Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach1)
Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1)

w art. 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca
2012 r. dotycz cego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz.
UE L 201 z 27.07.2012, str. 60, z pó n. zm.), zwanego dalej „rozporz dzeniem
nr 649/2012”;”;

2)

w art. 2 pkt 28–30 otrzymuj brzmienie:
„28) wywozie – rozumie si

przez to wywóz, o którym mowa w art. 3 pkt 16

rozporz dzenia nr 649/2012;
29) przywozie – rozumie si przez to przywóz, o którym mowa w art. 3 pkt 17
rozporz dzenia nr 649/2012;
30) chemikaliach – rozumie si przez to chemikalia, o których mowa w art. 3 pkt 1
rozporz dzenia nr 649/2012.”;
3)

w art. 12 w ust. 1:
a)

w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wła ciwego organu okre lonego w art. 8 rozporz dzenia nr 648/2004,
w art. 121

rozporz dzenia nr 1907/2006,

w art.

43

rozporz dzenia

nr 1272/2008 oraz wyznaczonego organu krajowego okre lonego w art. 4
rozporz dzenia nr 649/2012;”,

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji cz ciowego wdro enia nast puj cych dyrektyw:
1) dyrektywy 2004/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kontroli
i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (wersja skodyfikowana) (tekst maj cy znaczenie dla
EOG) (Dz. Urz. UE L 50 z 20.02.2004, str. 28; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8,
str. 65);
2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniaj cej
dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektyw 2004/37/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014,
str. 1).
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b)

dodaje si pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji
chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i rodowisko oraz wiedzy
na temat zapobiegania takim oddziaływaniom;
9)

coroczne przekazywanie Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zwanej dalej „OECD”, nie pó niej ni do
dnia 31 marca nast pnego roku, informacji za poprzedni rok w zakresie
funkcjonowania sytemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4)

w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szczegółowe zadania Inspektora, organizacj Biura oraz zasady współpracy
Inspektora z Komisj Europejsk oraz OECD w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
okre la statut Biura.”;

5)

art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Osoba fizyczna lub prawna wytwarzaj ca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mieszanin

niebezpieczn

lub mieszanin

stwarzaj c

zagro enie i wprowadzaj ca tak mieszanin do obrotu oraz osoba fizyczna lub prawna,
która sprowadza tak mieszanin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuj
Inspektorowi informacj o takiej mieszaninie. Informacj t przekazuje si poprzez
transmisj danych w formie dokumentu elektronicznego z oprogramowania, którego
zgodno

z wymaganiami okre lonymi przez Biuro na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2

lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno ci podmiotów
realizuj cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), została potwierdzona
w sposób okre lony w art. 21 i art. 22 tej ustawy. Informacja jest przekazywana
najpó niej w dniu wytworzenia mieszaniny lub jej sprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)

imi i nazwisko oraz adres miejsca wykonywania działalno ci albo nazw (firm )
i adres siedziby, numer telefonu i adres elektroniczny podmiotu przekazuj cego
informacj ;

2)

nazw handlow mieszaniny;

3)

zastosowanie mieszaniny;

4)

dat przedło enia lub aktualizacji informacji;
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5)

informacj o substancjach zawartych w mieszaninie:
a)

szczegółowe informacje umo liwiaj ce identyfikacj zgodnie z art. 18 ust. 2
rozporz dzenia nr 1272/2008,

b)

o st eniach substancji w mieszaninie zgodnie z pkt 3.2 zał cznika II do
rozporz dzenia nr 1907/2006;

6)

klasyfikacj

mieszaniny zgodnie z art. 19 lub przepisami rozporz dzenia

nr 1272/2008;
7)

kart charakterystyki mieszaniny albo w przypadku braku obowi zku dostarczenia
karty charakterystyki, gdy nie została sporz dzona, informacje okre lone w pkt 2
i 3 zał cznika II do rozporz dzenia nr 1907/2006.
3. Przepis ust. 1 stosuje si

tak e w przypadku zmiany nazwy handlowej

mieszaniny.
4. W przypadku aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 1, osoby wskazane
w ust. 1 s obowi zane przekaza j

Inspektorowi w terminie 14 dni od dnia jej

aktualizacji.
5. Informacja, o której mowa w ust. 1, wychodz ca poza zakres informacji
wymaganej dla sporz dzenia karty charakterystyki mieszaniny, okre lonej w zał czniku
II do rozporz dzenia nr 1907/2006, stanowi tajemnic prawnie chronion i mo e zosta
wykorzystana wył cznie w celach medycznych do zapobiegania zagro eniom
stwarzanym przez te mieszaniny oraz post powania leczniczego, w szczególno ci
w nagłych przypadkach zagro enia zdrowia, lub w celach statystycznych do
przeprowadzenia analizy okre lenia obszarów, w których mo e istnie

potrzeba

wprowadzenia ulepszonych rodków kontroli ryzyka.
6. Je eli Inspektor uzna,

e istniej

uzasadnione podstawy pozwalaj ce

przypuszcza , e mieszanina stwarza niedopuszczalne zagro enie dla zdrowia człowieka
lub rodowiska, mo e za da , w drodze decyzji, od osoby okre lonej w ust. 1
ujawnienia szczegółowego składu chemicznego mieszaniny.”;
6)

w art. 16:
a)

po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Certyfikat, o którym mowa w ust. 4, zawiera tak e:
1)

numer certyfikatu;

2)

wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji;

3)

dat przeprowadzonej kontroli i weryfikacji;
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4)

nazw certyfikowanej jednostki badawczej;

5)

okre lenie daty wydania certyfikatu;

6)

imiona, nazwiska oraz podpisy inspektorów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
którzy przeprowadzali kontrol i weryfikacj ;

7)
b)

imi , nazwisko oraz podpis Inspektora.”,

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Aktualny wykaz certyfikowanych jednostek badawczych oraz krajowy
program monitorowania zgodno ci z Dobr

Praktyk

Laboratoryjn

Inspektor

zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Biura.”,
c)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Certyfikowane jednostki badawcze podlegaj

okresowej lub dora nej

kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, do której
stosuje si przepisy ust. 3 i 4. Kontrola i weryfikacja mog równie nast powa na
wniosek jednostek wła ciwych do spraw kontroli i weryfikacji spełniania zasad
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w pa stwach, o których mowa w ust. 6, lub
jednostek wła ciwych do spraw Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Komisji
Europejskiej i w OECD.”,
d)

po ust. 8 dodaje si ust. 8a w brzmieniu:
„8a. W przypadku stwierdzenia, e okre lone badanie lub badania zostały
wykonane niezgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Inspektor,
w drodze decyzji, stwierdza niespełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
w odniesieniu do okre lonego badania lub bada .”,

e)

po ust. 11 dodaje si ust. 11a i 11b w brzmieniu:
„11a. Inspektorzy Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a tak e inne osoby
wyznaczone przez Inspektora do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji, przed
przyst pieniem

do

o wiadczenia,

e pomi dzy nimi a kontrolowan

certyfikowan

wykonywania

jednostk

swoich

obowi zków,

składaj

jednostk

badawcz , a tak e jednostk

pisemne

badawcz

organizacyjn

lub

zlecaj c

jednostce badawczej lub certyfikowanej jednostce badawczej przeprowadzenie
bada , nie istniej
oceny.

adne powi zania mog ce mie wpływ na bezstronno

Inspektorzy Dobrej

Praktyki

Laboratoryjnej

informuj

o powstaniu okoliczno ci mog cych mie wpływ na bezstronno

ich

Inspektora

ich oceny, tak e

w przypadku zaistnienia takich okoliczno ci w trakcie post powania.
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11b. W przypadku gdy w trakcie kontroli i weryfikacji inspektorzy Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej lub inne osoby wyznaczone przez Inspektora do
przeprowadzenia kontroli i weryfikacji maj dost p do informacji stanowi cych
tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503,
z pó n. zm.2)), informacje takie nie mog zosta ujawnione. W przypadku gdy takie
informacje s zawarte w protokole z kontroli, protokół mo e zosta ujawniony
odpowiednim władzom krajowym, Komisji Europejskiej, jednostkom badawczym
lub certyfikowanym jednostkom badawczym, w których przeprowadzono kontrol
i weryfikacj , oraz gdy dotyczy to okre lonego badania, zlecaj cemu to badanie.”;
7)

w art. 17 po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku nieuiszczenia stałej opłaty rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
Inspektor, w drodze decyzji, cofa wydany certyfikat i wykre la certyfikowan jednostk
badawcz z wykazu, o którym mowa w art. 16 ust. 4.”;

8)

w art. 19 w ust. 5 uchyla si pkt 4 i 6;

9)

art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Pojemniki i zbiorniki słu ce do przechowywania substancji
stwarzaj cych zagro enie lub mieszanin stwarzaj cych zagro enie oraz pojemniki
i zbiorniki słu ce do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, ruroci gi
zawieraj ce substancje stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie
lub słu ce do ich transportowania oraz miejsca, w których s składowane znacz ce
ilo ci substancji stwarzaj cych zagro enie lub mieszanin stwarzaj cych zagro enie,
powinny by nale ycie oznakowane, w tym opatrzone znakami ostrzegawczymi.
2. Odst pienie od oznakowania, o którym mowa w ust. 1, jest mo liwe
w przypadku pojemników i zbiorników słu cych do pracy z substancjami
i mieszaninami zaklasyfikowanymi zgodnie z rozporz dzeniem nr 1272/2008 jako
stwarzaj ce zagro enie ze wzgl du na zagro enie dla zdrowia lub ze wzgl du na
wła ciwo ci fizyczne przez krótki czas lub gdy zawarto

pojemnika lub zbiornika ulega

cz stym zmianom.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2009 r.
Nr 201, poz. 1540.
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3. Minister wła ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wła ciwym
do spraw gospodarki, ministrem wła ciwym do spraw pracy oraz ministrem wła ciwym
do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia:
1)

sposób oznakowania pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania
substancji stwarzaj cych zagro enie lub mieszanin stwarzaj cych zagro enie oraz
pojemników i zbiorników słu cych do pracy z tymi substancjami lub
mieszaninami, ruroci gów zawieraj cych substancje stwarzaj ce zagro enie lub
mieszaniny stwarzaj ce zagro enie lub słu cych do ich transportowania oraz
miejsc, w których s

składowane znacz ce ilo ci substancji stwarzaj cych

zagro enie lub mieszanin stwarzaj cych zagro enie,
2)

warunki, które nale y spełni w przypadku odst pienia od oznakowania, o którym
mowa w ust. 2

– uwzgl dniaj c zapewnienie bezpiecze stwa i zdrowia w miejscu pracy.”;
10) po art. 27 dodaje si art. 27a w brzmieniu:
„Art. 27a. W przypadku gdy dalszy u ytkownik substancji w jej postaci własnej
lub jako składnika mieszaniny, wbrew przepisom art. 37 ust. 4 rozporz dzenia
nr 1907/2006, nie sporz dza wymaganego raportu bezpiecze stwa chemicznego,
Inspektor mo e, na wniosek pa stwowego powiatowego inspektora sanitarnego
składany za po rednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego lub na wniosek
Głównego Inspektora Ochrony rodowiska zakaza , w drodze decyzji, wprowadzania
takiej substancji do obrotu lub stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
czasu sporz dzenia wymaganego raportu bezpiecze stwa chemicznego, lub okre li
termin, po którym taka decyzja zostanie wydana, w przypadku gdy wymagany raport
bezpiecze stwa chemicznego nie zostanie sporz dzony w tym terminie.”;
11) w art. 29 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, okre lonych w rozporz dzeniu
nr 649/2012,”;
12) art. 31–33 otrzymuj brzmienie:
„Art. 31. Kto wbrew decyzji Inspektora, o której mowa w art. 27 ust. 1, art. 27a lub
art. 28 ust. 1, wprowadza do obrotu mieszanin stwarzaj c niedopuszczalne zagro enie
dla zdrowia człowieka lub

rodowiska lub substancj

bez wymaganego raportu

bezpiecze stwa chemicznego, lub wprowadza do obrotu detergent, co do którego
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istniej uzasadnione podstawy, aby przypuszcza , e stwarza zagro enie dla zdrowia
człowieka lub zagro enie dla rodowiska,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo karze pozbawienia wolno ci
do lat 2.
Art. 32. 1. Kto wbrew przepisowi art. 15 ust. 2 rozporz dzenia nr 649/2012
dokonuje wywozu chemikaliów lub wyrobu w rozumieniu art. 3 pkt 4 tego
rozporz dzenia, wymienionych w zał czniku V do tego rozporz dzenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo karze pozbawienia wolno ci
do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 14 ust. 6 rozporz dzenia
nr 649/2012 dokonuje wywozu chemikaliów wymienionych w zał czniku I cz

2 lub

3 do tego rozporz dzenia bez otrzymania informacji od Inspektora, e wyznaczone
władze krajowe strony przywozu lub wła ciwe organy innego kraju przywozu wyra aj
zgod na ten przywóz lub e wywóz mo e nast pi zgodnie z przepisami art. 14 ust. 7
tego rozporz dzenia.
Art. 33. 1. Kto wbrew przepisowi art. 8 ust. 2 rozporz dzenia nr 649/2012 nie
zgłasza Inspektorowi wywozu chemikaliów wymienionych w zał czniku I cz

1 do

tego rozporz dzenia, nie pó niej ni 35 dni przed pierwszym wywozem i nie pó niej ni
35 dni przed pierwszym wywozem w ka dym nast pnym roku kalendarzowym,
podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 10 ust. 1 rozporz dzenia
nr 649/2012 nie informuje w pierwszym kwartale ka dego roku Inspektora o wielko ci
wywozu i przywozu w roku poprzednim chemikaliów w postaci substancji lub
substancji zawartych w mieszaninach lub wyrobach wymienionych w zał czniku I do
tego rozporz dzenia.
3. Karze okre lonej w ust. 1 podlega, kto wbrew przepisom art. 17 rozporz dzenia
nr 649/2012 dokonuje wywozu chemikaliów bez stosowanego w Unii Europejskiej
oznakowania lub bez wymaganej karty charakterystyki.”;
13) u yte w art. 34 w ust. 1, w art. 36 w ust. 1, w art. 37–40, w art. 50 oraz w art. 51 w ust. 1
wyrazy „podlega karze grzywny” zast puje si wyrazami „podlega grzywnie”;
14) w art. 34 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
„3. Karze okre lonej w ust. 1 podlega, kto wbrew przepisowi art. 4a
rozporz dzenia nr 648/2004 wprowadza do obrotu detergenty niespełniaj ce wymaga
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dotycz cych ogranicze zawarto ci fosforanów i innych zwi zków fosforu, o których
mowa w zał czniku VIa do tego rozporz dzenia.”;
15) w art. 35 dodaje si ust. 4 w brzmieniu:
„4. Karze okre lonej w ust. 1 podlega dystrybutor, który wprowadza do obrotu
detergent oznakowany wbrew przepisom art. 11 ust. 5 rozporz dzenia nr 648/2004.”;
16) art. 63 otrzymuje brzmienie:
„Art. 63. 1. Kto, nie b d c do tego uprawnionym, uiszcza ulgow opłat lub
nale no

na podstawie art. 3–10 rozporz dzenia Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia

16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i nale no ci wnoszonych na rzecz Europejskiej
Agencji Chemikaliów na mocy rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych
ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 107 z 17.04.2008, str. 6,
z pó n. zm.) albo korzysta ze zwolnienia z opłaty na podstawie art. 74 ust. 2
rozporz dzenia nr 1907/2006,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto, nie b d c do tego uprawnionym, uiszcza obni on
opłat na podstawie art. 3 i 4 rozporz dzenia Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja
2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na
mocy rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 126
z 22.05.2010, str. 1).”.
Art. 2. Do post powa

okre lonych w art. 16 ustawy, o której mowa w art. 1,

wszcz tych i niezako czonych przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si
przepisy dotychczasowe.
Art. 3. Do dnia 31 grudnia 2016 r. przepisu art. 34 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
nie stosuje si

w odniesieniu do detergentów dla konsumentów przeznaczonych do

automatycznych zmywarek do naczy , o których mowa w pkt 2 zał cznika VIa do
rozporz dzenia nr 648/2004.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyj tkiem
art. 1 pkt 9, który wchodzi w ycie z dniem 1 czerwca 2015 r.
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UZASADNIENIE
Celem nowelizacji ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908), zwanej dalej „ustaw ”,
jest:
1) dostosowanie przepisów krajowych w zakresie chemikaliów do przepisów
unijnych, tj.:
a) rozporz dzenia Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat
wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporz dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tekst maj cy znaczenie dla EOG)
(Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2010, str. 1), zwanego dalej „rozporz dzeniem
nr 440/2010”,
b) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca
2012 r. dotycz cego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (wersja
przekształcona) (tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012,
str. 60, z pó n. zm.), zwanego dalej „rozporz dzeniem nr 649/2012”,
c) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 259/2012 z dnia 14 marca
2012 r. zmieniaj cego rozporz dzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do
stosowania fosforanów i innych zwi zków fosforu w detergentach dla konsumentów
przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do
automatycznych zmywarek do naczy (tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz.
UE L 94 z 30.03.2012, str. 16), zwanego dalej „rozporz dzeniem nr 259/2012”,
d) rozporz dzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych
ogranicze

w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliów,

zmieniaj cego

dyrektyw

1999/45/WE

oraz

uchylaj cego

rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak równie

dyrektyw

Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1,
z pó n. zm.), zwanego dalej „rozporz dzeniem nr 1907/2006”,
e) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniaj cego i uchylaj cego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE

oraz zmieniaj cego rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (tekst maj cy znaczenie dla
EOG) (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z pó n. zm.), zwanego dalej
„rozporz dzeniem nr 1272/2008”,
f) rozporz dzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
wykonania rozporz dzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania rodków ochrony ro lin (tekst
maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176, z pó n. zm.),
zwanego dalej „rozporz dzeniem nr 547/2011”,
g) wprowadzenie do ustawy niektórych, dotychczas niewprowadzonych lub wcze niej
wprowadzonych w drodze rozporz dze , przepisów dyrektywy 2004/9/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kontroli
i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (wersja skodyfikowana) (tekst
maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 50 z 20.02.2004, str. 28; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 65), zwanej dalej „dyrektyw
2004/9/WE”;
2) poszerzenie katalogu zada

Inspektora do spraw Substancji Chemicznych,

okre lonych w art. 12 ustawy, poprzez dodanie punktu 8 i 9 w ust. 1;
3) wprowadzenie przepisu wskazuj cego, by informacje, o których mowa w art. 15
ust. 2 ustawy, przekazywane były Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych
wył cznie na drodze elektronicznej, poprzez zmian brzmienia tego artykułu;
4) wprowadzenie przepisów umo liwiaj cych wstrzymanie obrotu substancji,
w przypadku gdy nie został sporz dzony raport bezpiecze stwa chemicznego
wymagany przepisem art. 37 ust. 4 rozporz dzenia nr 1907/2006, poprzez dodanie
art. 27a.
Ponadto w dniu 5 marca 2014 r. została opublikowana dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniaj ca dyrektywy
Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektyw 2004/37/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporz dzenia (WE)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 1), zwana dalej „dyrektyw 2014/27/UE”. Do
przepisów prawa krajowego zał czniki II i III dyrektywy Rady 92/58/EWG z dnia
24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymaga

dotycz cych znaków

bezpiecze stwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewi ta dyrektywa szczegółowa
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w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 245 z 26.08.1992,
str. 23, z pó n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 89),
zwanej dalej „dyrektyw

92/58/EWG”, zostały wdro one poprzez rozporz dzenie

Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
ruroci gów oraz pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania lub
zawieraj cych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U.
poz. 601). Rozporz dzenie to zostało wydane na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy.
Dyrektywa 2014/27/UE wprowadziła w dyrektywie 92/58/EWG m.in. zmiany zwi zane
z nazewnictwem, których pocz tek obowi zywania okre lono na dzie
2015 r.

Termin

„niebezpieczne”

odnosz cy

si

do

1 czerwca

substancji/mieszanin

klasyfikowanych zgodnie z wymaganiami dyrektywy 67/548/EWG i dyrektywy
1999/45/WE został zast piony terminem „stwarzaj ce zagro enie” odnosz cym si do
substancji/mieszanin zaklasyfikowanych zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia (WE)
nr 1272/2008. Zmiana ta wprowadza konieczno

wprowadzenia zmian w art. 21

ustawy oraz wydania nowego aktu wykonawczego w celu dalszego cz ciowego
wdro enia przedmiotowej dyrektywy 2014/27/UE w postaci nowego rozporz dzenia
Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, ruroci gów oraz
pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania lub zawieraj cych substancje
stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie. Zaproponowano nowe
brzmienie delegacji ustawowej w celu umo liwienia wła ciwego wdro enia
ww. dyrektywy 2014/27/UE oraz wprowadzono nowe okre lenie, tj. „stwarzaj ce
zagro enie” w miejsce okre lenia „niebezpieczne”.
Rozporz dzenie nr 649/2012 zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
dotycz ce wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 204
z 31.07.2008, str. 1), zwane dalej „rozporz dzeniem nr 689/2008”. Dostosowanie prawa
krajowego do tego rozporz dzenia obejmie zmiany w ustawie polegaj ce na zmianie
brzmienia przepisów, w których znajduj si odwołania do dotychczas obowi zuj cego
rozporz dzenia nr 689/2008. Zmiany te wprowadzane s przepisami art. 1 pkt 1, 2, 3
lit. a, pkt 11 i 12 projektowanej ustawy. Jednocze nie wydłu eniu uległ termin,
w którym zgłosi

nale y Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych wywóz

chemikaliów wymienionych w zał czniku I cz

1 do rozporz dzenia nr 649/2012,

z 30 dni do 35 dni przed pierwszym wywozem w danym roku oraz z 15 dni do 35 dni
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przed pierwszym wywozem w ka dym nast pnym roku kalendarzowym. Wynika to
bezpo rednio ze zmian w ww. rozporz dzeniu nr 649/2012 i znajduje swoje
odzwierciedlenie w proponowanym nowym brzmieniu art. 33 ust. 1, wprowadzanym
przez pkt 12 w art. 1 niniejszej ustawy.
Ponadto w art. 1 pkt 12 projektowanej ustawy – art. 32 ust. 2 wprowadza sankcje za
działania wbrew procedurom okre lonym w art. 14 ust. 7 rozporz dzenia nr 649/2012.
W art. 14 ust. 7 ww. rozporz dzenia nr 649/2012 wprowadzona jest mo liwo

wywozu

chemikaliów wymienionych w cz ci 2 lub 3 zał cznika I do tego rozporz dzenia na
podstawie innych dokumentów ni zgoda pa stwa przywozu. Wywóz nast puje po
uzgodnieniu przez organ wła ciwy pa stwa członkowskiego eksportera z Komisj
Europejsk i uznaniu przez Komisj Europejsk , e wywóz mo e by dokonany.
Zmiany w przepisie art. 32 ust. 2 maj na celu wprowadzenie sankcji dotycz cych
wywozu chemikaliów bez oficjalnej zgody odpowiednich organów zgodnie z procedur
okre lon w art. 14 ust. 7 rozporz dzenia nr 649/2012, który nara a pa stwo przywozu
na szkodliwe działanie chemikaliów na zdrowie człowieka i rodowisko.
Dotychczas w prawie polskim nie została wprowadzona sankcja za nieuprawnione
uiszczenie obni onej opłaty zgodnie z art. 3 i art. 4 rozporz dzenia nr 440/2010.
Sankcj

tak

wprowadzaj

przepisy art. 1 pkt 16 projektowanej ustawy poprzez

wprowadzenie ust. 2 w art. 63. Brak regulacji w powy szym zakresie powodował
ryzyko uiszczania przez wnioskodawców w sposób nieuprawniony obni onej opłaty na
rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów i zasadne jest uregulowanie powy szej
kwestii, aby zapobiec takiej sytuacji. Do wprowadzenia przepisu obliguje art. 47
przywołanego wy ej rozporz dzenia nr 1272/2008 w zwi zku z art. 24 i art. 37 ust. 3
tego rozporz dzenia.
W odniesieniu do zmian zwi zanych z dostosowaniem prawa krajowego do przepisów
rozporz dzenia nr 259/2012 nale y wskaza ,

e zgodnie ze zmienionym art. 18

rozporz dzenia nr 648/2004 pa stwa członkowskie powinny ustanowi i zapewni
wdro enie przepisów dotycz cych skutecznych, proporcjonalnych i odstraszaj cych
sankcji, które b d
nr 648/2004.

miały zastosowanie w przypadku narusze

Odpowiednie

kary

za

nieprzestrzeganie

rozporz dzenia

przepisów

okre lonych

w rozporz dzeniu nr 259/2012 przewiduje art. 1 pkt 14 projektowanej ustawy poprzez
dodanie ust. 3 w art. 34. Termin pocz tku obowi zywania tych przepisów w przypadku
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detergentów dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do
naczy , o których mowa w pkt 2 zał cznika VIa do rozporz dzenia nr 648/2004,
okre lono w art. 4 projektowanej ustawy.
Zaproponowano ponadto w art. 1 pkt 15 poprzez dodanie ust. 4 w art. 35 obowi zuj cej
ustawy

wprowadzenie

przepisu

reguluj cego

sankcj

dla

dystrybutorów

za

wprowadzanie do obrotu detergentów oznakowanych wbrew art. 11 ust. 5
rozporz dzenia nr 648/2004. Konieczno

wprowadzenia powy szej zmiany wynika

z inicjatywy organów pa stwowej inspekcji sanitarnej, które podnosiły podczas
konsultacji z pracownikami Biura do spraw Substancji Chemicznych oraz Inspektorem
do spraw Substancji Chemicznych, e brak przedmiotowej regulacji powoduje brak
ustawowej sankcji wobec dystrybutorów wprowadzaj cych do obrotu detergent
oznakowany tylko w j zyku obcym. Obecnie art. 35 ustawy nakłada sankcje jedynie na
producentów w rozumieniu rozporz dzenia nr 648/2004, podczas gdy art. 11 ust. 5
rozporz dzenia nr 648/2004 wskazuje na odpowiedzialno

zarówno producenta, jak

i dystrybutora. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do
regulacji Unii Europejskiej w zakresie dotycz cym uzupełnienia grupy podmiotów
odpowiedzialnych za wprowadzanie do obrotu detergentów bez wymaganego
przepisami rozporz dzenia nr 648/2004 oznakowania.
Celem projektowanych zmian proponowanych w obowi zuj cym obecnie art. 16
ustawy w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest wprowadzenie do ustawy tych
przepisów dyrektywy 2004/9/WE, które nie znajduj si w zakresie regulacji aktów
wykonawczych, tj. art. 4 ust. 2 i 3 oraz przepisów zawartych w aneksie I cz ci A
Składniki procedur monitorowania zgodno ci z dobr praktyk laboratoryjn : „Dział
Administracja”, „Dział Poufno ”, „Dział Personel i szkolenia”. W toku uzgodnie
mi dzyresortowych, podczas prac nad nowelizacj

przepisów wykonawczych

dotycz cych Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydawanych na podstawie obowi zuj cej
ustawy uzgodniono, i niektóre przepisy, które wcze niej były wprowadzone aktem
wykonawczym do ustawy, oraz niektóre braki w dostosowaniu przepisów krajowych
w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej do przepisów unijnych zostan uzupełnione
przy nowelizacji ustawy. Brakuj ce przepisy wprowadzane s przepisami art. 1 pkt 6
projektowanej ustawy poprzez wprowadzenie ust. 4a, ust. 11a i 11b w art. 16 oraz
zmian brzmienia ust. 5 i 7 w art. 16 ustawy.
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W zakresie wprowadzonego w ustawie ust. 11a w art. 16 poprzez art. 1 pkt 6 lit. e
projektu, w przypadku istnienia okoliczno ci mog cych mie wpływ na bezstronno
oceny dokonywanej przez inspektorów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a tak e innych
osób wyznaczonych przez Inspektora do spraw Substancji Chemicznych do
przeprowadzenia kontroli i weryfikacji, zastosowanie maj przepisy art. 24 i nast pne
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267, z pó n. zm.), dotycz ce wył czenia pracownika.
Dodany w art. 16 ust. 11b poprzez art. 1 pkt 6 lit. e projektu wprowadza przepisy
reguluj ce

zasad

nieujawniania

informacji

uzyskanych

w

ramach

kontroli

i weryfikacji, stanowi cych tajemnice przedsi biorstwa. Dodatkowo przepis ten
reguluje post powanie z takimi danymi w przypadku wniosku o ich ujawnienie
wnoszonego przez odpowiednie władze krajowe, organy Komisji Europejskiej,
jednostki badawcze lub certyfikowane jednostki badawcze oraz podmioty zlecaj ce
przeprowadzenie bada .
W art. 1 pkt 7 projektowanej ustawy wprowadzana jest brakuj ca w dotychczasowych
przepisach sankcja za nieuiszczenie rocznej opłaty za okresow lub dora n kontrol
i weryfikacj spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej poprzez dodanie ust. 3a
w art. 17. Bez tej sankcji certyfikowane jednostki badawcze mogły dowolnie opó nia
roczn

opłat

przewidzian

w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednocze nie art. 2

projektowanej ustawy, w celu unikni cia niejasno ci, stanowi,

e do post powa

z zakresu art. 16 ustawy (tj. systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej), wszcz tych
i niezako czonych przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy
dotychczasowe.
Niniejszy projekt ma tak e umo liwi poszerzenie katalogu zada Inspektora do spraw
Substancji Chemicznych, o których stanowi art. 12 ustawy. Art. 12 zostaje uzupełniony
o dodatkowe zadanie w zakresie upowszechniania wiedzy na temat szkodliwego
oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka
i rodowisko oraz wiedzy na temat zapobiegania takim oddziaływaniom. Nowe zadanie
wprowadza art. 1 pkt 3 lit. b projektowanej ustawy. Jest ono konieczne z uwagi na
zakres działalno ci Biura do spraw Substancji Chemicznych, który w du ej mierze
polega na rozpowszechnianiu informacji na temat chemikaliów. Przepis ten
usankcjonuje prowadzone przez Biuro szkolenia w zakresie Dobrej Praktyki
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Laboratoryjnej dla jednostek badawczych oraz organizowane corocznie konferencje
szkoleniowe w zakresie ró nych aspektów bezpiecze stwa chemicznego. Po rednio
obowi zek taki wynika równie z art. 123 rozporz dzenia nr 1907/2006.
Projekt poszerza ponadto katalog zada Inspektora do spraw Substancji Chemicznych
w art. 12 ustawy o brakuj ce zadanie w zakresie funkcjonowania systemu Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej, tj. o obowi zek corocznego przekazywania Komisji
Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) informacji
dotycz cych funkcjonowania systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Podstaw
wprowadzenia przedmiotowych zada dla Inspektora do spraw Substancji Chemicznych
w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej s

przepisy zawarte w dyrektywie

2004/9/WE, która w art. 4 ust. 2 zobowi zuje ka de pa stwo członkowskie do składania
sprawozdania odnosz cego si do stosowania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej na swoim
terytorium. Ponadto Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej i OECD, przyj ła
zasady dobrej praktyki laboratoryjnej okre lone w zał czniku 2 do decyzji Rady z dnia
12 maja 1981 r. w sprawie wzajemnego uznawania danych przy ocenianiu substancji
chemicznych [C(81)30(Final)] uznane w Unii Europejskiej i okre lone w dyrektywie
2004/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz cych
si do stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania na
potrzeby bada

substancji chemicznych (wersja skodyfikowana) (tekst maj cy

znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 50 z 20.02.2004, str. 44; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 82). W zwi zku z powy szym Inspektor do spraw
Substancji Chemicznych powinien przekazywa
Europejskiej, jak i OECD. Nale y zauwa y ,

powy sze dane zarówno Komisji
e obowi zek taki dotychczas

funkcjonował w § 3 zał cznika do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia
2012 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U.
poz. 384).
Projekt w art. 1 pkt 5, poprzez zmian brzmienia art. 15 ust. 1 obowi zuj cej ustawy,
wprowadza równie przepis wskazuj cy, by informacja, o której mowa w art. 15 ust. 2
ustawy, przekazywana była Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych wył cznie
drog elektroniczn . Wprowadzenie elektronicznego sposobu informowania Inspektora
do spraw Substancji Chemicznych o wytwarzaniu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej

mieszaniny

niebezpiecznej

lub
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mieszaniny

stwarzaj cej

zagro enie

i wprowadzaniu takiej mieszaniny do obrotu oraz sprowadzaniu takiej mieszaniny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b d

aktualizacji powy szej informacji

o mieszaninach niebezpiecznych b d stwarzaj cych zagro enie, pozwoli na szybsze
przekazywanie danych, ułatwi ich archiwizowanie zarówno po stronie przedsi biorców,
jak i urz du odpowiedzialnego za gromadzenie informacji oraz umo liwi docelowo
natychmiastowy dost p do nich on-line o rodkom informacji toksykologicznej.
Obowi zek zbierania informacji wynika z art. 45 rozporz dzenia nr 1272/2008, który
stanowi o wyznaczeniu jednostek odpowiedzialnych za otrzymywanie informacji
zwi zanych z pomoc

w nagłych przypadkach zagro enia zdrowia. Dotychczas,

zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 2 ustawy, informuj cy mieli mo liwo
przekazywania wymaganej informacji w dowolnej postaci, co w przypadku przesyłania
przedmiotowej informacji w postaci papierowej wymagało nast pnie jej wprowadzenia
do bazy danych przez pracowników Biura. Obecnie w Biurze do spraw Substancji
Chemicznych została utworzona i przetestowana baza danych i system gromadzenia
i udost pniania zgromadzonych informacji w postaci elektronicznej, do których
informacje mog wprowadza bezpo rednio podmioty obowi zane do przedstawiania
takich informacji.
W dotychczasowych przepisach za brak raportu bezpiecze stwa chemicznego
wymaganego przepisami art. 37 ust. 4 rozporz dzenia nr 1907/2006 przewidziana była
w art. 57 ust. 1 ustawy kara grzywny od 2000 zł. Art. 1 pkt 10 projektowanej ustawy,
poprzez dodanie art. 27a do obowi zuj cej ustawy, wprowadza uprawnienie dla
Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, który na wniosek pa stwowego
powiatowego inspektora sanitarnego składany za po rednictwem Głównego Inspektora
Sanitarnego lub na wniosek Głównego Inspektora Ochrony rodowiska, b dzie mógł
wyda decyzj zakazuj c wprowadzania substancji w jej postaci własnej lub jako
składnika mieszaniny do obrotu lub stosowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, do czasu wypełnienia obowi zku, o którym stanowi art. 37 ust. 4
rozporz dzenia 1907/2006, tj. sporz dzenia raportu bezpiecze stwa chemicznego, lub
okre li termin, po którym taka decyzja zostanie wydana, w przypadku gdy wymagany
raport bezpiecze stwa chemicznego nie zostanie sporz dzony w tym terminie.
Wprowadzenie do ustawy przedmiotowego przepisu jest konieczne z uwagi na to, e
sankcja z art. 57 ust. 1 ustawy wydaje si by niewystarczaj ca. Obecnie korzystanie
z tego przepisu jest utrudnione z uwagi na fakt, e przepis ten mo e by wykorzystany
8

tylko w przypadku substancji zarejestrowanych w Europejskiej Agencji Chemikaliów.
Obowi zek rejestracji, zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporz dzenia nr 1907/2006, wyst puje
w przypadku substancji wprowadzonych, wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty
lub importowanych przez producenta lub importera co najmniej raz po dniu 1 czerwca
2007 r. w ilo ci co najmniej 100 ton rocznie (dla substancji rakotwórczych,
mutagennych oraz działaj cych toksycznie na rozrodczo

kategorii 1 i 2 od

1 tony/rok). Stosowanie przepisu b dzie w pełni mo liwe od dnia 1 czerwca 2018 r.,
gdy zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporz dzenia nr 1907/2006 obowi zkowa b dzie
rejestracja substancji wprowadzonych, wyprodukowanych na terytorium Wspólnoty lub
importowanych przez producenta lub importera co najmniej raz po dniu 1 czerwca
2007 r. w ilo ci co najmniej 1 tony rocznie.
W przypadku istnienia przedmiotowego uprawnienia dla Inspektora do spraw
Substancji Chemicznych, mo liwe byłoby zapobie enie w latach ubiegłych w cz ci
zatruciom metanolem obecnym w płynach do spryskiwania szyb i w płynach typu
denaturat, nawet w przypadku braku bezpo redniego zakazu ich wprowadzania (nie
byłoby mo liwe zastosowanie przepisu do metanolu produkowanego w Unii
Europejskiej lub importowanego do Unii Europejskiej w ilo ci poni ej 1000 ton
rocznie, bo takie ilo ci przed dniem 1 czerwca 2013 r. nie wymagały rejestracji
w Europejskiej Agencji Chemikaliów). Przepis mo e zapobiec podobnym sytuacjom
w odniesieniu do innych substancji w przyszło ci.
W zwi zku z powy sz zmian wprowadzono równie w art. 1 pkt 12, poprzez zmian
brzmienia art. 31, sankcj za nieprzestrzeganie decyzji Inspektora do spraw Substancji
Chemicznych wydawanej na mocy nowego art. 27a. W zakresie potrzeby
wprowadzenia mo liwo ci dla Inspektora do spraw Substancji Chemicznych do
wydania ww. decyzji, wg informacji zawartych w dokumencie opublikowanym przez
Komisj

Europejsk , pt. Report on penalties applicable for infringement of the

provisions of the REACH Regulation in the Member States, w zakresie funkcjonowania
rozporz dzenia nr 1907/2006 w poszczególnych pa stwach członkowskich, wi kszo
krajów Unii Europejskiej wprowadziła sankcje za nieprzestrzeganie przepisów art. 37
ust. 4 rozporz dzenia nr 1907/2006 – REACH. Jedynie na Łotwie nie wprowadzono
sankcji za nieprzestrzeganie ww. przepisu. W niektórych krajach, np. w Austrii,
obowi zuje przepis o charakterze ogólnym, który wprowadza mo liwo

zastosowania

sankcji za jakiekolwiek naruszenie obowi zków nakładanych przez rozporz dzenie
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REACH tzw. catch – all provisions. Tym bardziej mo liwo

podj cia działania przez

Inspektora do spraw Substancji Chemicznych w opisanej sytuacji zagro enia wydaje si
niezb dna w prawie krajowym.
Dodatkowo art. 1 pkt 8 projektowanej ustawy wprowadza zmiany w art. 19 ust. 5
ustawy poprzez uchylenie punktów 4 i 6. Przepisy te zawieraj upowa nienie do
wydania rozporz dzenia okre laj cego kryteria przypisywania zwrotów wskazuj cych
szczególny rodzaj zagro enia dla zdrowia człowieka lub dla rodowiska stwarzanego
przez rodki ochrony ro lin oraz okre laj cego dodatkowe zwroty oraz ich numery
wskazuj ce szczególny rodzaj zagro enia dla zdrowia człowieka lub dla rodowiska
stwarzanego przez rodki ochrony ro lin. Zmiany te s podyktowane wej ciem w ycie
rozporz dzenia nr 547/2011, które obowi zuj c bezpo rednio, reguluje przedmiotowe
kwestie, które wcze niej były okre lone przepisami prawa krajowego. W zwi zku
z tym, e jest to obecnie regulacja funkcjonuj ca na poziomie unijnym, nale y usun
przedmiotowy zakres upowa nienia z prawa krajowego.
Ponadto, w zwi zku z potrzeb u ycia prawidłowej budowy sankcji karnej, zgodnej
z systematyk kar, w karach wskazanych w art. 31–33 ustawy, których brzmienie
nadawane jest poprzez pkt 12 w art. 1 projektu, podlegaj cych re imowi ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó n. zm.), u yto
sformułowania „podlega grzywnie”. Jednocze nie dodano pkt 13 w art. 1 projektu
niniejszej ustawy, zast puj c w pozostałych przypadkach kar zastosowanych w ustawie,
podlegaj cych re imowi ustawy – Kodeks karny, tj. w art. 34 w ust. 1, w art. 36
w ust. 1, w art. 37–40, w art. 50 oraz w art. 51 w ust. 1, wyrazy „podlega karze
grzywny” wyrazami „podlega grzywnie”.
Zgodnie z art. 3 projektowanej ustawy, wprowadzane przepisy art. 34 ust. 3 ustawy
stosuje si od dnia 1 stycznia 2017 r. w przypadku detergentów dla konsumentów
przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczy , o których mowa w pkt 2
zał cznika

VIa

do

rozporz dzenia

nr

648/2004,

co

wynika

bezpo rednio

z przedmiotowego zał cznika do ww. rozporz dzenia.
Termin wej cia w ycie niniejszej ustawy wynika z przepisów art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z pó n. zm.), zgodnie z którym akty normatywne,
zawieraj ce przepisy powszechnie obowi zuj ce, ogłaszane w dziennikach urz dowych,
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wchodz w ycie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba e dany akt
normatywny okre li termin dłu szy. Termin wej cia w ycie art. 1 pkt 9 został ustalony
na dzie

1 czerwca 2015 r., z uwagi na wej cie w ycie w tym dniu dyrektywy

2014/27/UE.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji
zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó n. zm.).
Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, stosownie do stanowiska
Ministra Spraw Zagranicznych zawartego przy pi mie z dnia 30 wrze nia 2014 r.,
znak: DPUE.920.1850.2013/6/bc.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1.

Podmioty, na które oddziałuje regulacja prawna

Przedmiotowy projekt ustawy b dzie miał wpływ na nast puj ce podmioty:
1) Inspektora do spraw Substancji Chemicznych;
2) Pa stwow Inspekcj Sanitarn ;
3) Pa stwow Inspekcj Sanitarn Ministerstwa Spraw Wewn trznych;
4) Pa stwow Inspekcj Pracy;
5) Inspekcj Ochrony rodowiska;
6) Inspekcj Handlow ;
7) Słu b Celn ;
8) Policj ;
9) przedsi biorców działaj cych jako producenci, wytwórcy wyrobów, importerzy,
dystrybutorzy i dalsi u ytkownicy w rozumieniu przepisów rozporz dzenia
nr 1907/2006;
10) jednostki badawcze posiadaj ce certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
i jednostki badawcze, które b d wyst powały o przyznanie certyfikatu.
2.

Zakres konsultacji społecznych

Równolegle do uzgodnie

mi dzyresortowych projektowana regulacja została

przekazana do konsultacji społecznych nast puj cym podmiotom:
1) Naczelnej Radzie Lekarskiej;
2) Naczelnej Radzie Piel gniarek i Poło nych;
3) Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;
4) Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego – Zwi zkowi Pracodawców;
5) Stowarzyszeniu Producentów Kosmetyków i rodków Czysto ci;
6) Stowarzyszeniu In ynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
7) Instytutowi Chemii Przemysłowej;
8) Instytutowi Przemysłu Organicznego;
9) Instytutowi Ochrony rodowiska;
10) Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi;
11) Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego w Sosnowcu;
12) Fundacji WWF Polska;
13) Greenpeace Polska;
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14) Federacji Konsumentów;
15) Polskiemu Zwi zkowi Pracodawców Prywatnych Bran y Kosmetycznej;
16) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi zków Zawodowych;
17) Forum Zwi zków Zawodowych;
18) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarno ”;
19) Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Pa stwowemu Zakładowi
Higieny;
20) Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy;
21) Centrum Prawa Ekologicznego;
22) Lidze Ochrony Przyrody;
23) Towarzystwu na Rzecz Ziemi;
24) Pa stwowej Radzie Ochrony rodowiska;
25) Pa stwowej Radzie Ochrony Przyrody.
Projekt ustawy został zamieszczony, zgodnie z postanowieniami ówcze nie
obowi zuj cej uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z pó n. zm.), w Biuletynie Informacji
Publicznej Rz dowego Centrum Legislacji.
Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.), z chwil
przekazania projektu do uzgodnie

z członkami Rady Ministrów, projekt został

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. W trakcie
uzgodnie

i konsultacji nie zgłosiły si

podmioty zainteresowane pracami nad

projektem ustawy, zgodnie z wymaganiami ww. ustawy.
W trakcie konsultacji społecznych uwagi do projektu zgłosił Instytut Chemii
Przemysłowej, Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, Stowarzyszenie
In ynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Polskie Stowarzyszenie
Producentów Kosmetyków i rodków Czysto ci.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i rodków Czysto ci proponowało
dodanie nowej definicji „wyrobu” w ustawie, zgodnie z definicj z rozporz dzenia
nr 649/2012.
Uwaga nie została przyj ta, gdy w ustawie znajduje si ju definicja wyrobu, zgodnie
z któr przez „wyrób” nale y rozumie przedmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 3
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rozporz dzenia

nr

1907/2006.

Definicja

wyrobu

zawarta

w

rozporz dzeniu

nr 1907/2006 ró ni si od definicji wyrobu zawartej w rozporz dzeniu nr 649/2012. Nie
ma potrzeby wprowadzania kolejnej definicji wyrobu, gdy w ustawie jedynie w art. 32
ust. 1 dotycz cym kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporz dzenia nr 649/2012
znajduje si odniesienie do wyrobu w rozumieniu tego rozporz dzenia i jest wyra nie
wskazane, e przepis ten dotyczy wyrobów w rozumieniu ww. rozporz dzenia.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i rodków Czysto ci proponowało
ponadto dokona zmiany kolejno ci ust pów w art. 15, dla lepszego zrozumienia, oraz
ograniczy

obowi zek zgłaszania informacji Inspektorowi do spraw Substancji

Chemicznych, o którym mowa w art. 15, tylko do mieszanin stwarzaj cych powa ne
zagro enie dla ycia lub zdrowia.
Uwaga została cz ciowo przyj ta, poprzez zaproponowanie nowego brzmienia art. 15.
Nie uwzgl dniono uwagi w cz ci dotycz cej ograniczenia obowi zku zgłaszania
informacji Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych, gdy art. 17 dyrektywy
1999/45/WE oraz art. 45 rozporz dzenia nr 1272/2008 nakładaj
członkowskie

obowi zek

zbierania

informacji

o

wszystkich

na pa stwa
mieszaninach

zaklasyfikowanych jako niebezpieczne lub stwarzaj ce zagro enie. Pozostałe uwagi
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i

rodków Czysto ci miały

charakter doprecyzowuj cy i porz dkuj cy, jednak e maj c na uwadze stosowan
w rozporz dzeniach unijnych i ustawie nomenklatur , uznano za zasadne pozostawienie
stosowanego układu jednostek redakcyjnych.
Instytut Chemii Przemysłowej zaproponował modyfikacj

przepisu art. 1 pkt 5

nowelizacji w zakresie nowego brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy, który zobowi zywał do
zgłaszania Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych ka dej wytworzonej
mieszaniny, w tym wytworzonej w laboratorium lub zakładzie produkcyjnym na
potrzeby własne.
Z uwagi na to,

e intencj ustawodawcy jest obj cie obowi zkiem zgłaszania do

Inspektora do spraw Substancji Chemicznych mieszanin niebezpiecznych lub mieszanin
stwarzaj cych zagro enie wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uwaga została przyj ta. Druga uwaga Instytutu Chemii Przemysłowej
dotycz ca numerowania artykułów nie została przyj ta ze wzgl du na zasady techniki
prawodawczej.
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Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie zwrócił uwag ,

e obecne

brzmienie art. 16 ust. 7 ustawy stwarza w tpliwo , czy pozytywny wynik kontroli
i weryfikacji certyfikowanej jednostki badawczej b dzie potwierdzany certyfikatem
spełniania zasad Dobrej Praktyki

Laboratoryjnej. W ocenie

Instytutu brak

potwierdzenia spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej mo e stwarza
utrudnienia dla polskich certyfikowanych jednostek badawczych w zawieraniu umów
z przedsi biorstwami zlecaj cymi badania. Według Instytutu utrudniona mo e by
konkurencja z zagranicznymi certyfikowanymi jednostkami badawczymi, które b d si
legitymowały

aktualnym

po wiadczeniem

spełniania

zasad

Dobrej

Praktyki

Laboratoryjnej. W zwi zku z tym Instytut Przemysłu Organicznego Oddział
w Pszczynie zaproponował, aby certyfikat wymieniony w art. 16 ust. 4 ustawy był
wydawany nie tylko nowym jednostkom badawczym, ale ka dorazowo po dokonaniu
okresowej kontroli i weryfikacji, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy.
Poniewa uwaga wskazuje na negatywny wpływ dotychczasowych przepisów ustawy
na konkurencyjno

polskich jednostek badawczych, uwaga została przyj ta

i zaproponowano nowe brzmienie art. 16 ust. 7 w art. 1 pkt 6 lit. c projektowanej
ustawy.
Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie zaproponował ponadto
wprowadzenie przepisu daj cego mo liwo

Inspektorowi do spraw Substancji

Chemicznych wydania decyzji o niespełnianiu zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
tylko w odniesieniu do okre lonego badania lub bada , a nie do funkcjonowania całej
jednostki.
Uwaga została uznana za zasadn i uwzgl dniona poprzez dodanie ust. 8a do art. 16
ustawy poprzez art. 1 pkt 6 lit. d projektowanej ustawy.
Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zgłosiło uwag , e
prawodawca, poprzez wprowadzenie art. 27a, d y do wprowadzenia przepisu
reguluj cego kontrol

sporz dzania raportu bezpiecze stwa chemicznego dalszych

u ytkowników, co – w ocenie Stowarzyszenia – mo e stanowi barier dla małych
i rednich przedsi biorstw. Według Stowarzyszenia, zanim nast pi
powinno si

zwróci

uwag

na konieczno

poszerzania wiedzy w zakresie

obowi zków dalszego u ytkownika oraz zwi kszanie
Stowarzyszenia, w obecnej chwili dalsi u ytkownicy nie maj
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sankcje karne,

wiadomo ci. W ocenie
wiadomo ci dotycz cej

własnych obowi zków.
Uwaga nie została przyj ta, gdy obowi zek sporz dzania raportu bezpiecze stwa
chemicznego przez dalszego u ytkownika substancji w jej postaci własnej lub jako
składnika mieszaniny wynika z art. 37 ust. 4 rozporz dzenia nr 1907/2006.
Niezasadnym jest twierdzenie, e proponowana regulacja stanowi kolejn barier dla
przedsi biorstw, gdy obowi zek ten ju istnieje. Proponowany przepis ma na celu
wprowadzenie uprawnienia dla Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, który
działaj c na wniosek odpowiednich podmiotów, b dzie mógł wyda decyzj zakazuj c
wprowadzania

takiej

substancji

do

obrotu

lub

stosowania

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej do czasu wypełnienia obowi zku, o którym mowa w art. 37
ust. 4 rozporz dzenia nr 1907/2006. Przepis ten jest skonstruowany w taki sposób, aby
Inspektor do spraw Substancji Chemicznych nie miał obowi zku wydawania
automatycznie w drodze decyzji zakazu wprowadzenia do obrotu lub stosowania
okre lonej substancji. Inspektor do spraw Substancji Chemicznych mo e okre li
termin, po którym decyzja o zakazie wprowadzania do obrotu lub stosowania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wydana, w przypadku gdy raport nie
został sporz dzony w wyznaczonym terminie. Jednocze nie nale y zwróci uwag , e
w zakresie potrzeby poszerzania wiedzy na temat obowi zuj cych przepisów dla
małych i rednich przedsi biorstw, poszerzony został katalog zada

Inspektora do

spraw Substancji Chemicznych, o których stanowi art. 12 ustawy. Art. 12 został
uzupełniony o dodatkowe zadanie w zakresie upowszechniania wiedzy na temat
szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie
człowieka i rodowisko oraz wiedzy na temat zapobiegania takim oddziaływaniom,
poprzez dodanie w art. 1 pkt 3 lit. b projektowanej ustawy pkt 8 w ust. 1 art. 12
obowi zuj cej ustawy.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa i bud ety
jednostek samorz du terytorialnego
Zwi kszenie zakresu penalizacji ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
poprzez dodanie ust. 3 w art. 34, ust. 4 w art. 35 i ust. 2 w art. 63 (zawartych w art. 1
pkt 14, 15 i 16 projektu), mo e potencjalnie powodowa

zwi kszenie dochodów

bud etu pa stwa z tego tytułu. Oszacowanie ich wielko ci wydaje si by jednak
trudne, bowiem niemo liwe jest wskazanie liczby podmiotów, które w zwi zku ze sw
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działalno ci mog narusza odpowiednie przepisy ustawy czy wskazanych w niej
rozporz dze .
Wprowadzenie elektronicznego sposobu informowania Inspektora do spraw Substancji
Chemicznych o wytwarzaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mieszaniny
niebezpiecznej lub mieszaniny stwarzaj cej zagro enie i wprowadzaniu jej do obrotu
lub sprowadzaniu takiej mieszaniny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b d
aktualizacji

powy szych

informacji

o

mieszaninach

niebezpiecznych

b d

stwarzaj cych zagro enie, z uwagi na fakt, e taki system elektroniczny ju obecnie
istnieje i funkcjonuje w Biurze, nie spowoduje dodatkowych obci e finansowych dla
bud etu pa stwa.
Nowe zadania nadane Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych wynikaj
z obowi zków zawartych w przepisach unijnych i ju obecnie s realizowane przez
Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Poszczególne czynno ci i nowe
uprawnienia mieszcz

si

w zakresie działa

Inspektora do spraw Substancji

Chemicznych w ramach posiadanych rodków i nie powoduj zwi kszenia obci e
bud etu pa stwa.
Wprowadzane w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w pozostałym
zakresie zmiany nie b d miały wpływu na sektor finansów publicznych, w tym bud et
pa stwa i bud ety jednostek samorz du terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na konkurencyjno

gospodarki i przedsi biorczo , w tym na

funkcjonowanie przedsi biorstw
Zmiany w art. 1, art. 2, art. 12, art. 13, art. 19 i art. 29 ustawy (art. 1 pkt 1–4, 8 i 11
projektu) nie wprowadzaj

uregulowa

odmiennych od istniej cych obecnie i s

neutralne dla przedsi biorców. Zmiany w art. 34, art. 35 i art. 63 (art. 1 pkt 14–16
projektu) wprowadzaj w Polsce kary za nieprzestrzeganie przepisów unijnych. Wysok
kar , do pozbawienia wolno ci wł cznie, proponuje si

w art. 34 ust. 3 za

wprowadzanie do obrotu, wbrew wyra nemu zakazowi, detergentów zawieraj cych
wysoce szkodliwe dla

rodowiska fosforany i inne zwi zki fosforu w ilo ciach

przewy szaj cych okre lony w Unii Europejskiej limit. Kara jest taka sama jak
wcze niej przewidziana w ustawie kara za wprowadzanie do obrotu substancji
chemicznych wbrew wyra nym zakazom zawartym w przepisach Unii Europejskiej lub
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w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy (art. 32, art. 34 i art. 36
ustawy).
Wprowadzenie zmian w art. 15 ustawy (art. 1 pkt 5 projektu) b dzie miało pozytywny
wpływ na konkurencyjno

gospodarki i przedsi biorczo , w tym na funkcjonowanie

przedsi biorstw, z uwagi na wprowadzenie elektronicznego sposobu informowania
Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o wytwarzaniu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej mieszaniny niebezpiecznej lub mieszaniny stwarzaj cej
zagro enie i wprowadzaniu jej do obrotu oraz sprowadzaniu takiej mieszaniny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b d

aktualizacji powy szych informacji

o mieszaninach niebezpiecznych b d stwarzaj cych zagro enie. Elektroniczny sposób
informowania pozwoli na szybsze przekazywanie danych, ułatwi ich archiwizowanie
zarówno po stronie przedsi biorców, jak i urz du odpowiedzialnego za gromadzenie
informacji oraz umo liwi docelowo natychmiastowy dost p do nich on-line o rodkom
informacji toksykologicznej. Przepis b dzie oddziaływał na wszystkie przedsi biorstwa
wytwarzaj ce w Polsce i sprowadzaj ce do Polski mieszaniny niebezpieczne lub
stwarzaj ce zagro enie.
Przepisy proponowane w art. 16 i art. 17 ustawy (art. 1 pkt 6 i 7 projektu), dotycz ce
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej maj

znaczenie dla 30 jednostek badawczych

posiadaj cych certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i dla jednostek badawczych,
które b d wyst powały o przyznanie certyfikatu. Cz

proponowanych przepisów

porz dkuje materi ustawy, niektóre przepisy (lit. c i d w pkt 6) wprowadzono na
wniosek tych jednostek, natomiast propozycja zawarta w art. 1 pkt 7 projektu
wprowadza brakuj c sankcj w ustawie.
Przepisy proponowane w art. 1 pkt 10 i 12 projektu (dodany art. 27a oraz nowe
brzmienie art. 31–33 ustawy) b d miały wpływ na przedsi biorców, którzy stosuj
substancje
okre lonego

chemiczne

wbrew

stosowania takich

zaleceniom
substancji

lub
przez

wyra nym

przeciwwskazaniom

rejestruj cych

t

substancj

w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Dotyczy to tak e wytwarzania mieszanin takich
substancji. Nie jest znana liczba substancji stosowanych wbrew przepisowi art. 37 ust. 4
rozporz dzenia nr 1907/2006 i trudno oszacowa , jak jej wielko

b dzie kształtowała

si w przyszło ci. Bezpo rednim bod cem dla takiej propozycji przepisu była sprzeda
konsumentom przez niektórych przedsi biorców w Polsce płynów zimowych do
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spryskiwaczy samochodowych zawieraj cych metanol, po wymuszonym przez Komisj
Europejsk uchyleniu w 2010 r. zakazu stosowania metanolu w takich płynach (zakaz
obowi zuje ponownie od 4 stycznia 2014 r.). Szacuje si , e ł cznie doprowadziło to do
ponad 300 zatru

metanolem, z czego połowa mogła zako czy

si

mierci .

Wytwarzanie takich płynów w celu ich sprzeda y konsumentom było sprzeczne
z przepisami art. 37 ust. 4 rozporz dzenia nr 1907/2006 i w przypadku istnienia takiego
przepisu wcze niej mogłoby zosta wstrzymane przez organy nadzoru mimo braku
wyra nego zakazu. Przepis powinien przeciwdziała tego typu sytuacjom w przyszło ci.
Kary za post powanie wbrew przepisom art. 37 ust. 4 rozporz dzenia nr 1907/2006
istniej

w 27 pa stwach Unii Europejskiej. Nale y tak e podkre li ,

e kary dla

przedsi biorców działaj cych wbrew przepisom rozporz dzenia nr 1907/2006 maj te
na

celu

przeciwdziałanie

nieuczciwej

konkurencji

i

wyrównywanie

szans

przedsi biorców.
5. Wpływ regulacji na rynek pracy
Ustawa nie b dzie miała wpływu na rynek pracy.
6. Wpływ regulacji na sytuacj i rozwój regionalny
Przedstawiony projekt nie b dzie miał wpływu na sytuacj i rozwój regionalny.
7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi i rodowisko
Projekt ustawy, przez poszerzenie zada i kompetencji Inspektora do spraw Substancji
Chemicznych, b dzie miał pozytywny wpływ na ochron zdrowia ludzi i ochron
rodowiska

przed

Wprowadzenie

zagro eniami

przepisu

stwarzanymi

pozwalaj cego

przez

Inspektorowi

substancje
do

spraw

chemiczne.
Substancji

Chemicznych na wydanie decyzji, na wniosek pa stwowego powiatowego inspektora
sanitarnego składany za po rednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego lub na
wniosek Głównego Inspektora Ochrony

rodowiska, zakazuj cej wprowadzania

substancji w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny do obrotu lub stosowania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do czasu wypełnienia obowi zku, o którym
stanowi art. 37 ust. 4 rozporz dzenia 1907/2006, tj. sporz dzenia raportu
bezpiecze stwa chemicznego, lub okre lenia terminu, po którym taka decyzja zostanie
wydana, w przypadku gdy wymagany raport bezpiecze stwa chemicznego nie zostanie
sporz dzony w tym terminie, ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony zdrowia
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i rodowiska. Pozwala to na zapobieganie pojawiaj cym si zatruciom wynikaj cym
z u ywania substancji, które wykracza poza jej zastosowanie zidentyfikowane.

12/71rch
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TABELA ZBIE NO CI
TYTUŁ PROJEKTU:
TYTUŁ WDRA ANEGO AKTU PRAWNEGO
WDRA ANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1):

Projekt ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
/ 1) rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie dyrektyw Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006,
str. 1, z pó n. zm.);
2) rozporz dzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz
Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst maj cy znaczenie
dla EOG) (Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2010, str. 1);
3) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych zwi zków fosforu
w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do prania i detergentach dla konsumentów przeznaczonych do
automatycznych zmywarek do naczy (Tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012,
str. 16);
4) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotycz ce wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliów (wersja przekształcona) (Tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE
L 201 z 27.07.2012, str. 60, z pó n. zm.);
5) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz.
UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z pó n. zm.);
6) rozporz dzenie Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporz dzenia (WE)
nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania rodków
ochrony ro lin (Tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176, z pó n. zm.);
7) dyrektywa 2004/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie kontroli i weryfikacji
dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (wersja skodyfikowana) (Tekst maj cy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE
L 50 z 20.02.2004, str. 28; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 65);
8) dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymaga dotycz cych znaków
bezpiecze stwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewi ta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 245 z 26.08.1992, str. 23, z pó n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 89);
9) po rednio dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniaj ca
dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektyw 2004/37/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 1).
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1

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2)
Jedn. red.

Tre

przepisu UE 3)

Konie Jedn.
czne red. (*)
wdro
enie
T/N

Art. 4 rozporz dzenia Ka de pa stwo członkowskie wyznacza organ lub T
nr 649/2012
organy („wyznaczony organ krajowy” lub „wyznaczone
organy krajowe”) w celu pełnienia funkcji
administracyjnych
wymaganych
przez
niniejsze
rozporz dzenie, chyba e organy te zostały ju
wyznaczone przed wej ciem w ycie niniejszego
rozporz dzenia.
Ka de pa stwo członkowskie powiadamia Komisj o
wyznaczeniu organu lub organów w terminie do dnia 17
listopada 2012 r., chyba e informacje te zostały ju
dostarczone przed wej ciem w ycie niniejszego
rozporz dzenia, oraz o ka dej zmianie wyznaczonego
organu krajowego.
Art. 3 pkt
16 „wywóz" oznacza:
T
rozporz dzenia
nr a) ostateczny lub czasowy wywóz chemikaliów
649/2012
spełniaj cych warunki art. 28 ust. 2 TFUE;
b) powrotny wywóz chemikaliów niespełniaj cych
warunków okre lonych w art. 28 ust. 2 TFUE, które
obj te s procedur celn inn ni zewn trzna procedura
tranzytu unijnego dla przepływu towarów przez obszar
celny Unii;
Art. 3 pkt
17 „przywóz" oznacza fizyczne wprowadzenie na obszar T
rozporz dzenia
nr celny Unii chemikaliów obj tych procedur celn inn
649/2012
ni
zewn trzna procedura tranzytu unijnego dla
przepływu towarów przez obszar celny Unii;

Tre
(*)

przepisu(-ów ) projektu Uzasadnienie
uwzgl dnienia w projekcie
przepisów
wykraczaj cych (**) poza
minimalne wymogi prawa
UE

Art. 1 pkt 3)
rozporz dzenia
Parlamentu
1
Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012
z dnia 4 lipca 2012 r. dotycz cego
wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliów (Dz. Urz. UE L 201 z
27.07.2012, str. 60), zwanego dalej
„rozporz dzeniem nr 649/2012”;

Art. 1 pkt 28) wywozie – rozumie si przez to
2
wywóz, o którym mowa w art. 3 pkt 16
rozporz dzenia nr 649/2012;

Art. 1 pkt 29) przywozie – rozumie si przez to
2
przywóz, o którym mowa w art. 3 pkt
17 rozporz dzenia nr 649/2012;

2

Art. 3 pkt
rozporz dzenia
649/2012

1 „chemikalia" oznaczaj substancj zarówno sam w T
nr sobie, jak i wchodz c w skład mieszaniny, lub
mieszanin , uzyskan za pomoc procesu produkcyjnego
lub pozyskan
z przyrody, lecz niezawieraj c
organizmów ywych, nale c do jednej z poni szych
kategorii:
a) pestycydów, w tym szczególnie niebezpiecznych form
u ytkowych pestycydów;
b) chemikaliów przemysłowych;

Art. 1 pkt 30) chemikaliach – rozumie si przez to
2
chemikalia, o których mowa w art. 3 pkt
1 rozporz dzenia nr 649/2012.

Art. 4 rozporz dzenia Ka de pa stwo członkowskie wyznacza organ lub T
nr 649/2012
organy ("wyznaczony organ krajowy" lub "wyznaczone
organy krajowe")
w celu pełnienia
funkcji
administracyjnych
wymaganych
przez
niniejsze
rozporz dzenie, chyba e organy te zostały ju
wyznaczone przed wej ciem w ycie niniejszego
rozporz dzenia.
Ka de pa stwo członkowskie powiadamia Komisj o
wyznaczeniu organu lub organów w terminie do dnia 17
listopada 2012 r., chyba e informacje te zostały ju
dostarczone przed wej ciem w ycie niniejszego
rozporz dzenia, oraz o ka dej zmianie wyznaczonego
organu krajowego.
Art.
123 Wła ciwe organy pa stw członkowskich informuj T
rozporz dzenia
nr opini publiczn o ryzyku stwarzanym przez substancj ,
1907/2006
w sytuacji gdy uwa a si to za konieczne dla ochrony
zdrowia człowieka lub rodowiska. Agencja, po
konsultacji z wła ciwymi organami i podmiotami i
korzystaj c w miar potrzeb z najlepszych praktyk,
sporz dza wytyczne w zakresie przekazywania
informacji w sprawie zagro e i bezpiecznego u ycia
substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako
składnik mieszanin lub w wyrobach, w celu koordynacji
tych działa pa stwach członkowskich.
Art.
4
ust.
2 Sprawozdania s przekazywane Komisji nie pó niej ni T
dyrektywy
do dnia 31 marca ka dego roku. Komisja informuje o
2004/9/WE
tym Komitet, o którym mowa w art. 7 ust. 1. Komitet
mo e za da dodatkowych informacji poza tymi
wspomnianymi w ust. 1 niniejszego artykułu.

Art.1 pkt c) wła ciwego organu okre lonego w
3 lit. a
art. 8 rozporz dzenia nr 648/2004, w art.
121 rozporz dzenia nr 1907/2006, w art.
43 rozporz dzenia nr 1272/2008 oraz
wyznaczonego
organu
krajowego
okre lonego w art. 4 rozporz dzenia
649/2012;

Art.

45 1. Pa stwa członkowskie powołuj

Art. 1 pkt 8) upowszechnianie wiedzy na temat
3 lit. b
szkodliwego oddziaływania substancji
chemicznych i ich mieszanin na zdrowie
człowieka i rodowisko oraz wiedzy na
temat
zapobiegania
takim
oddziaływaniom;

Art. 1 pkt 9) coroczne przekazywanie Komisji
3 lit. b
Europejskiej i Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
zwanej dalej „OECD”, nie pó niej ni
do dnia 31 marca nast pnego roku,
informacji za poprzedni rok w zakresie
funkcjonowania
systemu
Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 1 pkt Art. 15. 1. Osoba fizyczna lub prawna Przepisy art. 15 projektu ustawy o

organ lub organy T

3

rozporz dzenia
1272/2008

nr odpowiedzialne za otrzymywanie od importerów i
dalszych u ytkowników wprowadzaj cych mieszaniny
do obrotu informacji istotnych w szczególno ci przy
okre laniu rodków profilaktycznych i leczniczych,
zwłaszcza w nagłych przypadkach zagro enia zdrowia.
Informacje te obejmuj skład chemiczny mieszanin
wprowadzanych do obrotu i zaklasyfikowanych jako
stwarzaj ce zagro enie na podstawie wywieranych
skutków fizycznych lub działania na zdrowie, w tym
identyfikacj substancji, które wchodz w skład
mieszanin i dla których zgodnie z art. 24 Agencja
przyj ła wniosek o stosowanie alternatywnej nazwy
rodzajowej.
2. Wyznaczone jednostki zapewniaj wszelkie gwarancje
niezb dne do zachowania poufno ci informacji, które
otrzymuj .
Informacje te mo na wykorzystywa wył cznie do:
a) celów medycznych polegaj cych na okre leniu
rodków profilaktycznych i leczniczych, w szczególno ci
dotycz cych nagłych przypadków;
oraz
b) przeprowadzenia – na wniosek danego pa stwa
członkowskiego – analizy statystycznej maj cej na celu
okre lenie obszarów, w których mo e istnie potrzeba
wprowadzenia ulepszonych rodków kontroli ryzyka.
Informacji tych nie wykorzystuje si w innych celach.
3. W celu wykonywania zada , za które s
odpowiedzialne, wyznaczone jednostki dysponuj
wszelkimi informacjami wymaganymi od producentów i
dalszych
u ytkowników
odpowiedzialnych
za
wprowadzenie do obrotu.
4. Do dnia 20 stycznia 2012 r. Komisja dokonuje
przegl du, aby oceni mo liwo
zharmonizowania
informacji, o których mowa w ust. 1, w tym mo liwo
ustalenia formatu, w jakim importerzy i dalsi
u ytkownicy b d przekazywa informacje powołanym
organom. Na podstawie tego przegl du i po
konsultacjach
z
odpowiednimi
stronami
zainteresowanymi,
takimi
jak
Europejskie
Stowarzyszenie O rodków Toksykologicznych i
Toksykologów Klinicznych (EAPCCT), Komisja mo e
przyj
rozporz dzenie, którym doda zał cznik do
niniejszego rozporz dzenia.
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4

wytwarzaj ca
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mieszanin
niebezpieczn
lub
mieszanin
stwarzaj c zagro enie i wprowadzaj ca
tak mieszanin do obrotu oraz osoba
fizyczna lub prawna, która sprowadza
tak
mieszanin
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuj
Inspektorowi informacj
o takiej
mieszaninie. Informacj t przekazuje
si poprzez transmisj danych w formie
dokumentu
elektronicznego
z
oprogramowania, którego zgodno
z
wymaganiami okre lonymi przez Biuro
na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalno ci podmiotów
realizuj cych zadania publiczne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1114), została
potwierdzona w sposób okre lony w art.
21 i art. 22 tej ustawy. Informacja jest
przekazywana najpó niej w dniu
wytworzenia mieszaniny lub jej
sprowadzenia
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1,
zawiera:
1) imi i nazwisko oraz adres miejsca
wykonywania działalno ci albo nazw
(firm ) i adres siedziby, numer telefonu
i
adres
elektroniczny
podmiotu
przekazuj cego informacj ;
2) nazw handlow mieszaniny;
3) zastosowanie mieszaniny;
4) dat przedło enia lub aktualizacji
informacji;
5) informacj o substancjach zawartych
w mieszaninie:
a)
szczegółowe
informacje
umo liwiaj ce identyfikacj zgodnie z
art. 18 ust. 2 rozporz dzenia nr
1272/2008,
b) o st eniach substancji w mieszaninie

substancjach chemicznych i ich
mieszaninach obejmuj szerszy
kr g podmiotów ni wynika to z
zapisów art. 45 rozporz dzenia nr
1272/2008. Przepisy art. 15
projektu ustawy realizuj tak e
zadania Inspektora okre lone w
art. 12.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1
projektowanej ustawy do zada
Inspektora
ds.
Substancji
Chemicznych nale y mi dzy
innymi gromadzenie danych
dotycz cych
mieszanin
niebezpiecznych lub mieszanin
stwarzaj cych zagro enie. W art.
15 ustawy celowo poszerzono
kr g
podmiotów
obj tych
przepisami
przedmiotowego
przepisu w stosunku do zapisów
art. 45 rozporz dzenia nr
1272/2008,
aby
uzyska
informacje na temat wszystkich
mieszanin, które s nie tylko
wprowadzane do obrotu na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, ale tak e tych które s
np. sprowadzane przez dalszych
u ytkowników i stosowane do
celów
własnych
(nie
s
wprowadzane
do
obrotu).
Uzyskanie
powy szych
informacji jest istotne ze wzgl du
na
zagro enie
jakie
takie
mieszaniny mog stwarza .

rodki te, maj ce na celu zmian elementów innych ni
istotne niniejszego rozporz dzenia poprzez jego
uzupełnienie, przyjmuje si zgodnie z procedur
regulacyjn poł czon z kontrol , o której mowa w art.
54 ust. 3.

zgodnie z pkt 3.2 zał cznika II do
rozporz dzenia nr 1907/2006;
6) klasyfikacj mieszaniny zgodnie z
art. 19 lub przepisami rozporz dzenia nr
1272/2008;
7) kart charakterystyki mieszaniny albo
w
przypadku
braku
obowi zku
dostarczenia karty charakterystyki, gdy
nie została sporz dzona, informacje
okre lone w pkt 2 i 3 zał cznika II do
rozporz dzenia nr 1907/2006.
3. Przepis ust. 1 stosuje si tak e w
przypadku zmiany nazwy handlowej
mieszaniny.
4. W przypadku aktualizacji informacji,
o której mowa w ust. 1, osoby wskazane
w ust. 1 s obowi zane przekaza j
Inspektorowi w terminie 14 dni od dnia
jej aktualizacji.
5. Informacja, o której mowa w ust. 1,
wychodz ca poza zakres informacji
wymaganej dla sporz dzenia karty
charakterystyki mieszaniny, okre lonej
w zał czniku II do rozporz dzenia nr
1907/2006, stanowi tajemnic prawnie
chronion i mo e zosta wykorzystana
wył cznie w celach medycznych do
zapobiegania zagro eniom stwarzanym
przez te mieszaniny i post powania
leczniczego, w szczególno ci w nagłych
przypadkach zagro enia zdrowia, lub w
celach
statystycznych
do
przeprowadzenia analizy okre lenia
obszarów, w których mo e istnie
potrzeba wprowadzenia ulepszonych
rodków kontroli ryzyka.
6. Je eli Inspektor uzna, e istniej
uzasadnione podstawy pozwalaj ce
przypuszcza , e mieszanina stwarza
niedopuszczalne zagro enie dla zdrowia
człowieka lub
rodowiska, mo e
za da , w drodze decyzji, od osoby
okre lonej w ust. 1 ujawnienia
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Art.
3
ust.
dyrektywy
2004/9/WE

szczegółowego składu chemicznego
mieszaniny.
Art. 1 pkt a) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w
brzmieniu:
6 lit. a
„4a. Certyfikat, o którym mowa w ust.
4, zawiera tak e:
1) numer certyfikatu;
2) wskazanie podstawy prawnej do
przeprowadzenia kontroli i weryfikacji;
3) dat przeprowadzonej kontroli i
weryfikacji;
4) nazw
certyfikowanej jednostki
badawczej;
5) okre lenie daty wydania certyfikatu;
6) imiona, nazwiska oraz podpisy
inspektorów
Dobrej
Praktyki
Laboratoryjnej, którzy przeprowadzali
kontrol i weryfikacj ;
7) imi , nazwisko oraz podpis
Inspektora.”,

1 Pa stwa
Członkowskie
wyznaczaj
organy T
odpowiedzialne za przeprowadzanie na swoim
terytorium kontroli laboratoriów i bada w nich
prowadzonych, w celu oceny zgodno ci z DPL.

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Art. 1 pkt „5. Aktualny wykaz certyfikowanych
6 lit. b
jednostek badawczych oraz krajowy
program monitorowania zgodno ci z
Dobr Praktyk Laboratoryjn Inspektor
zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej Biura.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Art. 1 pkt „7. Certyfikowane jednostki badawcze
podlegaj
okresowej lub dora nej
6 lit. c
kontroli i weryfikacji spełniania zasad
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, do
której stosuje si przepisy ust. 3 i 4.
Kontrola i weryfikacja mog równie
nast powa
na wniosek jednostek
wła ciwych do spraw kontroli i
weryfikacji spełniania zasad Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej w pa stwach, o
których mowa w ust. 6, lub jednostek
wła ciwych do spraw Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej w Komisji Europejskiej i

6

w OECD.”,
d) po ust. 8 dodaje si ust. 8a w
Art. 1 pkt brzmieniu:
6 lit. d
„8a. W przypadku stwierdzenia, e
okre lone badanie lub badania zostały
wykonane niezgodnie z zasadami
Dobrej
Praktyki
Laboratoryjnej,
Inspektor, w drodze decyzji, stwierdza
niespełnianie zasad Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej w odniesieniu do
okre lonego badania lub bada .”,
e) po ust. 11 dodaje si ust. 11a i 11b w
Art. 1 pkt brzmieniu:
6 lit. e
„11a. Inspektorzy Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej, a tak e inne osoby
wyznaczone przez Inspektora do
przeprowadzenia kontroli i weryfikacji,
przed przyst pieniem do wykonywania
swoich obowi zków, składaj pisemne
o wiadczenia, e pomi dzy nimi a
kontrolowan jednostk badawcz lub
certyfikowan jednostk badawcz , a
tak e jednostk organizacyjn zlecaj c
jednostce badawczej lub certyfikowanej
jednostce badawczej przeprowadzenie
bada , nie istniej
adne powi zania
mog ce mie wpływ na bezstronno
ich oceny. Inspektorzy Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej informuj Inspektora o
powstaniu okoliczno ci mog cych mie
wpływ na bezstronno ich oceny, tak e
w
przypadku
zaistnienia
takich
okoliczno ci w trakcie post powania.
11b. W przypadku gdy w trakcie
kontroli i weryfikacji inspektorzy
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej lub inne
osoby wyznaczone przez Inspektora do
przeprowadzenia kontroli i weryfikacji
maj dost p do informacji stanowi cych
tajemnic
przedsi biorstwa
w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
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16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503, z pó n. zm.),
informacje takie nie mog zosta
ujawnione. W przypadku gdy takie
informacje s zawarte w protokole z
kontroli,
protokół
mo e
zosta
ujawniony odpowiednim władzom
krajowym,
Komisji
Europejskiej,
jednostkom
badawczym
lub
certyfikowanym
jednostkom
badawczym, w których przeprowadzono
kontrol i weryfikacj oraz, gdy dotyczy
to okre lonego badania, zlecaj cemu to
badanie.”;
Art. 1 pkt w art. 19 w ust. 5 uchyla si pkt 4 i 6;
8

Art. 1 rozporz dzenia Etykietowanie rodków ochrony ro lin jest zgodne z T
nr 547/2011
wymogami wskazanymi w zał czniku I oraz obejmuje w
stosownych
przypadkach
standardowe
zwroty
okre laj ce szczególne zagro enia dla zdrowia ludzi lub
zwierz t, lub dla rodowiska naturalnego, jak wskazano
w zał czniku II, oraz standardowe zwroty okre laj ce
rodki ostro no ci dla ochrony zdrowia ludzi lub
zwierz t, lub rodowiska naturalnego, jak wskazano w
zał czniku III.
Art. 1 pkt 4 lit. b W sekcji 5 akapity pierwszy i drugi wyraz
dyrektywy
„niebezpieczne”
zostaje
zast piony
wyrazami
2014/27/UE
„stwarzaj ce zagro enie”, a wyraz „preparaty” wyrazem
zmieniaj cej
„mieszaniny”.
dyrektyw
92/58/EWG

Art. 1 pkt Art. 21. 1. Pojemniki i zbiorniki słu ce
9
do
przechowywania
substancji
stwarzaj cych zagro enie lub mieszanin
stwarzaj cych
zagro enie
oraz
pojemniki i zbiorniki słu ce do pracy z
tymi substancjami lub mieszaninami,
ruroci gi
zawieraj ce
substancje
stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny
stwarzaj ce zagro enie lub słu ce do
ich transportowania oraz miejsca, w
których s składowane znacz ce ilo ci
substancji stwarzaj cych zagro enie lub
mieszanin stwarzaj cych zagro enie,
powinny by nale ycie oznakowane, w
tym
opatrzone
znakami
ostrzegawczymi.
2. Odst pienie od oznakowania, o
którym mowa w ust. 1, jest mo liwe w
przypadku pojemników i zbiorników
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Art.
rozporz dzenia
1907/2006

słu cych do pracy z substancjami i
mieszaninami
zaklasyfikowanymi
zgodnie
z
rozporz dzeniem
nr
1272/2008 jako stwarzaj ce zagro enie
ze wzgl du na zagro enie dla zdrowia
lub ze wzgl du na wła ciwo ci fizyczne
przez krótki czas lub gdy zawarto
pojemnika lub zbiornika ulega cz stym
zmianom.
3. Minister wła ciwy do spraw zdrowia
w
porozumieniu
z
ministrem
wła ciwym do spraw gospodarki,
ministrem wła ciwym do spraw pracy
oraz ministrem wła ciwym do spraw
rodowiska
okre li,
w
drodze
rozporz dzenia:
1) sposób oznakowania pojemników i
zbiorników
słu cych
do
przechowywania
substancji
stwarzaj cych zagro enie lub mieszanin
stwarzaj cych
zagro enie
oraz
pojemników i zbiorników słu cych do
pracy z tymi substancjami lub
mieszaninami,
ruroci gów
zawieraj cych substancje stwarzaj ce
zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce
zagro enie lub słu cych do ich
transportowania oraz miejsc, w których
s
składowane
znacz ce
ilo ci
substancji stwarzaj cych zagro enie lub
mieszanin stwarzaj cych zagro enie,
2) warunki, które nale y spełni w
przypadku odst pienia od oznakowania,
o którym mowa w ust. 2
uwzgl dniaj c
zapewnienie
bezpiecze stwa i zdrowia w miejscu
pracy.
Art. 1 pkt Art. 27a. W przypadku, gdy dalszy
10
u ytkownik substancji w jej postaci
własnej lub jako składnika mieszaniny,
wbrew przepisom art. 37 ust. 4
rozporz dzenia nr 1907/2006, nie
sporz dza
wymaganego
raportu

126 Pa stwa członkowskie okre laj przepisy dotycz ce kar T
nr stosowanych w przypadku narusze
przepisów
niniejszego rozporz dzenia i podejmuj
wszelkie
niezb dne rodki w celu zapewnienia ich wykonania.
Przewidziane kary musz by skuteczne, proporcjonalne
i odstraszaj ce. Pa stwa członkowskie powiadamiaj o
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tych przepisach Komisj nie pó niej ni do dnia 1
grudnia 2008 r. i niezwłocznie powiadamiaj o
wszystkich pó niejszych ich zmianach.

Art.
rozporz dzenia
649/2012

Art.
rozporz dzenia
1907/2006

30 Rozporz dzenie (WE) nr 689/2008 traci moc ze T
nr skutkiem od dnia 1 marca 2014 r.
Odesłania do rozporz dzenia (WE) nr 689/2008 traktuje
si jako odesłania do niniejszego rozporz dzenia i
odczytuje zgodnie z tabel korelacji zawart w
zał czniku VII.
126 Pa stwa członkowskie okre laj przepisy dotycz ce kar T
nr stosowanych w przypadku narusze
przepisów
niniejszego rozporz dzenia i podejmuj
wszelkie
niezb dne rodki w celu zapewnienia ich wykonania.
Przewidziane kary musz by skuteczne, proporcjonalne
i odstraszaj ce. Pa stwa członkowskie powiadamiaj o
tych przepisach Komisj nie pó niej ni do dnia 1
grudnia 2008 r. i niezwłocznie powiadamiaj o
wszystkich pó niejszych ich zmianach.

Art.
rozporz dzenia
649/2012

28 Pa stwa członkowskie okre laj zasady dotycz ce kar T
nr stosowanych w przypadku narusze
przepisów
niniejszego rozporz dzenia oraz podejmuj wszelkie

bezpiecze stwa chemicznego, Inspektor
mo e, na wniosek pa stwowego
powiatowego inspektora sanitarnego
składany za po rednictwem Głównego
Inspektora Sanitarnego lub na wniosek
Głównego
Inspektora
Ochrony
rodowiska zakaza , w drodze decyzji,
wprowadzania takiej substancji do
obrotu lub stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do czasu
sporz dzenia wymaganego raportu
bezpiecze stwa
chemicznego,
lub
okre li termin, po którym taka decyzja
zostanie wydana, w przypadku gdy
wymagany
raport
bezpiecze stwa
chemicznego nie zostanie sporz dzony
w tym terminie.
Art. 1 pkt a)
wywozu
i
przywozu
11
niebezpiecznych
chemikaliów,
okre lonych w rozporz dzeniu nr
649/2012,

Art. 1 pkt Art. 31. Kto wbrew decyzji Inspektora,
12
o której mowa w art. 27 ust. 1, art. 27a
lub art. 28 ust. 1, wprowadza do obrotu
mieszanin stwarzaj c niedopuszczalne
zagro enie dla zdrowia człowieka lub
rodowiska
lub
substancj
bez
wymaganego raportu bezpiecze stwa
chemicznego, lub wprowadza do obrotu
detergent, co do którego istniej
uzasadnione
podstawy,
aby
przypuszcza , e stwarza zagro enie dla
zdrowia człowieka lub zagro enie dla
rodowiska,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolno ci albo karze pozbawienia
wolno ci do lat 2.
Art. 1 pkt Art. 32. 1. Kto wbrew przepisowi art. 15
12
ust. 2 rozporz dzenia nr 649/2012
dokonuje wywozu chemikaliów lub
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rodki konieczne do zapewnienia prawidłowego
wykonania tych przepisów. Kary te musz by
skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj ce. Je eli pa stwa
członkowskie nie powiadomiły Komisji o tych rodkach
przed wej ciem w ycie niniejszego rozporz dzenia,
powiadamiaj o nich Komisj do dnia 1 marca 2014 r.
oraz powiadamiaj j bezzwłocznie o wszelkich
pó niejszych zmianach maj cych na nie wpływ.

Art.
rozporz dzenia
649/2012

wyrobu w rozumieniu art. 3 pkt 4 tego
rozporz dzenia,
wymienionych
w
zał czniku V do tego rozporz dzenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolno ci albo karze pozbawienia
wolno ci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew
przepisom art. 14 ust. 6 rozporz dzenia
nr
649/2012
dokonuje
wywozu
chemikaliów
wymienionych
w
zał czniku I cz
2 lub 3 do tego
rozporz dzenia
bez
otrzymania
informacji
od
Inspektora,
e
wyznaczone władze krajowe strony
przywozu lub wła ciwe organy innego
kraju przywozu wyra aj zgod na ten
przywóz lub, e wywóz mo e nast pi
zgodnie z przepisami art. 14 ust. 7 tego
rozporz dzenia.
Art. 1 pkt Art. 33. 1. Kto wbrew przepisowi art. 8
12
ust. 2 rozporz dzenia nr 649/2012 nie
zgłasza
Inspektorowi
wywozu
chemikaliów
wymienionych
w
zał czniku I cz
1 do tego
rozporz dzenia, nie pó niej ni 35 dni
przed pierwszym wywozem i nie
pó niej ni 35 dni przed pierwszym
wywozem w ka dym nast pnym roku
kalendarzowym,
podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew
przepisom art. 10 ust. 1 rozporz dzenia
nr 649/2012 nie informuje w pierwszym
kwartale ka dego roku Inspektora o
wielko ci wywozu i przywozu w roku
poprzednim chemikaliów w postaci
substancji lub substancji zawartych w
mieszaninach
lub
wyrobach
wymienionych w zał czniku I do tego
rozporz dzenia.
3. Karze okre lonej w ust. 1 podlega,
kto wbrew przepisom art. 17
rozporz dzenia nr 649/2012 dokonuje

28 Pa stwa członkowskie okre laj zasady dotycz ce kar T
nr stosowanych w przypadku narusze
przepisów
niniejszego rozporz dzenia oraz podejmuj wszelkie
rodki konieczne do zapewnienia prawidłowego
wykonania tych przepisów. Kary te musz by
skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj ce. Je eli pa stwa
członkowskie nie powiadomiły Komisji o tych rodkach
przed wej ciem w ycie niniejszego rozporz dzenia,
powiadamiaj o nich Komisj do dnia 1 marca 2014 r.
oraz powiadamiaj j bezzwłocznie o wszelkich
pó niejszych zmianach maj cych na nie wpływ.
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Art.
18
rozporz dzenia
nr
648/2004 zmieniony
rozporz dzeniem nr
259/2012

Art.
18
rozporz dzenia
nr
648/2004 zmieniony
rozporz dzeniem nr
259/2012

Art.
rozporz dzenia
1907/2006

126
nr

wywozu chemikaliów bez stosowanego
w Unii Europejskiej oznakowania lub
bez wymaganej karty charakterystyki.
Art. 1 pkt w art. 34 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
14
„3. Karze okre lonej w ust. 1 podlega,
kto wbrew przepisowi art. 4a
rozporz dzenia nr 648/2004 wprowadza
do obrotu detergenty niespełniaj ce
wymaga
dotycz cych
ogranicze
zawarto ci
fosforanów i
innych
zwi zków fosforu, o których mowa w
zał czniku
VIa
do
tego
rozporz dzenia.”;

Pa stwa członkowskie ustanawiaj przepisy dotycz ce T
sankcji maj cych zastosowanie w przypadku narusze
niniejszego rozporz dzenia i wprowadzaj wszelkie
konieczne rodki, by zapewni ich wdro enie. Przepisy
te mog
tak e obejmowa
odpowiednie
rodki
pozwalaj ce wła ciwym organom pa stw członkowskich
na zapobieganie udost pnianiu na rynku detergentów lub
rodków powierzchniowo czynnych dla detergentów
niezgodnych
z
niniejszym
rozporz dzeniem.
Przewidziane
sankcje
musz
by
skuteczne,
proporcjonalne i odstraszaj ce. Pa stwa członkowskie
niezwłocznie informuj Komisj o tych przepisach i
wszelkich pó niejszych zmianach ich dotycz cych.
Przepisy te obejmuj rodki pozwalaj ce wła ciwym
organom pa stw członkowskich na wstrzymanie
przesyłki detergentów niezgodnych z niniejszym
rozporz dzeniem.
Pa stwa członkowskie ustanawiaj przepisy dotycz ce T
sankcji maj cych zastosowanie w przypadku narusze
niniejszego rozporz dzenia i wprowadzaj wszelkie
konieczne rodki, by zapewni ich wdro enie. Przepisy
te mog
tak e obejmowa
odpowiednie
rodki
pozwalaj ce wła ciwym organom pa stw członkowskich
na zapobieganie udost pnianiu na rynku detergentów lub
rodków powierzchniowo czynnych dla detergentów
niezgodnych
z
niniejszym
rozporz dzeniem.
Przewidziane
sankcje
musz
by
skuteczne,
proporcjonalne i odstraszaj ce. Pa stwa członkowskie
niezwłocznie informuj Komisj o tych przepisach i
wszelkich pó niejszych zmianach ich dotycz cych.
Przepisy te obejmuj rodki pozwalaj ce wła ciwym
organom pa stw członkowskich na wstrzymanie
przesyłki detergentów niezgodnych z niniejszym
rozporz dzeniem.
Pa stwa członkowskie okre laj przepisy dotycz ce kar T
stosowanych w przypadku narusze
przepisów
niniejszego rozporz dzenia i podejmuj
wszelkie
niezb dne rodki w celu zapewnienia ich wykonania.
Przewidziane kary musz by skuteczne, proporcjonalne
i odstraszaj ce. Pa stwa członkowskie powiadamiaj o

Art. 1 pkt w art. 35 dodaje si ust. 4 w brzmieniu:
15
„4. Karze okre lonej w ust. 1 podlega
dystrybutor, który wprowadza do obrotu
detergent oznakowany wbrew art. 11
ust. 5 rozporz dzenia nr 648/2004.”;

Art. 1 pkt Art. 63. 1. Kto, nie b d c do tego
uprawnionym, uiszcza ulgow opłat
16
lub nale no na podstawie art. 3-10
rozporz dzenia Komisji (WE) nr
340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w
sprawie opłat i nale no ci wnoszonych
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tych przepisach Komisj nie pó niej ni dnia 1 grudnia
2008 r. i niezwłocznie powiadamiaj o wszystkich
pó niejszych ich zmianach.

Zał cznik VIa pkt 2 Detergenty dla konsumentów przeznaczone do T
rozporz dzenia
nr automatycznych zmywarek do naczy .
259/2012
Ograniczenia: Nie s wprowadzane do obrotu je li
całkowita zawarto fosforu jest równa lub wi ksza ni
0,3 g na standardowe dozowanie zgodnie z definicj
zawart w sekcji B zał cznika VII.
Data rozpocz cia stosowania ograniczenia: 1 stycznia
2017 r.

Art. 3

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU4)
Jedn. red.
Tre przepisu projektu krajowego
Art. 1 pkt 4

Art. 1 pkt 7

na
rzecz
Europejskiej
Agencji
Chemikaliów na mocy rozporz dzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i
stosowanych ogranicze w zakresie
chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L
107 z 17.04.2008, str. 6, z pó n. zm.)
albo korzysta ze zwolnienia z opłaty na
podstawie art. 74 ust. 2 rozporz dzenia
nr 1907/2006,
podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto, nie
b d c do tego uprawnionym, uiszcza
obni on opłat na podstawie art. 3 i 4
rozporz dzenia Komisji (UE) nr
440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w
sprawie opłat wnoszonych na rzecz
Europejskiej Agencji Chemikaliów na
mocy
rozporz dzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (Dz. Urz. UE L 126 z
22.05.2010, str. 1).
Art. 3. Do dnia 31 grudnia 2016 r. przepisu
art. 34 ust. 3 ustawy, o której mowa w art.
1, nie stosuje si w odniesieniu do
detergentów
dla
konsumentów
przeznaczonych
do
automatycznych
zmywarek do naczy , o których mowa w
pkt 2 zał cznika VIa do rozporz dzenia nr
648/2004.

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu

1. Szczegółowe zadania Inspektora, organizacj Biura oraz zasady współpracy Zmiana porz dkowa - w zwi zku z dodaniem pkt 9 w art. 12, w którym
Inspektora z Komisj Europejsk oraz OECD, w zakresie Dobrej Praktyki u ywa si po raz pierwszy nazwy Organizacji Współpracy Gospodarczej
Laboratoryjnej okre la statut Biura.
i Rozwoju (OECD), w kolejnych artykułach nale y u y skrótu
„OECD”.
3a. W przypadku nieuiszczenia stałej opłaty rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, W art. 1 pkt 6 projektowanej ustawy wprowadzana jest brakuj ca
Inspektor, w drodze decyzji, cofa wydany certyfikat i wykre la certyfikowan w dotychczasowych przepisach sankcja za nieuiszczenie rocznej opłaty
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jednostk badawcz z wykazu, o którym mowa w art. 16 ust. 4.

Art. 1 pkt 13

Art. 2

Art. 4

za okresow lub dora n kontrol i weryfikacj spełniania zasad Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej poprzez dodanie ust. 3a w art. 17. Bez tej
sankcji certyfikowane jednostki badawcze mogły dowolnie opó nia
roczn opłat przewidzian w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy.
14) u yte w art. 34 w ust. 1, w art. 36 w ust. 1, w art. 37-40, w art. 50 oraz w art. Wprowadzono zmian dotycz c przepisów ustawy o substancjach
za
51 w ust. 1 wyrazy „podlega karze grzywny” zast puje si wyrazami „podlega chemicznych i ich mieszaninach statuuj cych odpowiedzialno
grzywnie”.
przest pstwa, która ma na celu wprowadzenie systematyki kar
wynikaj cej z kodeksu karnego.
Art. 2. Do post powa okre lonych w art. 16 ustawy, o której mowa w art. 1, Przepisy przej ciowe.
wszcz tych i niezako czonych przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy,
stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z Okre lono termin wej cia w ycie ustawy, przy czym wskazano, e art. 1
wyj tkiem art. 1 pkt 9, który wchodzi w ycie z dniem 1 czerwca 2015 r.
pkt 9 wchodzi w ycie z dniem 1 czerwca 2015 r., tak jak jest to
wskazane w artykule 6 dyrektywy 2014/27/UE.

1)

w wypadku projektu usuwaj cego naruszenie Komisji nale y wpisa nr naruszenia, za w wypadku wykonywania orzecze Trybunału Sprawiedliwo ci (czy to w trybie
prejudycjalnym czy skargowym) nale y poda dat wyroku i sygnatur sprawy
2)
tabel zbie no ci dla przepisów Unii Europejskiej mo na wygenerowa przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczno ci dodania
uzasadnienia dla przekroczenia minimum europejskiego nale y doda odpowiedni kolumn
3)
w tej cz ci nale y wskaza przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał
Sprawiedliwo ci
4)
w tej cz ci nale y wskaza wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej cz ci tabeli. Ze wzgl du na konieczno ograniczenia
projektów implementuj cych prawo UE do przepisów wył cznie i ci le dostosowawczych przepisy wykraczaj ce poza ten zakres powinny mie charakter wyj tkowy i by
opatrzone uzasadnieniem konieczno ci ich wprowadzenia.
(*) je eli do wdro enia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenosz cego tre , tak e wprowadzenie przepisów zapewniaj cych stosowanie (np. przepisy
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znale si wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczaj minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania
takiej normy

14

Projekt
ROZPORZ

DZENIE

M I N I S T R A Z D R O W I A 1)
z dnia
w sprawie sposobu oznakowania miejsc, ruroci gów oraz pojemników
i zbiorników słu cych do przechowywania lub zawieraj cych substancje stwarzaj ce
zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie2)
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322, z 2012 r. poz. 908 oraz z ... poz. …) zarz dza si ,
co nast puje:
§ 1. Rozporz dzenie okre la:
1)

sposób oznakowania pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania
substancji stwarzaj cych zagro enie lub mieszanin stwarzaj cych zagro enie oraz
pojemników i zbiorników słu cych do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami,
ruroci gów

zawieraj cych

substancje

stwarzaj ce

zagro enie

lub

mieszaniny

stwarzaj ce zagro enie lub słu cych do ich transportowania oraz miejsc, w których s
składowane znacz ce ilo ci substancji stwarzaj cych zagro enie lub mieszanin
stwarzaj cych zagro enie;
2)

warunki, które nale y spełni w przypadku odst pienia od oznakowania, o którym
mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach, zwanej dalej „ustaw ”.
§ 2. 1. Pojemniki i zbiorniki słu ce do przechowywania substancji lub mieszanin

zaklasyfikowanych, zgodnie z przepisami rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj cego i uchylaj cego dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniaj cego rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353
1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rz dowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz dzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 wrze nia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).
Niniejsze rozporz dzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji cz ciowego wdro enia dyrektywy Rady
92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymaga dotycz cych znaków
bezpiecze stwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewi ta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 23, z pó n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 89).
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z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporz dzeniem nr 1272/2008”, jako stwarzaj ce
zagro enie ze wzgl du na zagro enie dla zdrowia lub ze wzgl du na wła ciwo ci fizyczne
oraz pojemniki i zbiorniki słu ce do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, widoczne
ruroci gi zawieraj ce takie substancje lub mieszaniny lub słu ce do ich transportowania
oznakowuje si piktogramami okre laj cymi rodzaj zagro enia zgodnie z zał cznikiem V do
rozporz dzenia nr 1272/2008.
2. W przypadku odst pienia od oznakowania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy,
nale y:
1)

zapewni

alternatywne

rodki

bezpiecze stwa

–

w

szczególno ci

szkolenia

o zagro eniach stwarzanych przez substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie
z rozporz dzeniem nr 1272/2008 jako stwarzaj ce zagro enie ze wzgl du na zagro enie
dla zdrowia lub ze wzgl du na wła ciwo ci fizyczne – zapewniaj ce równorz dny
poziom ochrony;
2)

szczegółowo okre li

procedury dotycz ce u ywania pojemników i zbiorników,

w przypadku których odst piono od oznakowania.
§ 3. 1. Piktogramy, o których mowa w § 2 ust. 1, mog zosta zast pione znakami
ostrzegawczymi okre lonymi w zał czniku do rozporz dzenia, przy zastosowaniu takich
samych symboli, oraz uzupełnione dodatkow informacj , dotycz c w szczególno ci nazwy
substancji stwarzaj cej zagro enie lub mieszaniny stwarzaj cej zagro enie, wzoru
chemicznego tej substancji, oraz informacj
substancj

o zagro eniach stwarzanych przez tak

lub mieszanin . Je eli w zał czniku do rozporz dzenia nie znajduje si

równowa ny znak ostrzegawczy, nale y zastosowa odpowiedni piktogram znajduj cy si
w zał czniku V do rozporz dzenia nr 1272/2008.
2. W czasie transportowania w miejscu pracy zbiorników lub pojemników
zawieraj cych substancje stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie
oznakowanych znakami ostrzegawczymi zgodnymi z przepisami dotycz cymi przewozu
towarów niebezpiecznych, znaki te mog by uzupełnione lub zast pione znakami, o których
mowa w ust. 1 lub § 2 ust. 1.
§ 4. 1. Piktogramy o których mowa w § 2, lub znaki ostrzegawcze, o których mowa
w § 3, umieszcza si w widocznym miejscu, w sposób uniemo liwiaj cy ich zniszczenie lub
przemieszczenie.
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2. Znaki ostrzegawcze lub piktogramy dotycz ce widocznych ruroci gów umieszcza si
na widocznych cz ciach ruroci gów lub w pobli u takich cz ci, przy najbardziej
niebezpiecznych elementach ruroci gu, w szczególno ci zaworów lub zł cz, w odst pach
gwarantuj cych wła ciwy dost p do informacji.
§ 5. 1. Miejsca, w których substancje stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce
zagro enie s

składowane w znacz cych ilo ciach, oznakowuje si

okre laj cymi

rodzaj

zagro enia

zgodnie

z

zał cznikiem

V

do

piktogramami
rozporz dzenia

nr 1272/2008 lub znakami ostrzegawczymi okre lonymi w zał czniku do rozporz dzenia,
przy zastosowaniu tych samych symboli, chyba e odpowiednia informacja o zagro eniach
stwarzanych przez substancje lub mieszaniny jest zapewniona przez oznakowanie opakowa
takich substancji lub mieszanin.
2. Magazyny, w których składowane s ró norodne substancje stwarzaj ce zagro enie
lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie, mog

by

oznakowane za pomoc

znaku

ostrzegawczego „ogólny znak ostrzegawczy - ostrze enie o niebezpiecze stwie”, okre lonego
w zał czniku do rozporz dzenia.
§ 6. 1. Znaki ostrzegawcze lub piktogramy, o których mowa w § 5:
1)

umieszcza si w pobli u miejsca składowania substancji stwarzaj cych zagro enie lub
mieszanin stwarzaj cych zagro enie lub w miejscu wej cia na zagro ony teren,
w szczególno ci na drzwiach pomieszczenia, w którym s

składowane substancje

stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie;
2)

je eli jest to mo liwe powinny by
uwzgl dniaj c

wyst powanie

ostrzegawczym a osob

umieszczone na wysoko ci linii wzroku,

jakichkolwiek

przeszkód

pomi dzy

znakiem

patrz c , zarówno przy wej ciu na zagro ony teren oraz

w najbli szym otoczeniu okre lonego zagro enia, w miejscach dobrze o wietlonych,
łatwo dost pnych i widocznych;
3)

wykonuje si z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne;

4)

maj wymiary, barwy oraz wła ciwo ci gwarantuj ce ich czytelno

i zrozumienie.

2. W przypadku gdy znak jest słabo widoczny w naturalnym o wietleniu, nale y
stosowa materiały odblaskowe, farby fosforyzuj ce lub dodatkowe o wietlenie znaku.
§ 7. Piktogramy lub znaki ostrzegawcze, o których mowa w rozporz dzeniu, usuwa si ,
gdy przestanie istnie zagro enie, którego dotycz .
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§ 8. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 czerwca 2015 r.3)

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER GOSPODARKI
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
MINISTER RODOWISKA

3)

Niniejsze rozporz dzenie było poprzedzone rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie sposobu oznakowania miejsc, ruroci gów oraz pojemników i zbiorników słu cych do
przechowywania lub zawieraj cych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 601), które utraciło moc z dniem wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia na podstawie
art. 4 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. poz. …).
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Zał cznik
do rozporz dzenia
Ministra Zdrowia
z dnia … (poz. ...)
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Znaki ostrzegawcze powinny mie nast puj ce cechy charakterystyczne:
– kształt trójk tny,
– czarny piktogram na ółtym tle z czarnymi kraw dziami ( ółta cz
zajmuje nie mniej ni
50% powierzchni znaku).
1) Ostrze enie przed substancjami i mieszaninami o wła ciwo ciach wybuchowych

2) Ostrze enie przed substancjami i mieszaninami o wła ciwo ciach utleniaj cych

3) Ostrze enie przed substancjami i mieszaninami łatwopalnymi lub ostrze enie o wysokiej
temperaturze1)

4)

1)

Ostrze enie przed substancjami i mieszaninami toksycznymi

W przypadku braku odr bnego znaku ostrzegaj cego o wysokiej temperaturze.

–6–

5) Ostrze enie przed substancjami i mieszaninami r cymi

6) Ogólny znak ostrzegawczy – ostrze enie o niebezpiecze stwie2)

2)

Tego znaku ostrzegawczego nie stosuje si celem ostrzegania przed substancjami lub mieszaninami
stwarzaj cymi zagro enie, z wyj tkiem gdy ten znak ostrzegawczy jest stosowany zgodnie z § 5 ust. 2
rozporz dzenia w celu oznakowania magazynu, w którym s składowane ró norodne substancje stwarzaj ce
zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie.
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UZASADNIENIE
Projekt rozporz dzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
ruroci gów oraz pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania lub zawieraj cych
substancje stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie stanowi wykonanie
upowa nienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322, z 2012 r. poz. 908
oraz z ... poz. …), zwanej dalej „ustaw ”, która wł cza do polskiego porz dku prawnego
przepisy rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniaj cego i uchylaj cego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj cego
rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z pó n. zm.),
zwanego dalej „rozporz dzeniem nr 1272/2008”. Wej cie w ycie w dniu 20 stycznia 2009 r.
rozporz dzenia nr 1272/2008 wprowadziło konieczno

zmian w wielu wspólnotowych

aktach prawnych, które zawierały odniesienia do klasyfikacji i oznakowania substancji
i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia
27 czerwca

1967 r.

w sprawie

zbli enia

przepisów

ustawowych,

wykonawczych

i administracyjnych odnosz cych si do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji
niebezpiecznych i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE z dnia 31 maja
1999 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
pa stw członkowskich odnosz cych si

do klasyfikacji, pakowania i etykietowania

preparatów niebezpiecznych.
Jednym z aktów prawnych, w którym znajduje si odniesienie do klasyfikacji i oznakowania
zgodnie z przepisami dyrektywy 67/548/EWG i dyrektywy 1999/45/WE jest dyrektywa Rady
92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymaga

dotycz cych

znaków bezpiecze stwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewi ta dyrektywa szczegółowa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992,
str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 89, z pó n. zm.), zwana
dalej „dyrektyw 92/58/EWG”. Przepisy zał cznika II i III dyrektywy Rady 92/58/EWG
dotychczas były wdro one do prawodawstwa polskiego poprzez rozporz dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, ruroci gów oraz
pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania lub zawieraj cych substancje
niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. poz. 601). Opublikowana w dniu
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5 marca 2014 r. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego
2014 r. zmieniaj ca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz
dyrektyw

2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do

rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 1), zwana dalej „dyrektyw
2014/27/UE”, wprowadziła mi dzy innymi zmiany w dyrektywie Rady 92/58/EWG, maj ce
na celu zmian odniesie do klasyfikacji i oznakowania znajduj cych si w tej dyrektywie
w celu dostosowania ich do przepisów rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008.
Zmiany wprowadzone w dyrektywie 92/58/EWG, poprzez dyrektyw 2014/27/UE, powoduj
konieczno
oznakowania

wydania nowego rozporz dzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu
miejsc,

ruroci gów

oraz

pojemników

i

zbiorników

słu cych

do

przechowywania lub zawieraj cych substancje stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny
stwarzaj ce zagro enie.
Projekt rozporz dzenia dokonuje cz ciowego wdro enia dyrektywy 92/58/EWG, gdy
przedmiotowa dyrektywa obejmuje swoim zakresem nie tylko znaki ostrzegawcze zwi zane
z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, ale tak e wiele innych, takich jak
oznakowanie sprz tu przeciwpo arowego, znaki u ywane do oznaczania przeszkód,
niebezpiecznych miejsc i tras ruchu, sygnały wietlne i d wi kowe oraz komunikaty słowne
i sygnały r czne, które s wdra ane do prawodawstwa krajowego innymi przepisami.
W porównaniu do dotychczas obowi zuj cego rozporz dzenia ró nice dotycz :
1) zast pienia dotychczasowych znaków ostrzegawczych słu cych do oznakowania
pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania substancji niebezpiecznych
lub mieszanin niebezpiecznych oraz pojemników i zbiorników słu cych do pracy
z tymi substancjami lub mieszaninami, ruroci gów zawieraj cych substancje
niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne lub słu cych do ich transportowania,
zgodnych

z

piktogramami

znajduj cymi

si

w

dyrektywie

67/548/EWG,

piktogramami znajduj cymi si w rozporz dzeniu nr 1272/2008,
2) zmian w terminologii wprowadzonych dyrektyw

2014/27/UE w dyrektywie

92/58/EWG poprzez zast pienie wyrazu „niebezpieczny” wyrazami „stwarzaj cy
zagro enie”,
3) usuni cia z przepisów rozporz dzenia znaku ostrzegawczego „ostrze enie przed
substancjami i mieszaninami szkodliwymi lub dra ni cymi” – zgodnie z przepisami
rozporz dzenia nr 1272/2008 powy sze substancje/mieszaniny b d

oznakowane
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piktogramem GH07 (wykrzyknik). Poniewa stosowany do tej pory w dyrektywie
92/58/EWG znak ostrzegawczy dla tak zaklasyfikowanych substancji/mieszanin nie
jest równowa ny do piktogramu GHS07, wprowadzaj c zmiany w dyrektywie
92/58/EWG zdecydowano si na usuni cie przedmiotowego piktogramu,
4) posługiwania si poj ciem „widoczne ruroci gi” – czyli dostrzegalne dla ludzkiego
oka. Zapis ten jest zgodny z zapisem znajduj cym si w dyrektywie 92/58/EWG.
Bior c pod uwag cel dyrektywy – bezpiecze stwo pracowników – nakładany jest
obowi zek oznakowania tych cz ci ruroci gów, które s

zauwa alne dla

pracowników, tak aby ostrzec ich o stwarzanym przez nie zagro eniu.
Projekt rozporz dzenia, jako zgodny z prawem Unii Europejskiej, skutkuj cy przyj ciem
specyfikacji technicznych, jest wył czony – na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 rozporz dzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597) – z procedury notyfikacji aktów prawnych.
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Data sporz dzenia
Nazwa projektu
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu 12 wrze nia 2014 r.
oznakowania miejsc, ruroci gów oraz pojemników i zbiorników
ródło:
słu cych do przechowywania lub zawieraj cych substancje
art.
21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego
stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie.
2011 r. o substancjach chemicznych i ich
Ministerstwo wiod ce i ministerstwa współpracuj ce
mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322,
Ministerstwo Zdrowia
z 2012 r. poz. 908 oraz z 2014 r. poz. …)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia:
MZ …

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Wojciech Szcze niak; tel. 225300210;
email: w.szczesniak@mz.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Dostosowanie przepisów krajowych do zmian wprowadzonych w sposobie oznakowania miejsc, ruroci gów
oraz pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania lub zawieraj cych substancje stwarzaj ce
zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie, wynikaj cych z dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniaj cej dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG,
94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektyw 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich
do rozporz dzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 1), zwanej dalej „dyrektyw 2014/27/UE”.
2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wprowadzenie nowego sposobu oznakowania miejsc, ruroci gów oraz pojemników i zbiorników słu cych do
przechowywania lub zawieraj cych substancje stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie,
spójnego z przepisami Unii Europejskiej. Zapewnienie zgodno ci przepisów krajowych z porz dkiem
prawnym Unii Europejskiej.
3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
Wprowadzenie zmian w aktach wykonawczych implementuj cych dyrektyw 2014/27/UE w zakresie zmiany
sposobu oznakowania i terminologii.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsi biorcy stosuj cy
w działalno ci
zawodowej chemikalia,
produkuj cy substancje,
mieszaniny chemiczne
oraz importerzy
chemikaliów.

Wielko

ródło danych

Oddziaływanie
Konieczno wprowadzania
zmian w zakresie
oznakowania pojemników
I zbiorników słu cych do
przechowywania lub
zawieraj cych substancje
stwarzaj ce zagro enie lub
mieszaniny stwarzaj ce
zagro enie.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Równolegle do uzgodnie projektowana regulacja zostanie przekazana do konsultacji publicznych,
z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag, nast puj cym podmiotom:
1) Naczelnej Radzie Lekarskiej,
2) Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego,
3) Stowarzyszeniu Producentów Kosmetyków i rodków Czysto ci,
4) Stowarzyszeniu In ynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
5) Polskiemu Stowarzyszeniu Przetwórców Tworzyw Sztucznych,
6) Instytutowi Chemii Przemysłowej,
7) Instytutowi Przemysłu Organicznego,
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8) Instytutowi Ochrony rodowiska,
9) Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi,
10) Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Pa stwowemu Zakładowi Higieny,
11) Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy,
12) WWF Polska,
13) Greenpeace Polska,
14) Radzie Krajowej Federacji Konsumentów,
15) Polskiemu Zwi zkowi Pracodawców Prywatnych Bran y Kosmetycznej,
16) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwi zków Zawodowych,
17) Forum Zwi zków Zawodowych,
18) Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarno ”,
19) Biuru Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno ”,
20) Federacji Zwi zków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie,
21) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,
22) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
23) Business Centre Club,
24) Zwi zkowi Rzemiosła Polskiego,
25) Pa stwowej Radzie Ochrony rodowiska,
26) Pa stwowej Radzie Ochrony Przyrody.
Informacje o uwagach otrzymanych do projektu rozporz dzenia w trakcie konsultacji publicznych zostan
zamieszczone w niniejszej Ocenie po zako czeniu tych konsultacji.
Projekt rozporz dzenia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó n. zm.), zostanie opublikowany na stronie
internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z przekazaniem
projektu do uzgodnie z członkami Rady Ministrów.
Projekt rozporz dzenia zostanie równie udost pniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rz dowego Centrum
Legislacji, zgodnie z uchwał nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin Pracy Rady
Ministrów (M.P. poz. 979).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych – brak wpływu projektowanej regulacji na bud et pa stwa
(ceny stałe z … r.)
Dochody ogółem

0

1

----

----

Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ł cznie (0-10)
---- ----

-----

-----

-----

-----

----

-----

----

-----

bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
ródła finansowania

Nie dotyczy.
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Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ródeł danych
I przyj tych do
oblicze zało e

Nie dotyczy.

7. Wpływ na konkurencyjno
gospodarki i przedsi biorczo , w tym na funkcjonowanie
przedsi biorców oraz na rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wej cia w ycie zmian
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
pieni nym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
I rednich
ceny stałe
przedsi biorstw
z ... r.)
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
niepieni nym
sektor mikro-, małych
i rednich
przedsi biorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

0
------------------

Skutki
1
2
---------- ------------------- ----------

3
-------------------

5
-------------------

10
-------------------

Ł cznie (0-10)
---------------------------------

----------

----------

----------

----------

----------

-----------------

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
ródeł danych
i przyj tych do oblicze
zało e

-----------------

----------

---------------------------------

-----------------

Nie dotyczy.

8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodno ci).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich
elektronizacji.

Komentarz:
Nie dotyczy.
9. Wpływ na rynek pracy
Przepisy rozporz dzenia nie wpłyn na rynek pracy.

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie pa stwowe
zdrowie
inne:
Zwi kszenie bezpiecze stwa pracy pracowników i osób przebywaj cych na terenie
Omówienie wpływu zakładów, w których znajduj si substancje i mieszaniny chemiczne poprzez wła ciwe
oznakowanie miejsca ich składowania i transportu.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wdro enia przepisów okre la dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE – 1 czerwca
2015 r.
12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane
Informacje uzyskane od odpowiednich organów nadzoru (Pa stwowa Inspekcja Pracy, Pa stwowa Inspekcja
Sanitarna lub Inspekcja Ochrony rodowiska) dotycz ce realizowania obowi zku zmiany sposobu oznakowania
miejsc, ruroci gów oraz pojemników i zbiorników słu cych do przechowywania lub zawieraj cych substancje
stwarzaj ce zagro enie lub mieszaniny stwarzaj ce zagro enie (statystyki sporz dzone na podstawie analizy
protokołów pokontrolnych).
13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.

12/55rch

