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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. AEROZOLI 

Warszawa, 23 marca 2016 r., godz. 10:00 – 12:00 
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Janusz Andryszak 
Sławomir Chlebus 
Monika Chmielewska 
Ewa Giezek (zdalnie) 
Joanna Jaśko 
Iwona Krajewska 
Magdalena Krulikowska 
Jacek Mućka 
Beata Pałka (zdalnie) 
 
Beata Kowalczyk 
Katarzyna Łubińska 
Agnieszka Sobkowiak 

 
Diversey Polska sp z o.o. 
Henkel Polska sp. z o.o. 
Colgate-Palmolive Poland sp. z o.o. 
SIAM SL 
Jago-Pro sp. z o.o. 
Procter & Gamble DS Polska sp. z o.o. 
Henkel Polska sp. z o.o. 
Avon Operations Polska sp. z o.o. 
Jago-Pro sp. z o.o. 
 
Polskie Stowarzyszenie Producentów 
Kosmetyków i Środków Czystości 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

Zebranie otworzyła Beata Kowalczyk, informując o Zasadach Uczciwej Konkurencji obowiązujących 
Członków Stowarzyszenia. Znajdują się one na odwrocie listy obecności. Podpis złożony na liście 
oznacza jednocześnie akceptację tych zasad.  

Kilka osób, dzięki systemowi wideokonferencji, uczestniczyło w spotkaniu zdalnie. Zebrani w siedzibie 
Stowarzyszenia, jak również osoby uczestniczące zdalnie, zaakceptowali porządek obrad oraz Zasady 
Uczciwej Konkurencji Stowarzyszenia.  

Spotkanie poprowadziła Beata Kowalczyk. 

Beata Kowalczyk omówiła agendę spotkania – uczestnicy zaakceptowali agendę. 

1. Europejska Federacja Aerozolowa - informacja 

Beata Kowalczyk przypomniała, że Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem FEA 
od 1 stycznia 2016 roku. 

Beata Kowalczyk omówiła grupy robocze działające w strukturze FEA, w pracach których 
uczestniczy Stowarzyszenie. Prezentacja – w załączeniu. 

Beata Kowalczyk zwróciła się do uczestników spotkania o przekazanie do Stowarzyszenia 
informacji odnośnie tego, które firmy aerozole produkują, które napełniają, a które zlecają 
napełnianie na zewnątrz. Ta informacja pomoże zespołowi Stowarzyszenia lepiej poznać 
potrzeby członków. 
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Stowarzyszenie jako pełnoprawny członek FEA zyskało bezpłatny dostęp do wytycznych 
i przewodników opracowanych przez FEA. Beata Kowalczyk zwróciła się do członków 
o zgłaszanie zapotrzebowania na dostęp do nich - Stowarzyszenie przekaże je 
zainteresowanym firmom. 

2. Zmian Dyrektywy ADD – 4ATP 

Beata Kowalczyk omówiła spodziewaną zmianę Dyrektywy ADD (4ATP). Prezentacja – 
w załączeniu.  

Beata Kowalczyk omówiła szczegółowe zmiany, które zawarte zostały w 4ATP. Dotyczą one 
oznakowania (pkt. 2.2.) – dostosowanie przepisów do rozporządzenia CLP, napełniania (pkt. 
3.1.2.) - zwiększenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla niepalnych gazów 
sprężonych oraz gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem do 15 barów w przypadku metalowych 
dozowników aerozolowych. 

Wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 sierpnia 2017 r. 

Ministerstwo Rozwoju, które reprezentuje Polskę w pracach na forum KE, popiera zmiany 
proponowane w 4ATP. Te zmiany popiera także FEA. 

3. Przegląd Dyrektywy ADD – mapa drogowa 

Beata Kowalczyk omówiła mapę drogową dotyczącą przeglądu dyrektywy ADD i działań, które 

będą podejmowane. Przegląd powinien zakończyć się w I kwartale 2017 roku. Po tym 

przeglądzie KE przedstawi propozycje zmian dyrektywy ADD. Prezentacja – w załączeniu. 

Jest pierwszy formalny przegląd od roku 1975, kiedy Dyrektywa zaczęła obowiązywać. 

Dyrektywa w obecnej formie jest dyrektywą ‘starego podejścia’ – obejmuje aspekty 

techniczne. Jeśli Komisja Europejska podejmie decyzje o dostosowaniu jej do nowego 

podejścia, dyrektywa zostanie rozszerzona o nadzór rynku i kontrolę wyrobów. 

Beata Kowalczyk omówiła obszary oceny przeprowadzanej w ramach przeglądu dyrektywy, 

a także kryteria i pytania służące ocenie poszczególnych obszarów. Omówiła grupy 

podmiotów, które zostaną zaproszone do udziału w konsultacjach (on-line, internetowe 

konsultacje publiczne, indywidualne wywiady z kluczowymi interesariuszami – 

przedsiębiorcami, władzami publicznymi i konsumentami). 

Beata Kowalczyk poinformowała, że FEA będzie uczestniczyła w konsultacjach. Beata 

Kowalczyk zwróciła się do uczestników spotkania z prośbą o aktywny udział w konsultacjach – 

w ten sposób można mieć wpływ na kształt przyszłych rozwiązań prawnych. 

4. Projekt PAIR – aktualny stan prac 

Beata Kowalczyk poinformowała, że celem projektu PAIR jest przeprowadzenie niezależnego 

przeglądu badań dotyczących bezpiecznego stosowania pojemników z tworzyw sztucznych  

o pojemności powyżej 220 ml. Prezentacja – w załączeniu. 

Prace nad projektem koordynuje FEA – Alain D’haese. Oceny danych w ramach projektu 

dokonuje firma consultingowa LNE. Beata Kowalczyk omówiła ramy czasowe projektu. 

Zakładano, że zakończy się on w grudniu 2015. Dotąd jednak nie dokonano oceny ani publikacji 

raportu końcowego – dane nadal są zbierane. Te, które uzyskano w zaplanowanym czasie w 

ocenie firmy konsultingowej nie były dostateczne dla wydania ostatecznej oceny.  
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Beata Kowalczyk przypomniała o pytaniach, z którymi zwróciła się do członków 

Stowarzyszenia: 

Czy prace nad projektem powinny być podjęte dla pojemników o pojemności niższej niż 

zakładano, tj. max do 800 ml czy też wstrzymać projekt do czasu pozyskania odpowiednich 

danych również dla pojemników o pojemności 1000 ml? 

Członkowie poparli rozwiązanie nr 1 i podjęcia prac w ramach projektu dla maksymalnej 

pojemności niższej niż zakładano czyli 800 ml. Taka opinia została przekazana do FEA. 

5. Doświadczenia z inspekcji 

Członkowie nie zgłosili przypadków tego typu inspekcji.  

6. Sprawy wniesione 

Katarzyna Łubińska przekazując dodatkowe informacje zwróciła uwagę na zmiany resortowe – 

wcześniej prace nad aerozolami i dyrektywą prowadziło Ministerstwo Gospodarki, które 

zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju. Obecnie nie wiadomo, który departament 

jest formalnie umocowany do prowadzenia tych prac. Nie ma jasnego podziału obowiązków 

i odpowiedzialności. 

Beata Kowalczyk dodała, że dotychczas pracami nad Dyrektywą aerozolową zajmował się 

jeden departament, a wdrażaniem dyrektywy do prawodawstwa krajowego – inny. To rodzi 

znaczne trudności komunikacyjne. Zmiany, które zachodzą wewnątrz Ministerstwa Rozwoju, 

w tym zmiany osobowe, sprawiają, że dotąd nie wiemy, kto będzie zajmował się 

implementacją przepisów dyrektywy do prawodawstwa krajowego.  

Ten problem Stowarzyszenie zgłosiło podczas spotkania z Janem Filipem Staniłko - Zastępcą 

Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Problem i jego waga spotkały 

się ze zrozumieniem przedstawiciela Ministerstwa. 

Katarzyna Łubińska poinformowała również, że w FEA toczy się dyskusja z udziałem 

reprezentantów państw członkowskich ws. systemu wymiany informacji ECHA help desk. 

Pojawiła się kwestia klasyfikacji aerozoli tzn. czy w ramach klasyfikacji powinno uwzględniać 

się zawartość propelentu, czy też nie. Informacja o wyniku tej dyskusji zostanie przekazana 

Członkom, jak tylko zostanie udostępniona przez ECHA. Przemysł popiera podejście 

uwzględniające podczas klasyfikacji wyrobów aerozolowych zawartość propelentu. To pozwala 

zaoszczędzić miejsce na oznakowanie.  

Beata Kowalczyk zwróciła się z prośbą o przekazywanie do Stowarzyszenia szczegółowej 

informacji, które aspekty legislacji aerozolowej są dla członków istotne.  

7. Ustalenie daty następnego spotkania 

Beata Kowalczyk poinformowała zebranych, że kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Aerozoli 

odbędzie się 25 listopada 2016 r. W przypadku ewentualnej zmiany terminu, Członkowie 

zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 


