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  USTAWA

z dnia 22 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Art. 1.
W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210,
poz. 2135) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:
„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następu-

jących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliże-

nia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw
Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych
(Dz.Urz. WE L 262 z 27.09.1976),

2) dyrektywy Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowującej
po raz szósty do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy
76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do
ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych sub-
stancji i preparatów niebezpiecznych (azbest) (Dz.Urz. WE L 207
z 6.08.1999; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24,
str. 193-195).
Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed
dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. W celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu

 wyrobami zawierającymi azbest zakazuje się:
1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) wyrobów zawierających azbest,
b) azbestu;

2) produkcji wyrobów zawierających azbest;
3) obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o azbeście, należy przez to rozumieć
następujące włókniste krzemiany:

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2005
r. Nr 10, poz. 72.
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1) azbest chryzotylowy, nr CAS1) 12001-29-5;
2) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;

3) azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;

4) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;

5) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;

6) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do diafragm do istniejących
instalacji  elektrolitycznych  zawierających azbest chryzotylowy
oraz do wałów z azbestu chryzotylowego stosowanych do cią-
gnienia szkła, do czasu ich zużycia lub do czasu, kiedy będą do-
stępne substytuty bezazbestowe, w zależności od tego, która oko-
liczność wystąpi wcześniej.”;

3) po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:

„Art. 7b. 1. Kto wbrew przepisom ustawy wprowadza na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej azbest lub wyroby zawierające azbest, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto produkuje wyroby zawierające
azbest lub dokonuje obrotu azbestem lub wyrobami zawierający-
mi azbest.”;

4) uchyla się załącznik nr 1 do ustawy.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                
1) Nr CAS to numer w rejestrze Chemical Abstracts Service.


