15 do C30).

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Pozostałości olejowe po hydrorafinacji z 
odparafinowania rozpuszczalnikowego 
(ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Pozostałości olejowe odparafinowane 
katalitycznie (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Destylaty ciężkie parafinowe, 
odparafinowane, hydrorafinowane (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez intensywne 
uwodornienie odparafinowanego 
destylatu w obecności katalizatora. 
Składa się przede wszystkim z 
nasyconych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C25 do C39 i tworzy gotowy olej o 
lepkości ok. 44 mm2/s w temp. 50°C).

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Destylaty lekkie parafinowe, 
odparafinowane, hydrorafinowane (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez intensywne 
uwodornienie odparafinowanego 
destylatu w obecności katalizatora. 
Składa się przede wszystkim z 
nasyconych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C21 do C29 i tworzy gotowy olej o 
lepkości ok. 13 mm2/s w temp. 50°C).

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Destylaty z hydrokrakingu, rafinowane 
rozpuszczalnikiem, odparafinowane 
(ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez rekrystalizację 
odparafinowanych hydrokrakowanych i 
rafinowanych rozpuszczalnikiem 
destylatów ropy naftowej).

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Destylaty lekkie naftenowe, rafinowane 
rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane; 
Olej bazowy - niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez traktowanie frakcji 
ropy naftowej wodorem w obecności 
katalizatora i usunięcie węgowodorów 
aromatycznych przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikiem. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
naftenowych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C15 do C30 i 
tworzy gotowy olej o lepkości pomiędzy 
13-15 mm2/s w temp. 40°C).

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
węglowodory C17-35 ekstrahowane
rozpuszczalnikiem, odparafinowane, 
hydrorafinowane; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
odparafinowana rozpuszczalnikowo 
frakcja z hydrokrakingu nie zawierająca 
związków aromatycznych; Olej bazowy 
- niespecyfikowany

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Oleje pozostałościowe z obróbki 
kwasem produktów z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); 
Olej bazowy – niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez odparafinowanie 
rozpuszczalnikowe pozostałości po 
destylacji obrabianych kwasem, 
hydrokrakowanych ciężkich parafin. 
Wrze w temp. powyżej ok. 380°C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Oleje parafinowe ciężkie rafinowane 
rozpuszczalnikiem, deparafinaty (ropa 
naftowa); Olej bazowy –
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z parafinowych rop 
naftowych zawierających siarkę. Składa 
się przede wszystkim z rafinowanego 
rozpuszczalnikiem deparafinowanego 
oleju smarowego o lepkości 65 mm2/s w 
temp. 50°C).

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Oleje smarowe parafinowe (ropa 
naftowa), oleje bazowe; Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez rafinację ropy 
naftowej. Składa się przede wszystkim z 
aromatów, naftenów i parafin i tworzy 
gotowy olej o lepkości 23 mm2/s w 
temp. 40°C).

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Węglowodory parafinowe z 
hydrokrakingu, odparafinowane 
rozpuszczalnikowo pozostałości po 
destylacji; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Węglowodory C20-50, uwodornione 
pozostałości olejowe z destylacji 
próżniowej; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Destylaty ciężkie rafinowane 
rozpuszczalnikiem, uwodornione (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Destylaty lekkie z hydrokrakingu, 
rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez odaromatyzowanie 
rozpuszczalnikowe pozostałości 
hydrokrakowanej ropy naftowej. Składa 
się przede wszystkim z węglowodorów 
o liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C18 do C27. Wrze w zakresie 
temp. od ok. 370°C do 450°C.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
węglowodory C18-40, destylat bazowy z 
hydrokrakingu odparafinowany 
rozpuszczalnikowo; Olej bazowy –
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez odparafinowanie 
rozpuszczalnikowe pozostałości 
podestylacyjnych z hydrokrakowanej 
ropy naftowej. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C18 do C40. Wrze w zakresie temp. od 
ok. 370°C do 550°C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Oleje smarowe (ropa naftowa), 
węglowodory C18-40, rafinat bazowy 
odparafinowany rozpuszczalnikowo, 
uwodorniony; Olej bazowy –
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez odparafinowanie 
rozpuszczalnikowe uwodornionego 
rafinatu otrzymanego przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową traktowanego 
wodorem destylatu ropy naftowej. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C18 do C40. Wrze 
w zakresie temp. od ok. 370°C do 
550°C.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Węglowodory C13-30, bogate w 
węglowodory aromatyczne, destylat 
naftenowy ekstrahowany 
rozpuszczalnikiem; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Węglowodory C16-32, bogate w 
węglowodory aromatyczne, destylat 
naftenowy ekstrahowany 
rozpuszczalnikiem; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Węglowodory C37-68, odparafinowane, 
odasfaltowane i hydrorafinowane 
pozostałości z destylacji próżniowej; 
Olej bazowy - niespecyfikowany

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Węglowodory C37-65, odasfaltowane i 
hydrorafinowane pozostałości z 
destylacji próżniowej; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Destylaty lekkie z hydrokrakingu, 
rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa 
naftowa); Olej bazowy –
niespecyfikowany

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę 
rozpuszczalnikiem destylatu z 
destylatów hydrokrakowanej ropy 
naftowej. Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C18 do C27. Wrze 
w zakresie temp. od ok. 370°C do 
450°C.)

Destylaty ciężkie uwodornione, 
rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa 
naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę 
uwodornionego destylatu ropy naftowej 
rozpuszczalnikiem. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C19 do C40. Wrze w zakresie temp. od 
ok. 390°C do 550°C.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
węglowodory C18-27 z hydrokrakingu, 
odparafinowane rozpuszczalnikiem 
(ropa naftowa); Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Węglowodory C17-30, pozostałość po 
destylacji atmosferycznej odasfaltowana 
rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, 
destylaty lekkie; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako pierwsza frakcja z 
destylacji próżniowej odcieków 
z rafinacji wodorem w obecności 
katalizatora pozostałości odasfaltowanej 
rozpuszczalnikowo. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C17 do C30. Wrze w zakresie temp. od 
ok. 300°C do 400°C. Tworzy gotowy 
olej o lepkości 4 mm2/s w temp. ok. 
100°C.)

Węglowodory C17-40, pozostałość po 
destylacji odasfaltowana 
rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, 
destylaty lekkie próżniowe; Olej 
bazowy – niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako pierwsza frakcja z 
destylacji próżniowej odcieków 
z katalitycznego uwodornienia 
pozostałości odasfaltowanej 
rozpuszczalnikowo o lepkości 8 mm2/s 
w temp. ok. 100°C. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C17 do C40. Wrze w zakresie temp. od 
ok. 300°C do 500°C.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Węglowodory C13-27, frakcja lekka 
naftenowa ekstrahowana 
rozpuszczalnikiem; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L



7524/8/06 REV 8 KZ/abs 273
ZAŁĄCZNIK XVII DG C I PL

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
aromatów z lekkiego destylatu 
naftenowego o lepkości 9,5 mm2/s w 
temp. 40°C. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C13 do C27. Wrze w zakresie temp. od 
ok. 240°C do 400°C.)

Węglowodory C14-29, frakcja lekka 
naftenowa ekstrahowana 
rozpuszczalnikiem; Olej bazowy -
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
aromatów z lekkiego destylatu 
naftenowego o lepkości 16 mm2/s w 
temp. 40°C. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C14 do C29. Wrze w zakresie temp. od 
ok. 250°C do 425°C.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Węglowodory C27-42, odaromatyzowane;
Olej bazowy - niespecyfikowany

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Węglowodory C17-30, destylaty lekkie 
hydrorafinowane; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Węglowodory naftenowe C27-45, z 
destylacji próżniowej; Olej bazowy -
niespecyfikowany

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Węglowodory C27-45, odaromatyzowane;
Olej bazowy - niespecyfikowany

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Węglowodory C20-58, hydrorafinowane;
Olej bazowy - niespecyfikowany

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Węglowodory naftenowe C27-42,; Olej 
bazowy - niespecyfikowany

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Pozostałości olejowe z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego, rafinowane 
węglem aktywnym (ropa naftowa); Olej 
bazowy – niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę 
odparafinowanych rozpuszczalnikowo 
pozostałości olejowych z ropy naftowej 
węglem aktywnym w celu usunięcia 
śladów składników polarnych 
i zanieczyszczeń).

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Pozostałości olejowe z odparafinowania 
rozpuszczalnikowego, rafinowane 
ziemią bielącą (ropa naftowa); Olej 
bazowy - niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę 
odparafinowanych rozpuszczalnikowo 
pozostałości olejowych z ropy naftowej 
ziemią bielącą w celu usunięcia śladów 
składników polarnych 
i zanieczyszczeń).

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Oleje smarowe (ropa naftowa), 
węglowodory >C25, ekstrahowane 
rozpuszczalnikowo, odasfaltowane, 
odparafinowane, uwodornione; Olej 
bazowy – niespecyfikowany

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową i uwodornienie 
pozostałości z destylacji próżniowej. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie powyżej C25 i tworzy gotowy 
olej o lepkości od 32 do 37 mm2/s w 
temp. 100°C).

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
węglowodory C17-32, ekstrahowane 
rozpuszczalnikowo, odparafinowane, 
uwodornione; Olej bazowy –
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową i uwodornienie 
pozostałości z destylacji atmosferycznej. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C17 do C32 i tworzy gotowy 
olej o lepkości od 17 do 23 mm2/s w 
temp. 40°C.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Oleje smarowe (ropa naftowa), 
węglowodory C20-35, ekstrahowane 
rozpuszczalnikowo, odparafinowane, 
uwodornione; Olej bazowy –
niespecyfikowany

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową i uwodornienie 
pozostałości z destylacji atmosferycznej. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C20 do C35 i tworzy gotowy 
olej o lepkości od 37 do 44 mm2/s w 
temp. 40°C.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Oleje smarowe (ropa naftowa), 
węglowodory C24-50, ekstrahowane 
rozpuszczalnikowo, odparafinowane, 
uwodornione; Olej bazowy –
niespecyfikowany
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową i uwodornienie 
pozostałości z destylacji atmosferycznej. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie od C24 do C50 i tworzy gotowy
olej o lepkości od 16 do 75 mm2/s w 
temp. 40°C.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ciężkich naftenowych o dużej 
zawartości węglowodorów 
aromatycznych (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce) (Koncentrat
aromatów otrzymany przez 
wprowadzenie wody do ekstraktu 
rozpuszczalnikowego z ciężkiego 
destylatu naftenowego i rozpuszczalnika 
do ekstrakcji).

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ciężkich parafinowych, rafinowane 
rozpuszczalnikiem; Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako ekstrakt z 
reekstrakcji rafinowanego 
rozpuszczalnikiem ciężkiego destylatu 
parafinowego. Składa się z nasyconych i 
aromatycznych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C20 do C50).

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Ekstrakty destylatów ciężkich 
parafinowych, odasfaltowane 
rozpuszczalnikowo (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako ekstrakt z 
ekstrahowanego rozpuszczalnikiem 
ciężkiego destylatu parafinowego).

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ciężkich naftenowych, traktowane 
wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę ekstraktu 
rozpuszczalnikowego ciężkiego 
destylatu naftenowego wodorem w 
obecności katalizatora. Składa się 
przede wszystkim z aromatycznych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C20 do C50 i 
tworzy gotowy olej o lepkości 
przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40°C.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ciężkich parafinowych, poddawane 
obróbce wodorem (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę ekstraktu 
rozpuszczalnikowego ciężkiego 
destylatu parafinowego wodorem w 
obecności katalizatora. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C21 do C33. Wrze w zakresie 
temp. od ok. 350°C do 480°C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, poddane obróbce 
wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę ekstraktu 
rozpuszczalnikowego lekkiego destylatu 
parafinowego wodorem w obecności 
katalizatora. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C17 do C26. Wrze w zakresie temp. od 
ok. 280°C do 400°C.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
średnich parafinowych poddane obróbce 
wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako ekstrakt z ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej średniego destylatu 
parafinowego traktowanego wodorem w 
obecności katalizatora. Składa się 
przede wszystkim z aromatycznych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C16 do C36).

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich naftenowych, hydroodsiarczone 
(ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny 
(po obróbce)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez obróbkę ekstraktu, 
otrzymanego z procesu ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem, wodorem w 
obecności katalizatora w warunkach 
umożliwiających przede wszystkim 
usunięcie związków siarki. Składa się 
przede wszystkim z aromatycznych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C15 do C30. Może 
zawierać 5% (m/m) i więcej 
węglowodorów aromatycznych o 4-6 
skondensowanych pierścieniach).

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, rafinowane 
kwasem (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako frakcja z destylacji 
ekstraktu z ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej lekkiego 
parafinowego destylatu ropy naftowej 
poddanego rafinacji kwasem 
siarkowym. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C16 do C32).

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, hydroodsiarczone 
(ropa naftowa); Ekstrakt aromatyczny 
(po obróbce)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową lekkiego destylatu 
parafinowego i obróbkę wodorem w 
celu przekształcenia organicznej siarki 
w siarkowodór, który jest usuwany. 
Składa się przede wszystkim z 
aromatycznych węglowodorów o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C15 do C40 i tworzy gotowy olej o 
lepkości powyżej 10 mm2/s 
w temp. 40°C).

Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego 
oleju napędowego, poddane obróbce 
wodorem (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)

(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową lekkiego oleju 
gazowego z destylacji próżniowej ropy 
naftowej i poddana obróbce wodorem w 
obecności katalizatora. Składa się 
przede wszystkim z aromatycznych 
węglowodorów o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C13 do C30).

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ciężkich parafinowych, oczyszczane 
ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana w wyniku traktowania 
frakcji ropy naftowej naturalną lub 
modyfikowaną gliną w procesie 
kontaktowym lub perlokacyjnym w celu 
usunięcia śladowych ilości substancji 
polarnych i obecnych zanieczyszczeń. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów aromatycznych o liczbie 
atomów węgla głównie w zakresie od 
C20 do C50 i tworzy gotowy olej o 
lepkości mniejszej niż 19 mm2/s 
w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo 
dużo węglowodorów nasyconych. Może 
zawierać 5% (m/m) i więcej 
węglowodorów aromatycznych o 4-6 
skondensowanych pierścieniach).

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ciężkich naftenowych, 
hydroodsiarczone (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z wyjściowej ropy 
naftowej przez obróbkę wodorem w 
celu przekształcenia organicznej siarki 
w siarkowodór, który jest usuwany. 
Składa się przede wszystkim 
z węglowodorów o liczbie atomów 
węgla głównie w zakresie od C15 do C50
i tworzy gotowy olej o lepkości powyżej 
19 mm2/s w temp. 40°C.).

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
ciężkich parafinowych, 
odparafinowanych rozpuszczalnikowo, 
hydroodsiarczone (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana z odparafinowanej 
rozpuszczalnikowo wyjściowej ropy 
naftowej przez obróbkę wodorem w 
celu przekształcenia organicznej siarki 
w siarkowodór, który jest usuwany. 
Składa się przede wszystkim z 
węglowodorów o liczbie atomów węgla
głównie w zakresie od C15 do C50 i 
tworzy gotowy olej o lepkości powyżej 
19 mm2/s w temp. 40°C).

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, oczyszczone 
węglem aktywnym (ropa naftowa); 
Ekstrakt aromatyczny (po obróbce)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako frakcja z destylacji 
ekstraktu z ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej lekkiego 
parafinowego destylatu ropy naftowej 
poddawana obróbce węglem aktywnym 
w celu usunięcia śladów składników 
polarnych i zanieczyszczeń. Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C16 do C32).

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe destylatów 
lekkich parafinowych, rafinowane 
ziemią bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako frakcja z destylacji 
ekstraktu z ekstrakcji 
rozpuszczalnikowej lekkiego 
parafinowego destylatu ropy naftowej 
traktowana ziemią bielącą w celu 
usunięcia śladów składników polarnych 
i zanieczyszczeń. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C16 do C32).

Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego 
oleju napędowego, oczyszczone węglem 
aktywnym (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową lekkiego oleju 
gazowego z destylacji próżniowej, 
obrabiana węglem aktywnym w celu 
usunięcia śladów składników polarnych 
i zanieczyszczeń. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C13 do C30).

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Ekstrakty rozpuszczalnikowe lekkiego 
oleju napędowego, oczyszczone ziemią 
bielącą (ropa naftowa); Ekstrakt 
aromatyczny (po obróbce)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana przez ekstrakcję 
rozpuszczalnikową lekkiego oleju 
gazowego z destylacji próżniowej, 
obrabiana ziemią bielącą w celu 
usunięcia śladów składników polarnych 
i zanieczyszczeń. Składa się przede 
wszystkim z węglowodorów 
aromatycznych o liczbie atomów węgla 
głównie w zakresie od C13 do C30).

Szlam olejowy (ropa naftowa)
(Złożona mieszanina węglowodorów 
otrzymywana jako frakcja olejowa z 
odolejania rozpuszczalnikowego lub z 
procesu "pocenia" parafiny Składa się 
przede wszystkim z węglowodorów o 
rozgałęzionych łańcuchach węglowych 
o liczbie atomów węgla głównie w 
zakresie od C20 do C50)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Szlam olejowy poddany obróbce 
wodorem (ropa naftowa); Szlam 
olejowy

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Ogniotrwałe włókna ceramiczne, do 
specjalnych celów z wyjątkiem 
wymienionych w innym miejscu 
wykazu [syntetyczne włókna 
ceramiczne (krzemianowe) bez 
określonej orientacjiz zawartością 
tlenków alkalicznych i metali ziem 
alkalicznych 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)
mniejszą lub równą 18% wag.]

650-017-00-8 R
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Dodatek 3

Punkt 29 – Substancje mutagenne: kategoria 1
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Dodatek 4

Punkt 29 – Substancje mutagenne: kategoria 2

Substancje: Numer 
indeksowy

Numer WE Numer CAS Noty

Heksametylofosforotriamid; 
heksametylofosforoamid

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Siarczan(VI) dietylu 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Dichromian(VI) potasu 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Dichromian (VI) amonu 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Dichromian (VI) sodu 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Dichromian(VI) sodu, 
dihydrat

024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Dichlorek chromylu; 
tlenochlorek chromu

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Chromian(VI) potasu 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Chromian(VI) sodu 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Fluorek kadmu(II) 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Chlorek kadmu(II) 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butan [zawierający ≥ 0,1% 
butadienu (203–450–8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Izobutan [zawierający ≥ 
0,1% butadienu (203–450–
8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3-butadien; buta-1,3-dien 601–013–00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzo[a]piren; 
benzo[d,e,f]chryzen

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-dibromo-3-chloropropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Tlenek etylenu; oksiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Tlenek propylenu; 1,2-
epoksypropan; 
metylooksiran

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-bioksiran; l,2:3,4-
diepoksybutan

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

(Akryloamido)metoksyocta
n metylu (zawierający ≥ 0,1 
% akrylamidu)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Akrylamidoglikolan metylu 
(zawierający ≥ 0,1 % 
akrylamidu)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Etylenoimina; azirydyna 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5-
tris(oksiranylometylo)-
1,3,5-triazyno-2,4,6(1H, 3H, 
5H)-trion; TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Akrylamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-tris-[(2S i 2R)-2,3-
epoksypropylo]-1,3,5-
triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-
trion

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Dodatek 5

Punkt 30 – Substancje działające szkodliwie na rozrodczość: kategoria 1

Substancje: Numer 
indeksowy

Numer 
WE

Numer CAS Noty

Tlenek węgla 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Heksafluorokrzemian ołowiu(II) 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Związki ołowiu, z wyjątkiem 
wymienionych w innym miejscu w 
niniejszym załączniku

082-001-00-6

Związki ołowiu alkilowe pochodne 082-002-00-1

Azydek ołowiu(II) 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Chromian(VI) ołowiu(II) 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Octan ołowiu(II) 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Diortofosforan(V) triołowiu 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Octan wodorotlenek ołowiu(II) 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Bismetanosulfonian ołowiu 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

C.I. pigment Yelow 34;
(Substancja ta jest identyfikowana w 
indeksie barw pod numerem struktury 
C.I.77603.)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

C.I. pigment Red 104;
(Substancja ta jest identyfikowana w 
indeksie barw pod numerem struktury
C.I.77605.)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Wodoroarsenian(V) ołowiu(II) 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-dibromo-3-chloropropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-bromopropan 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Warfaryna; 3-(1-fenylo-3-
oksobutylo)-4-hydroksykumaryna

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

2,4,6-trinitrorezorcynolan ołowiu (II), 
styfninian ołowiu (II)

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Dodatek 6

Punkt 30 – Substancje działające szkodliwie na rozrodczość: kategoria 2

Substancje: Numer 
indeksowy

Numer WE Numer CAS Uwagi

6-(2-chloroetylo)-6-(2-
metoksyetoksy)-2,5,7,10-
tetraoksa-6-silaundekan;
etacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazol (ISO); bis(4-
fluorofenylo)(metylo)-(1H-
1,2,4-triazol-1-
ilometylo)silan

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Mieszanina: 4-{[bis-(4-
fluorofenylo)-
metylosililo]metylo}-4H-
1,2,4-triazolu i 1-{[bis-(4-
fluorofenylo)metylosililo]m
etylo}-1H-l,2,4-triazolu

014-019-00-7 403-250-2 — E

Tetrakarbonylek niklu, 
tetrakarbonylonikiel

028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Fluorek kadmu(II) 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Chlorek kadmu(II) 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Benzo[a]piren; 
benzo[d,e,f]chryzen

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-metoksyetanol; eter 
monometylowy glikolu 
etylenowego; metyloglikol

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-etoksyetanol; eter 
monoetylowy glikolu 
etylenowego; etyloglikol

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-Epoksypropan-1-ol; 
glicydol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2- Metoksypropan-1-ol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Eter bis(2-metoksyetylowy) 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoksypropan-1-ol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-
izobutyloetylidenodifenol;
2,2-bis(4-hydroksyfenylo)-
4-metylopentan

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

Octan 2-metoksyetylu; 
octan eteru 
monometylowego glikolu 
etylenowego; octan 
metyloglikolu

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

Octan 2-etoksyetylu; octan 
eteru monoetylowego 
glikolu etylenowego; octan 
etyloglikolu 

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

{[(4-hydroksy-3,5-di-tert-
butylofenylo)-
metylo]sulfanylo}octan 2-
etyloheksylu

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Ftalan bis(2-metoksyetylu) 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

Octan 2-metoksypropylu 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazyfop butylowy (ISO);
(RS)-2-[4-(5-
trifluorometylo-2-
pirydyloksy)fenoksy]propan
ian butylu

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Winchlozolina (ISO); (RS) -
3,5-dichlorofenylo-5-
metylo-5-winylo-1,3-
oksazolidyno-2,4-dion

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Kwas metoksyoctowy 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Ftalan bis(2-etyloheksylu);
ftalan di(2-etyloheksylu);
DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Ftalan dibutylu; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(R)-2-[4-(6-
chlorochinoksalin-2-
yloksy)fenoksy]propanian 
(+/-) tetrahydrofurfurylu

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapakryl (ISO); 3-
metylobut-2-enian 2-sec-
butylo-4,6-dinitrofenylu

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb; 2-sec-butylo-4,6-
dinitrofenol

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Sole i estry dinosebu z 
wyjątkiem wymienionych w 
innym miejscu w 
niniejszym załączniku

609-026-00-2

Dinoterb; 2-tert-butylo-4,6-
dinitrofenol

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Sole i estry dinoterbu 609-031-00-X

Nitrofen (ISO); eter 2,4-
dichlorofenylowo-4-
nitrofenylowy

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Octan 2-metylo-ONN-
azoksymetylu; octan 
metyloazoksymetylu

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorf (ISO); 4-alkilo-
2,6-dimetylomorfolina

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

1,3-etylenotiomocznik;; 
imidazolidyno-2-tion; 2-
imidazolino-2-tiol

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cykloheksymid 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioksazyna (ISO); N-(7-
fluoro-3,4-dihydro-3-okso-
4-prop-2-ynylo-2H-1,4-
benzoksazyn-6-
ylo)cykloheks-1-eno-1,2-
dikarboksamid

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-
chlorofenylo)-2-(4-
fluorofenylo)[(1H-l,2,4-
triazol-1-ilo)metylo]oksiran

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimetyloformamid; 
dimetyloformamid

616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N,N-dimetyloacetamid 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamid 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-metyloacetamid 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-metyloformamid 616–056–00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Dodatek 7

Przepisy szczególne w sprawie oznakowania wyrobów zawierających azbest

1. Wszystkie wyroby zawierające azbest lub ich opakowania muszą być oznakowane w 

określony poniżej sposób:

a) oznakowanie, zgodne z poniższym wzorem, ma co najmniej 5cm wysokości (H) i 

2,5 cm szerokości;

b) oznakowanie składa się z dwóch części:

− górna część (h1 = 40 % H) zawiera białą literę „a” na czarnym tle,

− dolna część (h2 = 60 % H) zawiera czytelny, ujednolicony napis w kolorze 

białym i/lub czarnym, na czerwonym tle;

c) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, wyrazy „zawiera azbest”, zawarte w ujednoliconym 

napisie, zastępuje się wyrazami „zawiera krokidolit/niebieski azbest”.

Państwa członkowskie mogą wyłączyć spod przepisów akapitu pierwszego wyrób, 

który ma zostać skierowany wyłącznie na ich rynek wewnętrzny. Jednakże 

oznakowanie tego wyrobu musi zawierać wyrazy „zawiera azbest”

(d) jeżeli oznakowanie ma formę bezpośredniego nadruku na wyrobach, wystarczy 

zastosować jeden kolor, kontrastujący z kolorem tła.
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2. Oznakowanie wymienione w niniejszym załączniku powinno być przytwierdzona zgodnie 

z poniższymi zasadami:

a) na każdej najmniejszej części (sztuce, opakowaniu, jednostce);

b) jeżeli wyrób posiada elementy wykonane z azbestu, jedynie te elementy powinny 

posiadać oznakowanie. Można odstąpić od oznakowania, jeżeli nie ma możliwości 

umieszczenia oznakowania z powodu zbyt małych rozmiarów wyrobu lub 

nieodpowiedniego opakowania.
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3. Oznakowanie opakowań wyrobów zawierających azbest

3.1. Na czytelnym i niedającym się usunąć oznakowaniu opakowań wyrobów zawierających 

azbest powinny znajdować się poniższe elementy:

a) symbol i odpowiedni znak ostrzegawczy, zgodnie z niniejszym załącznikiem;

b) instrukcja bezpieczeństwa, sporządzona zgodnie z niniejszym załącznikiem, 

dostosowana do poszczególnego wyrobu.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczane na opakowaniu nie mogą 

podważać informacji podanych zgodnie z lit. a) i b) ani być z nimi sprzeczne.

3.2. Oznakowanie zgodne z pkt 3.1. powinno mieć formę:

− etykiety trwale przytwierdzonej do opakowania, lub

− etykiety (przywieszki) solidnie przymocowanej do opakowania, lub

− bezpośredniego nadruku na opakowaniu.

3.3. Wyroby zawierające azbest, które są pakowane luzem tylko w opakowanie z tworzywa 

sztucznego lub podobne opakowania, powinny być traktowane jako wyroby pakowane 

i powinny być znakowane zgodnie z ppkt 3.2. Jeżeli wyroby takie są wyjmowane 

z opakowań i wprowadzane do obrotu bez opakowania, to każda najmniejsza jednostka 

wyrobu powinna być opatrzona oznakowaniem zawierającym szczegóły zgodnie z ppkt 

3.1.
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4. Oznakowanie nieopakowanych wyrobów zawierających azbest

W odniesieniu do wyrobów niepakowanych zawierających azbest, oznakowanie zgodne 

z ppkt 3.1. powinno mieć formę:

− etykiety trwale przytwierdzonej do wyrobu zawierającego azbest,

− etykiety (przywieszki) solidnie przymocowanej do takiego wyrobu,

− bezpośredniego nadruku na wyrobach,

lub, jeżeli wyżej wymienione sposoby oznakowania nie są możliwe do zastosowania, na 

przykład w przypadku małych rozmiarów wyrobu, nieodpowiednich właściwości wyrobu 

lub technicznych trudności, oznakowanie może mieć formę ulotki zgodnej z ppkt 3.1.

5. Bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

oznakowanie przytwierdzone do wyrobów, które może być przetwarzane lub wykończone 

w celu ich stosowania, należy uzupełnić o instrukcje bezpieczeństwa odpowiednie dla 

danego wyrobu, w szczególności takie jak:

− używać w miarę możliwości poza pomieszczeniami zamkniętymi lub w miejscach 

dobrze wentylowanych,

− zaleca się stosować narzędzia ręczne lub narzędzia wolnoobrotowe wyposażone, 

jeżeli to konieczne, w odpowiednie urządzenia do odpylania. W przypadku 

stosowania narzędzi wysokoobrotowych, powinny one być zawsze wyposażone w 

takie urządzenie,
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− w miarę możliwości zwilżyć przed cięciem lub wierceniem,

− zwilżać pyły i gromadzić je w odpowiednio uszczelnionych zbiornikach oraz usuwać 

je w sposób bezpieczny.

6. Oznakowanie wyrobów przeznaczonych do stosowania w warunkach domowych nieobjęte 

przepisami pkt 5, podczas użytkowania których występuje możliwość uwolnienia włókien 

azbestu, powinny, jeżeli konieczne, zawierać następującą instrukcję bezpieczeństwa:

„wymienić w przypadku zużycia”.

7. Oznakowanie wyrobów zawierających azbest jest sporządzane w języku(-ach) 

urzędowym(-ych) państwa członkowskiego, w którym wyrób jest wprowadzany do obrotu.
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Dodatek 8

Punkt 43 – Barwniki azowe

Wykaz amin aromatycznych 

Numer CAS Numer indeksowy Numer WE Substancje:

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenylo-4-amina

4-aminobifenyl

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzydyna

3 95-69-2 202-441-6 4-chloro-o-toluidyna

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftyloamina

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluen
4-amino-2',3-
dimetyloazobenzen
4-o-toliloazo-o-toluidyna

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidyna

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroanilina

8 615-05-4 210-406-1 4-metoksy-m-
fenylenodiamina

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metylenodianilina
4,4'-
diaminodifenylometan
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichlorobenzydyna

3,3'-dichlorobifenylo-
4,4'-diamina

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-
dimetoksybenzydyna

o-dianizydyna

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetylobenzydyna

4,4'-bi-o-toluidyna

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metylenobis(o-
toluidyna)

14 120-71-8 204-419-1 6-metoksy-m-toluidyna;

p-krezydyna

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metylenobis(2-
chloroanilina)

2,2'-dichloro-4,4'-
metylenodianilina

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oksydianilina

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-tiodianilina

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidyna
2-aminotoluen

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metylo-m-
fenylenodiamina

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetyloanilina

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anizydyna

2-metoksyanilina

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzen
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Dodatek 9

Punkt 43 – Barwniki azowe

Wykaz barwników azowych

Numer CAS Numer 
indeksowy

Numer WE Substancje:

1 Nieprzydzielony

Składnik 1:
CAS nr 118685-33-
9
C39H23ClCrN7O12S.
2Na
Składnik 2:

C46H30CrN10O20S2.
3Na

611-070-00-2 405-665-4 Mieszanina [6-(4-
anizydyno)-3-
sulfoniano-2-(3,5-
dinitro-2-
oksydofenyloazo)-1-
naftolano][1-(5-chloro-2-
oksydofenyloazo)-2-
naftolano]chromianu(1-) 
disodu i bis[6-(4-
anizydyno)-3-
sulfoniano-2-(3,5-
dinitro-2-
oksydofenyloazo)-1-
naftolano]chromianu(1-) 
trisodu
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I. WPROWADZENIE 

 

1. W dniu 5 listopada Komisja przedłożyła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) oraz wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu dostosowania jej do 

rozporządzenia REACH. Wniosek oparty jest na art. 95 traktatu WE. 

 

2. Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w dniu 31 marca 2004 r.1 

 

3. Parlament Europejski wydał opinię w pierwszym czytaniu w dniu 17 listopada 2005 r. 

 

4. W dniu 13 grudnia 2005 r. Rada osiągnęła jednomyślnie porozumienie polityczne 

w sprawie kompromisowego tekstu w celu przyjęcia wspólnego stanowiska. 

 

5. Rada przyjęła wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 traktatu WE w dniu 27 czerwca 

2006 r. 

 

II. CELE 

 

Biorąc pod uwagę, że wiedza na temat substancji chemicznych jest bardzo ograniczona, co 

wydaje się głównym słabym punktem obecnej polityki UE w zakresie chemikaliów, wniosek 

w sprawie „REACH” dąży do zachowania równowagi pomiędzy ochroną zdrowia człowieka 

i środowiska oraz wpływem na konkurencyjność, w szczególności małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), jak również do uproszczenia procesów administracyjnych 

i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów. 

                                                 
1 Dz.U. C 112 z 30.4.2004, str. 92. 
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W szczególności, podstawowe cele nowego systemu obejmują: 
 

• ustanowienie spójnego systemu rejestracji zapewniającego podstawowe informacje na 

temat zagrożeń i ryzyka w odniesieniu do nowych i istniejących substancji 

produkowanych w UE lub importowanych do niej; 

• przeniesienie obowiązku dostarczenia dowodu z organów państw członkowskich na 

przedsiębiorstwa wytwórcze i importujące, które będą odpowiedzialne za wykazanie, 

że substancje mogą być stosowane w sposób bezpieczny; 

• wprowadzenie odpowiedzialności dalszych użytkowników za dostarczanie informacji 

na temat zastosowań substancji i związanych z nimi środków kontroli ryzyka; 

• utrzymanie istniejącego systemu ograniczeń i wprowadzenie nowego narzędzia 

w postaci procedury udzielania zezwoleń dla najniebezpieczniejszych substancji; 

• zapewnienie większej przejrzystości i otwartości wobec ogółu społeczeństwa poprzez 

stworzenie łatwiejszego dostępu do istotnych informacji o chemikaliach; 

• utworzenie centralnego organu w celu ułatwienia zarządzania REACH oraz 

zapewnienia, że system jest stosowany w sposób zharmonizowany w całej UE. 

 

III. WSPÓLNE STANOWISKO 

 

Biorąc pod uwagę powyższe cele i złożoną strukturę przemysłu chemicznego oraz jego 

łańcucha dostaw, Rada osiągnęła porozumienie co do tekstu, który dąży do zapewnienia 

wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz ograniczenia 

administracyjnych obciążeń i kosztów dla przemysłu europejskiego w celu utrzymania jego 

konkurencyjności i potencjału innowacyjnego. 

 

W tekście wniosku wprowadzono obszerne zmiany podczas dyskusji przeprowadzonych 

przez Radę w ciągu ostatnich dwóch lat. Podczas tego procesu poszczególne prezydencje 

Rady często kontaktowały się z Parlamentem Europejskim, co zaowocowało znaczącym 

zbliżeniem stanowisk obu instytucji. Około 200 poprawek zawartych w opinii Parlamentu 

Europejskiego z pierwszego czytania zostało więc odzwierciedlonych w całości, w części lub 

co do zasady we wspólnym stanowisku. 
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Wszelkie zmiany w stosunku do oryginalnego wniosku wprowadzone przez Radę zostały 

przyjęte przez Komisję. 

 

Motywy 

 

Wspólne stanowisko uwzględnia około 20 poprawek Parlamentu Europejskiego, które 

odpowiadają podejściu przyjętemu w przepisach prawnych (artykułach i załącznikach). 

 

Dodatkowo wspólne stanowisko uwzględnia niektóre poprawki co do istoty: 

 

W odniesieniu do poprawki 11 (związanej częściowo z poprawkami 59 i 364 dotyczącymi art. 

1 ust. 2), która wprowadza „obowiązek zachowania ostrożności” przez producentów, 

importerów i dalszych użytkowników, zgodnie z którym stosują oni lub wprowadzają do 

obrotu substancje w taki sposób, aby nie szkodzić zdrowiu człowieka lub środowisku, Rada 

uważa, że przepisy art. 1, zmienione w taki sposób, aby zawierały stwierdzenie, że substancje 

chemiczne nie mogą wpływać w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka lub środowisko, są 

wystarczające. 

 

W odniesieniu do poprawek 3, 416 i 419, które dotyczą konkurencyjności i potencjału 

innowacyjnego europejskiego przemysłu chemicznego, a także zgodności rozporządzenia 

REACH w wymogami WTO, Rada uważa, że rozporządzenie REACH jest zgodne 

z wszystkimi zobowiązaniami w ramach WTO i ze swej natury powinno stymulować 

innowacyjność i tym samym utrzymywać lub wspierać konkurencyjność. Poza tym Rada 

uważa, że przepisy art. 1, zmienione w taki sposób, by wyrażały, że jednym z celów 

rozporządzenia było zapewnienie swobodnego przepływu towarów przy jednoczesnym 

wsparciu konkurencyjności i innowacyjności, są wystarczające. 

 

Ogólnie biorąc, kilka zmian zawartych we wspólnym stanowisku jest zgodnych z istotą 

poprawek 22 i 363, które kładą nacisk na potrzebę poświęcenia szczególnej uwagi małym 

i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Dodatkowo Rada uważa za konieczne wprowadzenie 

nowego motywu 8 podkreślającego potrzebę szczególnego zwrócenia uwagi na potencjalny 

wpływ rozporządzenia REACH na MŚP oraz potrzebę unikania wszelkiego rodzaju 

dyskryminacji w stosunku do nich. 
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Inne poprawki dotyczące motywów nie zostały odzwierciedlone z uwagi na brak ich 

zgodności z podejściem przyjętym przez Radę we wspólnym stanowisku (poprawki 2, 5, 6, 7, 

9, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 

54, 55, 56, 57, 58, 90, 361 i 424). 

 

 Tytuł I - Zakres zastosowania i definicje 

 

We wspólnym stanowisku Rada skonsolidowała i wyjaśniła zakres zastosowania 

rozporządzenia, a także wyjaśniła niektóre zwolnienia (np. dotyczące odpadów, substancji 

stosowanych w żywności lub paszach oraz w niektórych przypadkach ze względu na 

obronność). Co więcej zwolnienia z obowiązku rejestracji poszczególnych substancji 

wymienionych w załączniku IV nie zostały zmienione (z jednym wyjątkiem dotyczącym 

dodania do wykazu masy celulozowej), ale zostaną wraz z załącznikami I i V poddane 

przeglądowi przez Komisję 12 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia REACH. 

Zmieniono kategorie zwolnień z obowiązku rejestracji wymienione w załączniku V, 

zwłaszcza w odniesieniu do substancji występujących w przyrodzie, takich jak rudy, rudy 

wzbogacone, minerały i klinkier cementowy. Definicje zawarte w art. 3 zostały dostosowane 

tak, aby uwzględniały podejście przyjęte przez Radę we wspólnym stanowisku. 

 

Na tej podstawie wspólne stanowisko odzwierciedla w całości, co do zasady lub w części 

poprawki Parlamentu Europejskiego 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 463rev, 

464rev, 465rev, 466rev, 469rev i 983. 

W odniesieniu do poprawki 67 dotyczącej stopów i ich definicji jako preparatów 

szczególnego rodzaju Rada przyjmuje z zadowoleniem wyrażony w nowym motywie zamiar 

Komisji, aby opracować, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i 

zainteresowanymi stronami, wytyczne dotyczące oceny preparatów szczególnego rodzaju. 

 

Wspólne stanowisko nie odzwierciedla poprawek, które nie są zgodne z podejściem Rady 

[poprawki 59 i 364 (patrz powyżej w punkcie „Motywy”), 60, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 

82, 673 i 676]. 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  mo/AMA/dz 6 
 DG C I   PL 

Tytuł II - Rejestracja 

 
W celu włączenia podstawowych elementów propozycji „jedna substancja - jedna rejestracja” 

(OSOR) przedstawionej podczas analizy przez Radę, przepisy dotyczące wielu rejestrujących 

tę samą substancję zostały zmienione. Wspólne stanowisko przewiduje, że wszyscy 

producenci lub importerzy tej samej substancji powinni wspólnie przedkładać niektóre części 

dossier rejestracyjnego. Wprowadzono jednak określone możliwości odejścia od tego 

obowiązku w przypadku rozbieżności opinii rejestrujących na temat wyboru danych, 

w przypadku gdy wspólne przedłożenie danych pociągałoby za sobą nieproporcjonalne koszty 

i gdy prowadziłoby ono do wymiany informacji wrażliwych pod względem handlowym. 

 
Substancje, które są celowo uwalniane z wyrobów, będą zasadniczo traktowane jak wszelkie 

inne substancje i rejestrowane zgodnie z okresami wprowadzania wynoszącymi 3, 6 i 11 lat. 

Dodatkowo wytwórcy i importerzy wyrobów będą zgłaszać substancje spełniające kryteria 

udzielenia zezwolenia, jeśli występują one w tych wyrobach w ilości przewyższającej 

określony poziom, a podczas etapów istnienia substancji nie można wykluczyć narażenia 

ludzi lub środowiska. 

 
W przypadku gdy agencja uważa, że istnieją powody by podejrzewać, że dana substancja jest 

uwalniana z wyrobów oraz że uwalnianie to stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub 

środowiska, może podjąć decyzje nakładające na wytwórców lub importerów tych wyrobów 

wymóg rejestracji. 

 
W odniesieniu do informacji, których przedłożenie jest wymagane w czasie rejestracji, 

rejestrujący powinni móc dobrowolnie posługiwać się kategoriami stosowania i narażenia. 

Rejestrujący mógłby dobrowolnie skorzystać z jakościowej oceny dossier rejestracyjnego 

dokonywanej przez osobę oceniającą, którą wybrał jako posiadającą właściwe doświadczenie. 

 
W zależności od wielkości obrotu należy przedłożyć następujące informacje: 
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• Substancje wprowadzone produkowane lub importowane w małej ilości (1 – 10 ton 
rocznie na producenta lub importera): w przypadku gdy substancja wprowadzona 
mieszcząca się w tym zakresie wielkości obrotu spełnia proste kryteria wskazujące na 
to, że jest substancją potencjalnie wzbudzającą obawy, rejestrujący jest zobowiązany 
przedstawić pełen zakres informacji określonych w załączniku VII. W innych 
przypadkach należałoby dostarczyć jedynie informacje fizykochemiczne wymienione 
w sekcji 5 załącznika VII wraz z informacjami, do których rejestrujący ma dostęp. 
Powyższe kryteria są ustanowione w załączniku III. Kryteria te mają być 
jednoznaczne i proste w stosowaniu przez przedsiębiorstwa i odnosić się do znanych 
informacji o właściwościach substancji, jej zastosowaniach i prawdopodobnym 
narażeniu; 
Ponieważ załącznik VII będzie miał zastosowanie jedynie do ograniczonej liczby 
substancji w tym zakresie wielkości obrotu, wspólne stanowisko zawiera dodatkowe 
wymagania w zakresie informacji dotyczących toksyczności ostrej, biodegradacji 
i toksyczności dla glonów. 
Rejestrujący wszelkie substancje niewprowadzone musieliby dostarczyć pełen zakres 
informacji określonych w załączniku VII. 

• Proponuje się tylko jedno badanie szkodliwego działania na rozrodczość 
w odniesieniu do załącznika VIII (dodatkowe informacje standardowe wymagane dla 
substancji produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 10 ton rocznie na 
producenta lub importera).  

• w załącznikach IX i X (dodatkowe informacje standardowe wymagane dla substancji 
produkowanych lub importowanych odpowiednio w ilości co najmniej 100 ton oraz co 
najmniej 1000 ton na producenta lub importera na rok).  W ciągu 18 miesięcy od 
wejścia w życie rozporządzenia Komisja przyjmie kryteria określające, co stanowi 
odpowiednie uzasadnienie pominięcia niektórych badań zawartych w załącznikach 
VIII–X w oparciu o scenariusze narażenia przygotowane w ramach raportu 
bezpieczeństwa chemicznego. 

 
W odniesieniu do substancji wprowadzonych, we wspólnym stanowisku przewiduje się 
włączenie do pierwszej fazy rejestracji substancji, które są potencjalnie trwałe, wykazujące 
zdolność do biokumulacji i toksyczne (PBT) w oparciu o obecne kryteria klasyfikacji i które 
są produkowane lub importowane w ilości ponad 100 ton rocznie na producenta lub 
importera. 
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Mówiąc ogólnie, Rada miała na celu wypracowanie wykonalnego i mniej uciążliwego 

systemu rejestracji przy jednoczesnym zapewnieniu generowania przez branżę wystarczającej 

ilości informacji umożliwiających bezpieczne stosowanie substancji oraz udostępnianie 

informacji organom i dalszym użytkownikom. 

 

Z powyższych względów wspólne stanowisko odzwierciedla w całości, co do zasady lub 

w części następujące poprawki: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 373, 

380, 381, 382, 386, 387 i 436. 

 

Wspólne stanowisko nie uwzględnia niektórych poprawek, które nie byłyby zgodne 

z określonym powyżej podejściem (poprawki 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 

422, 469rev, 433, 549, 575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 i 960). 

 

W szczególności w odniesieniu do poprawek 96, 106, 108 i 549, które mają na celu 

ograniczenie liczby badań na zwierzętach, Rada w pełni podziela cel wyrażony w tych 

poprawkach, ale uważa, że cel ten jest brany pod uwagę w ramach art. 13 ust. 2, który 

stanowi, że metody badań zostaną poddane stosownemu przeglądowi w celu udoskonalenia, 

ograniczenia lub zastąpienia testów na zwierzętach. Myśl ta jest także obecna w propozycji 

OSOR i związanych z nią zmianach dokonanych w tytule III dotyczącym udostępniania 

danych, co powinno prowadzić do ograniczenia liczby badań na zwierzętach kręgowych. 

 

 

Inne poprawki, takie jak poprawki 593, 594, 595 i 596 nie zostały uwzględnione ponieważ 

wprowadzanie do rozporządzenia przepisów dotyczących grup przedsiębiorstw nie byłoby 

stosowne. 

 

Wreszcie, jako że ryzyko związane z narażeniem jest ogólnie uważane za stosunkowo niskie 

oraz jako że stanowiłoby to zbyt duże obciążenie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

(MŚP), nie uwzględniono poprawki 110, która wprowadziłaby wymóg sporządzania oceny 

bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do wszystkich substancji podlegających 

rejestracji. 
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Tytuł III - Udostępnianie danych i unikanie przeprowadzania niepotrzebnych badań 

 

Wspólne stanowisko przewiduje, że potencjalni rejestrujący są zobowiązani do udostępniania 

informacji pochodzących z badań na zwierzętach kręgowych. Informacje uzyskane w wyniku 

badań innych niż badania na zwierzętach muszą być udostępniane na żądanie innego 

potencjalnego rejestrującego. Ogólną zasadą jest, że podział kosztów będzie uzgadniany przez 

samych potencjalnych rejestrujących w sposób sprawiedliwy, proporcjonalny i 

niedyskryminacyjny, szczególnie w odniesieniu do MŚP. 

 

Zawarto także jasny i jednoznaczny przepis dotyczący równego podziału kosztów 

w przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia tej kwestii przez potencjalnych rejestrujących. 

 

W celu ułatwienia udostępniania danych wprowadzono jedną fazę rejestracji wstępnej, która 

rozpoczyna się 12 miesięcy, a kończy 18 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia. 

 

Fakt, że we wspólnym stanowisku odzwierciedlono w całości, co do zasady lub w części 30 

z poprawek przyjętych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu (poprawki 27, 123, 

125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 358, 

367, 369rev, 370, 371, 379 i 384) wskazuje na to, że Parlament Europejski i Rada mają te 

same cele, w szczególności w odniesieniu do ograniczenia badań na zwierzętach kręgowych 

i uproszczenia udostępniania danych. 

 

Wspólne stanowisko nie wprowadza poprawki 383, w myśl której wszelkie podsumowania 

przebiegu badań lub szczegółowe podsumowania przebiegu badań byłyby swobodnie 

udostępniane dopiero po 15 latach od przedłożenia w ramach procedury rejestracji, gdyż 

sytuacja taka mogłaby zwiększyć całkowite koszty REACH i potencjalnie zwiększyć 

obciążenie przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. 

 

Wspólne stanowisko nie uwzględnia dwóch poprawek stanowiących, że podział kosztów 

powinien być proporcjonalny do wielkości produkcji (poprawki 150 i 155). 

 

Inne poprawki nie zostały odzwierciedlone, jako że nie byłyby zgodne z przyjętym przez 

Radę podejściem (poprawki 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 i 385). 
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Tytuł IV - Informacje w łańcuchu dostaw 

 

Rada zawarła we wspólnym stanowisku dodatkowy wymóg dotyczący dostarczenia karty 

charakterystyki substancji trwałych, wykazujących zdolność do biokumulacji i toksycznych 

lub bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do biokumulacji oraz niektórych 

preparatów zawierających te substancje. Wyjaśniona została rola dystrybutorów 

w zapewnianiu przepływu informacji w ramach łańcucha dostaw. Wprowadzono pewne 

zmiany w załączniku I [przepisy ogólne dotyczące oceny substancji i sporządzania raportów 

bezpieczeństwa chemicznego (RBC)] i II [Wytyczne dotyczące sporządzania kart 

charakterystyki (KC)]. 

 

W oparciu o takie podejście wspólne stanowisko odzwierciedla większość poprawek 

przyjętych przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu (poprawki: 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 165, 166, 366 i 710). 

 

Wspólne stanowisko nie uwzględnia poprawki 365, która przewiduje, że wytwórcy 

udzielaliby pracownikom dostępu do informacji dostarczonych przez uczestników łańcucha 

dostaw, ponieważ odpowiedzialność ta ciąży na pracodawcy. Nie uwzględnia poprawki 168 

dotyczącej ciążącego na dostawcy obowiązku udzielania dostępu do informacji na temat 

sprzedawanych substancji, ponieważ taki przepis powinien podlegać ogólnym zasadom 

dotyczącym przekazywania informacji w ramach łańcucha dostaw. 

 

Tytuł V - Dalsi użytkownicy 

 

Wspólne stanowisko wyjaśnia rolę dystrybutorów i dalszych użytkowników w łańcuchu 

dostaw, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu, w jaki producenci, importerzy lub dalsi 

użytkownicy powinni reagować na informacje dotyczące zastosowań zidentyfikowanych 

dostarczone przez dystrybutorów lub dalszych użytkowników. Podobnie jak w przypadku 

poprawki 719, wspólne stanowisko wyjaśnia również, że dalsi użytkownicy mogą 

uczestniczyć w danym forum wymiany informacji o substancji (SIEF). Wspólne stanowisko 

wyjaśnia również przypadki, w których dalsi użytkownicy powinni przeprowadzić ocenę 

bezpieczeństwa chemicznego i sporządzić raport bezpieczeństwa chemicznego (RBC), 

w szczególności poprzez ustanowienie minimalnego progu 1 tony, poniżej którego RBC nie 
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jest wymagany. Rada zdecydowała we wspólnym stanowisku o skreśleniu załącznika Ib 

(Oceny bezpieczeństwa chemicznego preparatów) ze względu na fakt, że metodologia 

naukowa leżąca u podstaw tego załącznika jest wciąż opracowywana. 

 

Na tej podstawie wspólne stanowisko nie uwzględnia niektórych poprawek przyjętych przez 

Parlament Europejski w pierwszym czytaniu (poprawki 169, 726). W odniesieniu do 

poprawki 169, która wprowadziłaby lżejszą procedurę dla MŚP, Rada podziela pogląd, że 

obciążenie tej grupy przedsiębiorstw powinno być zmniejszone. Jest to jasno wyrażone 

w motywie 8 (należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ, jaki rozporządzenie REACH 

może mieć na MŚP) oraz w motywie 34 (wytyczne), w art. 73 (opłaty ulgowe dla MŚP) oraz 

art. 76 (pomoc ze strony agencji). 

 

Tytuł VI - Ocena 

 

We wspólnym stanowisku Rada zdecydowała się na podejście opisane poniżej: 

 

• W odniesieniu do oceny dossier, odpowiedzialność (zarówno w zakresie sprawdzania 

wniosków dotyczących badań, jak i sprawdzania zgodności z przepisami) została 

przeniesiona na agencję. Agencja będzie mogła podjąć decyzję o najlepszym sposobie 

wypełnienia tych obowiązków, w tym także o możliwości wykorzystania źródeł 

zewnętrznych. 

• Sprawdzenie zgodności z przepisami powinno być dokonane co najmniej dla pewnej 

minimalnej liczby przypadków. Jest ona ustalona w przepisach na 5% otrzymanych 

dossier. Sprawdzenie powinno skupiać się przede wszystkim, choć nie tylko, na 

dossier, które wykazują niezgodności pomiędzy rejestrującymi tę samą substancję, na 

dossier dotyczących substancji wyszczególnionych w planie kroczącym w zakresie 

oceny substancji dla całej UE lub, w odniesieniu do substancji produkowanych lub 

importowanych w ilości 1-10 ton, na przypadkach, gdy nie przedłożono pełnych 

informacji określonych w załączniku VII. 

• W odniesieniu do oceny substancji, dla całej UE ustanowiony zostanie jeden plan 

kroczący w zakresie oceny substancji, sporządzany przez agencję przy udziale państw 

członkowskich. 
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• Agencja jest odpowiedzialna za koordynację procesu oceny substancji, przy czym 

powierza dokonywanie ocen właściwym organom państw członkowskich. Państwa 

członkowskie mogą w stosownych przypadkach korzystać przy dokonywaniu oceny z 

wyspecjalizowanych instytutów. 

 

W oparciu o przyjęte podejście wspólne stanowisko odzwierciedla w całości, co do zasady 

lub w części poprawki 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 

191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 470rev, 729, 730, 

733, 739, 744, 745 i 746. 

 

Wspólne stanowisko nie odzwierciedla poprawek, które całą odpowiedzialność za ocenę 

substancji złożyłyby na agencji (poprawki 170, 202, 203, 742, 743), choć poczyniono w nim 

istotne zmiany w tym kierunku. Jak stwierdzono powyżej Rada uważa, że najbardziej 

praktycznym rozwiązaniem jest powierzenie agencji odpowiedzialności za koordynację 

procesu oceny substancji, przy czym dokonywanie ocen powierza się właściwym organom 

państw członkowskich. Zgodnie z tym podejściem Rada popiera pogląd Parlamentu 

Europejskiego, że agencja powinna pełnić ważniejszą rolę w całym procesie oceny, np. 

poprzez opracowanie kryteriów ustalania kolejności rejestracji substancji i ustanowienie 

wspólnotowego kroczącego planu działań w odniesieniu do substancji, które mają być 

poddane ocenie. 

 

Poprawka 177, która dotyczy obowiązkowej konsultacji z Europejskim Centrum 

Zatwierdzania Alternatywnych Metod Badań (ECVAM) przed podjęciem decyzji 

o przeprowadzeniu badań na zwierzętach, nie została bezpośrednio ujęta we wspólnym 

stanowisku. Jednak art. 13 ust. 2, który przewiduje, że metody badań będą poddawane 

stosownemu przeglądowi w celu udoskonalenia, ograniczenia lub zastąpienia badań na 

zwierzętach, jest zgodny z powyższym podejściem, jako że ECVAM będzie mieć udział w 

tych pracach.  

 

Ponieważ nie byłoby to zgodne z przyjętym podejściem, wspólne stanowisko nie wprowadza 

poprawek 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 i 212. 
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Tytuł VII - Procedura zezwoleń 

 

We wspólnym stanowisku Rady zawarto różne poprawki mające na celu wzmocnienie 

procedury udzielania zezwoleń przy zapewnieniu wykonalności przepisów. 

 

Zakres zastosowania procedury zezwoleń określony w art. 56 lit. a) - e) wniosku Komisji, nie 

uległ zmianie. Jednakże, zgodnie z poprawką 217 brzmienie art. 56 lit. f) zostało wyjaśnione. 

 

Do celów większej przejrzystości i aby ułatwić planowanie w ramach branży agencja 

opublikuje listę substancji kwalifikujących się jako spełniające kryteria udzielenia zezwolenia 

zawarte w art. 56. Opublikowana lista określi również, które substancje znajdują się w planie 

pracy agencji w celu włączenia ich do załącznika XIV. Substancje zostaną zidentyfikowane 

i umieszczone na liście po upływie okresu konsultacji społecznych. Podobny pogląd 

reprezentował Parlament Europejski przy wprowadzaniu załączników XIIIa i XIIIb 

(poprawka 215). 

Zezwolenia będą udzielane, gdy ryzyko wynikające z zastosowania danej substancji jest 

odpowiednio kontrolowane lub gdy wykazano, że korzyści społeczno-ekonomiczne 

przewyższają ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska wynikające z zastosowania 

danej substancji i gdy nie są dostępne odpowiednie substancje lub technologie alternatywne. 

Wyjaśniono, że droga uzyskiwania zezwoleń na podstawie „odpowiedniej kontroli” nie ma 

zastosowania do substancji o właściwościach PBT, vPvB ani substancji spełniających kryteria 

zawarte w art. 54 lit. a) - c) i f), w odniesieniu do których nie jest możliwe określenie progu 

zgodnie z sekcją 6.4 załącznika I. Wyjaśniono także, że w ciągu dwunastu miesięcy od 

wejścia w życie rozporządzenia Komisja podda załącznik I przeglądowi. 
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Istnienie procedury udzielania zezwoleń zachęcałoby ze swej natury do zastępowania 

substancji niebezpiecznych ponieważ mniej szkodliwe substancje nie wymagałyby 

zezwolenia. Dodatkowo, w celu dalszej zachęty do opracowywania bezpieczniejszych 

substytutów, wszystkie wnioski o udzielenie zezwolenia będą zawierać analizę dostępnych 

substancji alternatywnych uwzględniającą stwarzane przez nie ryzyko oraz techniczną 

i ekonomiczną wykonalność zastąpienia. Co więcej, wszystkie zezwolenia będą przedmiotem 

przeglądów o ustalonym okresie ważności i zwykle będą podlegać nadzorowi ze strony 

posiadacza zezwolenia. Okres ważności przeglądu będzie ustalany indywidualnie dla każdego 

przypadku. 

 

W celu uzupełnienia potencjalnej luki prawnej agencja rozważy potrzebę zastosowania 

ogólnowspólnotowych ograniczeń stosowania danej substancji w wyrobach w momencie 

włączenia tej substancji do załącznika XIV. 

 

Zgodnie z powyższymi zasadami wspólne stanowisko wprowadza w całości, co do zasady lub 

w części poprawki 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 245, 

470rev, 471 i 568. 

 

Wspólne stanowisko nie uwzględnia poprawek 214 i 232, które wymagałyby obowiązkowego 

zastąpienia, w przypadku gdy dostępne byłyby odpowiednie substancje alternatywne. Mając 

na względzie ochronę konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego oraz, 

równocześnie, zdrowia człowieka i środowiska, Rada uważa, że środki zawarte we wspólnym 

stanowisku zapewniają bardziej zrównoważone i praktyczne rozwiązanie. 

 

Zgodnie z tą filozofią wspólne stanowisko nie odzwierciedla poprawki 221 dotyczącej 

ograniczenia do pięciu lat okresu ważności przeglądu dla substancji włączonych do 

załącznika XIV, ani części poprawki 235 dotyczącej pięcioletniego ograniczenia ważności 

udzielanych zezwoleń. 

 

Ogólnie biorąc, części poprawek (218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 

239, 240, 244 i 246) nie odzwierciedlono we wspólnym stanowisku, ponieważ nie byłyby 

zgodne z podejściem przyjętym przez Radę. 
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Tytuł VIII - Ograniczenia 

 

Rada włączyła do wspólnego stanowiska okres przejściowy po wejściu rozporządzenia 

REACH w życie, aby umożliwić państwom członkowskim aktualizację krajowych przepisów 

dotyczących istniejących ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów. 

Dokonano również wyjaśnień dotyczących załącznika XV (Dossier) i XVI (Analiza 

społeczno-ekonomiczna). 

 

Zgodnie z takim podejściem wspólne stanowisko odzwierciedla w całości, co do zasady lub 

w części poprawki 247, 569, 570, 571, 572, 789 i 985. 

 

Wspólne stanowisko nie odzwierciedla poprawek 248 i 251. 

 

Tytuł IX – Opłaty i należności 

 

Rada wprowadziła nowy tytuł wyraźnie mówiący o tym, że opłaty i należności pobierane na 

mocy omawianego rozporządzenia zawarte są w rozporządzeniu Komisji. Nowy tytuł zawiera 

zasady, na których opierają się te opłaty i należności, w tym także koncepcję przekazywania 

części przychodów agencji właściwym organom państw członkowskich odpowiedzialnym za 

wykonanie pewnych zadań zgodnie z rozporządzeniem REACH. Od MŚP będzie się zawsze 

pobierało niższe opłaty. 

 

Tytuł X - Agencja 

 

Wspólne stanowisko Rady wyjaśnia kilka kwestii dotyczących tego tytułu, w tym: 

 

• każde z państw członkowskich będzie miało jednego przedstawiciela w zarządzie; 

• dodano wyjaśnienia procedur odwoławczych; 

• określono, że zasady dotyczące języków w agencji powinny być zgodne z 

rozporządzeniem 1/58; 
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• w celu uniknięcia niejednoznaczności w związku z decyzją 2004/97/WE z dnia 13 

grudnia 2003 r., w której postanowiono, że siedzibą agencji powinny być Helsinki, 

Rada zdecydowała się skreślić odniesienie do siedziby agencji w rozporządzeniu 

REACH (poprawka 291); 

• agencja będzie finansowana z wkładów pochodzących z budżetu Wspólnoty, opłat 

wnoszonych przez przedsiębiorstwa przemysłowe oraz dobrowolnych wkładów 

państw członkowskich. 

 

Zgodnie z powyższym wspólne stanowisko odzwierciedla w całości, co do zasady lub 

w części następujące poprawki: 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 

418, 796 i 801. 

 

We wspólnym stanowisku nie wprowadzono żadnych poprawek przewidujących, że agencja 

powinna być odpowiedzialna za ogólne zarządzanie REACH (w szczególności poprawek 253, 

256 i 795) ani części poprawek podkreślających rolę agencji jako głównego organu 

w dziedzinie REACH (poprawki 260, 261, 262, 263 i 796). 

 

We wspólnym stanowisku przyznano agencji ważniejszą rolę w całym procesie oceny, 

wyjaśniając przy tym, że państwa członkowskie powinny przeprowadzać oceny substancji. 

 

Ponadto nie wprowadzono poprawek 267, 269, 360 i 1037, gdyż nie byłoby stosowne, by 

Parlament Europejski był zaangażowany bezpośrednio lub pośrednio w mianowanie 

członków zarządu. 

 

Ogólnie biorąc, wspólne stanowisko nie uwzględnia następujących poprawek: 252, 253, 254, 

256, 257, 264, 267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 

287, 288, 289, 290, 292, 295, 795 i 1037. 
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Tytuł XI – Klasyfikacja i oznakowanie 

 

Wspólne stanowisko Rady rozszerza możliwość stosowania, indywidualnie dla każdego 

przypadku, zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania w całej UE na inne rodzaje działania 

niż zaproponowane przez Komisję . 

 

Do czasu otrzymania wniosku Komisji w sprawie globalnie zharmonizowanego systemu 

klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) oraz zgodnie z wnioskiem Komisji w sprawie 

rozporządzenia REACH, nie uznano za stosowne wprowadzenia poprawek 295, 296, 472rev 

i 473rev. 

 

Tytuł XII – Informacje 

 

Tytuł ten został zmieniony w znacznym stopniu w celu dostosowania jego przepisów do 

rozporządzenia 1049/2001w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji. 

 

Wspólne stanowisko przewiduje, że szczegółowe zasady dostępu do informacji 

przechowywanych przez agencję (art. 117) powinny zostać sporządzone przez zarząd agencji 

zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus oraz z rozporządzeniem (WE) 1049/2001. 

 

Zgodnie z powyższym wspólne stanowisko odzwierciedla co do zasady poprawkę 297 

przewidującą, że państwa członkowskie, agencja i Komisja co pięć lat będą przedkładać 

sprawozdanie ze zdobytych doświadczeń. 

 

Wspólne stanowisko odzwierciedla również co do zasady poprawkę 301 przewidującą, 

że agencja będzie publikować informacje, które nie są poufne, na swej stronie internetowej. 
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W celu dostosowania do rozporządzenia nr 1049/2001 przepisów w sprawie dostępu do 

dokumentów Rada odzwierciedlono co do zasady poprawki 304 i 814. Zgodnie z tym 

podejściem nie uznano za stosowne wprowadzenia poprawek 298, 300 ani 808. 

 

Tytuł XIII - Właściwe organy 

 

Zgodnie z zasadą przedstawioną w poprawce 305, do wspólnego stanowiska wprowadzono 

wyjaśnienie do tekstu dotyczące wytycznych w sprawie sposobu informowania społeczeństwa 

o ryzyku stwarzanym przez substancje. 

 

Do wspólnego stanowiska Rada wprowadziła także co do zasady poprawkę 306 dotyczącą 

udzielania specjalnej pomocy i porad MŚP. Rada uważa, że centra informacyjne państw 

członkowskich będą bardzo pomocne przedsiębiorstwom przemysłowym, zwłaszcza MŚP. 

 

Tytuł XIV - Egzekwowanie przepisów 

 

Do wspólnego stanowiska wprowadzono pewne wyjaśnienia dotyczące systemu kar, który 

ustalą państwa członkowskie. 

 

Wspólne stanowisko nie odzwierciedla poprawek 307 i 816, które powierzają forum 

utworzonemu w ramach agencji zadanie opracowania wytycznych dotyczących 

egzekwowania przepisów rozporządzenia. Jednak zgodnie z wnioskiem Komisji, forum 

określa strategie i najlepsze praktyki w zakresie egzekwowania przepisów rozporządzenia. 

 

Podobnie jak w przypadku poprawki 306, Rada jest zdania, że zasada wyrażona w poprawce 

362 jest już uwzględniona w związku z istnieniem centrów informacyjnych państw 

członkowskich, które byłyby bardzo pomocne dla MŚP. Przepis ten jest dodatkowo wsparty 

motywem 8 przewidującym, że szczególną uwagę należy poświęcić MŚP. 
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