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Art. 1. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa okreÊla w∏aÊciwoÊç organów
w zakresie wykonywania zadaƒ admini-
stracyjnych i obowiàzków wynikajà-
cych z:

1) rozporzàdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwo-
leƒ i stosowanych ograniczeƒ w za-
kresie chemikaliów (REACH), utwo-
rzenia Europejskiej Agencji Chemi-
kaliów, zmieniajàcego dyrektyw´
1999/45/WE oraz uchylajàcego rozpo-
rzàdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i roz-
porzàdzenie 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 póên. zm.),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem
nr 1907/2006”,

2) rozporzàdzenia (WE) nr 648/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie detergen-
tów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34,
str. 48, z póên. zm.), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 648/2004”,

3) rozporzàdzenia (WE) nr 689/2008 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 czerwca 2008 r. dotyczàcego wy-
wozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliów (Dz. Urz. UE L 204
z 31.07.2008, str. 1), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 689/2008”.

2. Ustawa reguluje warunki, zakazy i ogra-
niczenia produkcji, wprowadzania do
obrotu, stosowania lub nabywania sub-
stancji chemicznych, zwanych dalej
„substancjami”, i preparatów chemicz-
nych, zwanych dalej „preparatami”,
w zakresie nieuregulowanym w prze-
pisach rozporzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 1.

3. Ustawa nie dotyczy warunków trans-
portu substancji i preparatów, w tym
równie˝ warunków transportu w tranzy-
cie pod dozorem celnym, je˝eli nie sà
w trakcie tranzytu przetwarzane lub
przepakowywane.

4. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) substancji i preparatów stanowià-
cych êród∏a promieniotwórcze, w za-
kresie okreÊlonym w odr´bnych
przepisach,

2) substancji i ich mieszanin w formie
odpadów,

3) substancji i preparatów w postaci go-
towych produktów przeznaczonych
dla koƒcowego u˝ytkownika, b´dà-
cych:

a) produktami leczniczymi w rozu-
mieniu przepisów prawa farma-
ceutycznego,

b) Êrodkami spo˝ywczymi w rozu-
mieniu przepisów o bezpieczeƒ-
stwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia,

c) paszami w rozumieniu przepisów
o paszach,

d) Êrodkami ochrony roÊlin w rozu-
mieniu przepisów o ochronie
roÊlin, z wyjàtkiem klasyfikacji tych
Êrodków pod wzgl´dem stwarza-
nych przez nie zagro˝eƒ dla zdro-
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USTAWA

z dnia 9 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw1), 2)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 14 marca

1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´ z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawie-
rajàcych azbest, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspek-
cji Handlowej, ustaw´ z dnia 30 marca 2001 r. o kosmety-
kach, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Êrodowiska, ustaw´ z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o produk-
tach biobójczych, ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groêbà kary, ustaw´ z dnia 12 grudnia
2003 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów, ustaw´
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin oraz ustaw´
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paƒstwowej Inspekcji Pracy.

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy 2006/121/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniajàcej dyrek-
tyw´ Rady 67/548/EWG w sprawie zbli˝enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odno-
szàcych si´ do klasyfikacji, pakowania i etykietowania sub-
stancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzie-
lania zezwoleƒ i stosowanych ograniczeƒ w zakresie che-
mikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 795,
Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str. 281).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.
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wia cz∏owieka lub dla Êrodowiska,
badaƒ ich w∏aÊciwoÊci fizykoche-
micznych, toksycznoÊci i ekotok-
sycznoÊci, opakowaƒ i oznakowa-
nia tych opakowaƒ, przepisów wy-
danych na podstawie art. 31 ust. 1,
przepisów art. 34f i 35 oraz prze-
pisów karnych za nieprzestrzega-
nie rozporzàdzeƒ wspólnotowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,

e) kosmetykami w rozumieniu przepi-
sów o kosmetykach, z wyjàtkiem
przepisów art. 2 ust. 1 pkt 21, art. 33
i 33b, art. 34f—34j, art. 35 ust. 2,
art. 37a i 37b, art. 37h—37l i art. 39
oraz przepisów wydanych na pod-
stawie art. 24 ust. 2 i 5 i art. 31,

f) wyrobami medycznymi inwazyjny-
mi, w rozumieniu przepisów o wy-
robach medycznych, lub wyrobami
medycznymi przeznaczonymi do
stosowania w bezpoÊrednim kon-
takcie z cia∏em cz∏owieka, je˝eli
przepisy o wyrobach medycznych
okreÊlajà ich klasyfikacj´ i oznako-
wanie zapewniajàce taki sam po-
ziom poinformowania i ochrony
cz∏owieka i Êrodowiska, jak przepi-
sy ustawy, z wyjàtkiem przepisów
art. 33 i 33b, art. 34f—34j, art. 35
ust. 2, art. 37a i 37b, art. 37h—37l
i art. 39 oraz przepisów wydanych
na podstawie art. 31,

o ile przepisy szczególne nie stano-
wià inaczej,

4) przywozu substancji i preparatów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
gdy ich iloÊç i rodzaj wskazujà na
przeznaczenie wy∏àcznie do celów
osobistych.”;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) substancjach — rozumie si´ przez to sub-
stancje, o których mowa w art. 3 pkt 1 roz-
porzàdzenia nr 1907/2006,

2) preparatach — rozumie si´ przez to mie-
szaniny lub roztwory, o których mowa
w art. 3 pkt 2 rozporzàdzenia nr 1907/2006,

3) wyrobie — rozumie si´ przez to przedmiot,
o którym mowa w art. 3 pkt 3 rozporzàdze-
nia nr 1907/2006, o ile ustawa nie stanowi
inaczej,

4) rejestrujàcym — rozumie si´ przez to oso-
b´, o której mowa w art. 3 pkt 7 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006,

5) produkcji — rozumie si´ przez to wytwa-
rzanie lub ekstrakcj´ substancji, o których
mowa w art. 3 pkt 8 rozporzàdzenia
nr 1907/2006,

6) producencie — rozumie si´ przez to osob´,
o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporzàdze-
nia nr 1907/2006, o ile ustawa nie stanowi
inaczej,

7) producencie wyrobu — rozumie si´ przez
to osob´, o której mowa w art. 3 pkt 4 roz-
porzàdzenia nr 1907/2006,

8) imporcie — rozumie si´ przez to fizyczne
wprowadzenie, o którym mowa w art. 3
pkt 10 rozporzàdzenia nr 1907/2006,

9) importerze — rozumie si´ przez to osob´,
o której mowa w art. 3 pkt 11 rozporzàdze-
nia nr 1907/2006,

10) dalszym u˝ytkowniku — rozumie si´ przez
to osob´, o której mowa w art. 3 pkt 13 roz-
porzàdzenia nr 1907/2006,

11) dystrybutorze — rozumie si´ przez to oso-
b´, o której mowa w art. 3 pkt 14 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006,

12) dostawcy substancji lub preparatu — rozu-
mie si´ przez to osob´, o której mowa
w art. 3 pkt 32 rozporzàdzenia nr 1907/2006,

13) odbiorcy substancji lub preparatu — rozu-
mie si´ przez to osob´, o której mowa
w art. 3 pkt 34 rozporzàdzenia nr 1907/2006,

14) odbiorcy wyrobu — rozumie si´ przez to
osob´, o której mowa w art. 3 pkt 35 rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006,

15) uczestniku ∏aƒcucha dostaw — rozumie si´
przez to osob´, o której mowa w art. 3
pkt 17 rozporzàdzenia nr 1907/2006,

16) wprowadzeniu do obrotu — rozumie si´
przez to dostarczanie lub udost´pnianie,
o którym mowa w art. 3 pkt 12 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006, o ile ustawa nie sta-
nowi inaczej,

17) stosowaniu — rozumie si´ przez to proce-
sy, o których mowa w art. 3 pkt 24 rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006,

18) ograniczaniu — rozumie si´ przez to waru-
nek lub zakaz, o którym mowa w art. 3
pkt 31 rozporzàdzenia nr 1907/2006,

19) karcie charakterystyki — rozumie si´ przez
to kart´ charakterystyki, o której mowa
w rozporzàdzeniu nr 1907/2006,

20) Agencji — rozumie si´ przez to Europejskà
Agencj´ Chemikaliów utworzonà na pod-
stawie rozporzàdzenia nr 1907/2006,

21) alternatywnej nazwie rodzajowej — rozu-
mie si´ przez to nazw´ chemicznà nieiden-
tyfikujàcà dok∏adnie substancji z uwagi na
zachowanie tajemnicy handlowej,

22) Dobrej Praktyce Laboratoryjnej — rozumie
si´ przez to system zapewnienia jakoÊci
badaƒ, okreÊlajàcy zasady organizacji jed-
nostek organizacyjnych wykonujàcych nie-
kliniczne badania z zakresu bezpieczeƒ-
stwa i zdrowia cz∏owieka i Êrodowiska,
w szczególnoÊci badania substancji i pre-
paratów wymagane ustawà, i warunki
w jakich te badania sà planowane, prze-
prowadzane i monitorowane, a ich wyniki
sà zapisywane, przechowywane i podawa-
ne w sprawozdaniu,
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23) rozporzàdzeniu nr 340/2008 — rozumie si´
przez to rozporzàdzenie Komisji (WE)
nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
w sprawie op∏at i nale˝noÊci wnoszonych
na rzecz Europejskiej Agencji Chemika-
liów na mocy rozporzàdzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzie-
lania zezwoleƒ i stosowanych ograniczeƒ
w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz.
UE L 107 z 17.04.2008, str. 6).”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Dostawcy substancji lub preparatów sà
obowiàzani do zebrania wiarygodnych in-
formacji o stwarzanych przez nie zagro˝e-
niach dla zdrowia cz∏owieka i dla Êrodowi-
ska, wynikajàcych z ich swoistych w∏aÊci-
woÊci fizykochemicznych i biologicznych,
i udost´pniania tej informacji odbiorcom
tych substancji lub preparatów na zasa-
dach okreÊlonych w rozporzàdzeniu
nr 1907/2006.”;

4) w art. 4 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, wyda-
jàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3,
ma na wzgl´dzie ochron´ przed szkodliwym
wp∏ywem tych substancji i preparatów na
zdrowie cz∏owieka lub na Êrodowisko oraz
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii
Europejskiej.”;

5) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. W odniesieniu do niektórych substan-
cji, w ich postaci w∏asnej, jako sk∏adni-
ków preparatu lub w wyrobach nie-
zb´dnych dla potrzeb obronnoÊci paƒ-
stwa, zezwala si´ na zwolnienie ze sto-
sowania rozporzàdzenia nr 1907/2006,
z wy∏àczeniem przepisów tytu∏u IV te-
go rozporzàdzenia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
wydaje, w drodze decyzji, Minister
Obrony Narodowej po uzyskaniu opinii
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia
i ministra w∏aÊciwego do spraw gos-
podarki.”;

6) uchyla si´ art. 5, 6 i 7;

7) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadaƒ Inspektora nale˝y:
1) gromadzenie danych dotyczàcych prepara-

tów niebezpiecznych oraz dostarczanych
przez Agencj´ informacji dotyczàcych sub-
stancji,

2) udost´pnianie danych dotyczàcych sub-
stancji niebezpiecznych i preparatów nie-
bezpiecznych s∏u˝bom medycznym i ratow-
niczym,

3) wspó∏praca z innymi paƒstwami cz∏onkow-
skimi Unii Europejskiej oraz z Komisjà Euro-
pejskà jako w∏aÊciwy urzàd wyznaczony
do wykonywania zadaƒ administracyjnych
okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej
dotyczàcych wywozu i przywozu niebez-
piecznych chemikaliów,

4) wspó∏praca z innymi paƒstwami cz∏onkow-
skimi Unii Europejskiej, Konfederacjà
Szwajcarskà lub paƒstwami cz∏onkowskimi
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronami umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym oraz Ko-
misjà Europejskà, jako w∏aÊciwy urzàd wy-
znaczony do wykonywania zadaƒ admini-
stracyjnych okreÊlonych w przepisach Unii
Europejskiej dotyczàcych detergentów,

5) pe∏nienie funkcji w∏aÊciwego organu
okreÊlonego w art. 121 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 i w art. 8 rozporzàdzenia
nr 648/2004 oraz wyznaczonego organu kra-
jowego okreÊlonego w art. 4 rozporzàdzenia
nr 689/2008,

6) utworzenie i prowadzenie Krajowego Cen-
trum Informacyjnego zgodnie z art. 124 roz-
porzàdzenia nr 1907/2006,

7) wspó∏praca z organizacjami mi´dzynarodo-
wymi dotyczàca substancji i preparatów,

8) przyjmowanie i gromadzenie danych doty-
czàcych prekursorów kategorii 2 okreÊlo-
nych w przepisach o przeciwdzia∏aniu nar-
komanii,

9) wykonywanie innych zadaƒ na∏o˝onych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia.”;

8) w art. 11a i 22b u˝yte w ró˝nym przypadku wyra-
zy „substancje chemiczne” zast´puje si´ u˝ytym
w odpowiednim przypadku wyrazem „substan-
cje”;

9) uchyla si´ rozdzia∏ 3;

10) uchyla si´ art. 22a;

11) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. Pierwszy uczestnik ∏aƒcucha dostaw
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej informuje Inspektora o wprowa-
dzeniu do obrotu preparatu niebez-
piecznego w rozumieniu art. 2 ust. 2.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1,
przekazuje si´ najpóêniej w dniu wpro-
wadzenia do obrotu preparatu niebez-
piecznego, przedstawiajàc:

1) nazw´ i adres wraz z numerem tele-
fonu osoby wprowadzajàcej prepa-
rat niebezpieczny do obrotu,

2) nazw´ handlowà preparatu niebez-
piecznego,

3) kart´ charakterystyki, z zastrze˝e-
niem przypadków, o których mowa
w art. 31 ust. 4 rozporzàdzenia
nr 1907/2006.

3. W razie stwierdzenia, ˝e karta charak-
terystyki nie zawiera wymaganych in-
formacji, Inspektor zobowià˝e, w dro-
dze decyzji, osob´, o której mowa
w ust. 1, do jej uzupe∏nienia w okreÊlo-
nym terminie.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw gospodarki oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
informacje, które nale˝y przedstawiç
Inspektorowi w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 31 ust. 4 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006, bioràc pod uwa-
g´ bezpieczeƒstwo ludzi i Êrodowiska
oraz zakres informacji wynikajàcy
z karty charakterystyki.

5. Inspektor mo˝e za˝àdaç ujawnienia
szczegó∏owego sk∏adu chemicznego
preparatu. Informacja taka stanowi ta-
jemnic´ s∏u˝bowà i mo˝e zostaç wyko-
rzystana wy∏àcznie w celach medycz-
nych do zapobiegania i post´powania
leczniczego.

6. W przypadku aktualizacji karty charak-
terystyki osoba, o której mowa w ust. 1,
jest obowiàzana przedstawiç jà Inspek-
torowi w terminie 14 dni od dnia jej ak-
tualizacji. Przepis ust. 3 stosuje si´ od-
powiednio.”;

12) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:

„Badania substancji i preparatów”;

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Badania w∏aÊciwoÊci fizykochemicz-
nych, toksycznoÊci i ekotoksycznoÊci
substancji i preparatów b´dà przepro-
wadzane zgodnie z wymaganiami
art. 13 rozporzàdzenia nr 1907/2006.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw gospodarki oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) kryteria, które muszà spe∏niaç jed-
nostki organizacyjne wykonujàce
badania zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej,

2) jednostk´ lub jednostki w∏aÊciwe
do kontroli i weryfikacji spe∏niania
kryteriów, o których mowa w pkt 1,
oraz nadawania i cofania upraw-
nieƒ w przypadku, odpowiednio,
spe∏niania lub niespe∏nienia tych
kryteriów,

3) sposób dokonywania kontroli i we-
ryfikacji spe∏niania kryteriów, o któ-
rych mowa w pkt 1, przez jednostk´
lub jednostki w∏aÊciwe, o których
mowa w pkt 2,

4) tryb nadawania i cofania upraw-
nieƒ, o których mowa w pkt 2

— uwzgl´dniajàc obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej
oraz decyzje i zalecenia Organizacji
Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD).

3. W przypadku jednostki organizacyjnej
wykonujàcej badania, majàcej siedzi-
b´ poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uprawnienia nadane przez
jednostki za granicà, stwierdzajàce, ˝e
jednostka ta spe∏nia zasady Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej, uznaje si´ po
przedstawieniu certyfikatu lub innego
w∏aÊciwego dokumentu — nadanego
tej jednostce przez w∏aÊciwà jednostk´
w paƒstwach Organizacji Wspó∏pracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub
w innych paƒstwach, w których usta-
nowiono w porozumieniu z OECD jed-
nostki w∏aÊciwe do kontroli i weryfika-
cji spe∏niania zasad Dobrej Praktyki La-
boratoryjnej.

4. Kontrola i weryfikacja spe∏niania kry-
teriów przez jednostki organizacyjne
wykonujàce badania, o których mowa
w ust. 1, oraz nadanie tym jednostkom
uprawnieƒ, o których mowa w ust. 2,
podlega sta∏ej op∏acie rocznej wnoszo-
nej przez te jednostki.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç i sposób wnoszenia op∏aty,
o której mowa w ust. 4, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rzeczywiste koszty po-
noszone przez jednostk´ lub jednostki,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz
wysokoÊç op∏at za takie same czynno-
Êci w innych paƒstwach.”;

14) w art. 25 uchyla si´ ust. 4;

15) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki, ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób oznakowania pojemników i zbiorników
s∏u˝àcych do przechowywania substancji nie-
bezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
i do pracy z nimi, rurociàgów zawierajàcych
substancje niebezpieczne lub preparaty nie-
bezpieczne oraz miejsc, w których sà sk∏ado-
wane znaczàce iloÊci substancji niebezpiecz-
nych lub preparatów niebezpiecznych, majàc
na celu zapewnienie ochrony zdrowia cz∏owie-
ka i Êrodowiska oraz obowiàzujàce w tym za-
kresie przepisy Unii Europejskiej.”;

16) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) rodzaje substancji niebezpiecznych i pre-
paratów niebezpiecznych, których opako-
wania zaopatruje si´ w zamkni´cia utrud-
niajàce ich otwarcie przez dzieci i wyczuwal-
ne dotykiem ostrze˝enie o niebezpieczeƒ-
stwie,
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2) wymagania dotyczàce zamkni´ç i ostrze˝eƒ,
o których mowa w pkt 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci normy, które muszà spe∏-
niaç takie zamkni´cia oraz wyczuwalne do-
tykiem ostrze˝enia

— majàc na celu zapewnienie ochrony zdro-
wia cz∏owieka i Êrodowiska oraz obowiàzujà-
ce w tym zakresie przepisy Unii Europej-
skiej.”;

17) w art. 29 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) tryb uznawania kwalifikacji obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej”;

18) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia lub ministra w∏aÊci-
wego do spraw Êrodowiska, w przy-
padku stwierdzenia, ˝e produkcja, ob-
rót lub stosowanie substancji niebez-
piecznej lub preparatu niebezpieczne-
go stwarzajà nieuzasadnione ryzyko
dla zdrowia cz∏owieka lub Êrodowiska,
lub gdy wynika to z porozumieƒ mi´-
dzynarodowych, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, ograniczenia, zakazy lub
warunki:

1) produkcji, obrotu lub stosowania
takiej substancji lub preparatu,

2) wprowadzania do obrotu lub stoso-
wania wyrobów zawierajàcych takie
substancje lub preparaty

— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci za-
stosowania takiej substancji lub pre-
paratu, stosowanie w st´˝eniu lub
proporcjach przewy˝szajàcych okreÊ-
lony poziom, wyst´powanie w okreÊ-
lonych st´˝eniach lub iloÊciach
w okreÊlonych wyrobach.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki i sposób stosowa-
nia ograniczeƒ okreÊlonych w za-
∏àczniku XVII do rozporzàdzenia
nr 1907/2006, zgodnie z celami tych
ograniczeƒ.”;

19) w art. 32 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Je˝eli istniejà uzasadnione podstawy by
przypuszczaç, ˝e detergent, mimo ˝e spe∏nia
wymagania rozporzàdzenia nr 648/2004,
stwarza zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa lub
zdrowia cz∏owieka, lub zagro˝enie dla Êrodo-
wiska, Inspektor, po uzyskaniu opinii G∏ów-
nego Inspektora Sanitarnego i G∏ównego
Inspektora Ochrony Ârodowiska, mo˝e, na
czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy,
w drodze decyzji, zakazaç wprowadzania
takiego detergentu do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub okreÊliç warun-
ki, jakie muszà zostaç spe∏nione podczas
wprowadzania do obrotu, spe∏niajàc jedno-
czeÊnie wymagania, o których mowa w art. 15
ust. 1 rozporzàdzenia nr 648/2004.”;

20) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów
ustawy oraz przepisów rozporzàdzeƒ,
o których mowa w art. 1 ust. 1, sprawuje
Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna albo
Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci,
a tak˝e:

1) Inspekcja Ochrony Ârodowiska —
w zakresie zagro˝eƒ dla Êrodowiska,

2) Paƒstwowa Inspekcja Pracy — w za-
kresie nadzoru i kontroli przestrzega-
nia przepisów ustawy przez pracodaw-
ców — w zakresie swoich kompeten-
cji,

3) Inspekcja Handlowa — w zakresie
przestrzegania:

a) obowiàzku dokonania wymaganej
rejestracji substancji oraz obowiàz-
ku dostarczenia odbiorcy substancji
lub preparatu wymaganej karty
charakterystyki,

b) przepisów, o których mowa
w art. 31 ustawy lub przepisów,
o których mowa w art. 67 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006 — w zakresie
swoich kompetencji,

c) przepisów art. 11 rozporzàdzenia
nr 648/2004 — w zakresie oznako-
wania detergentów w handlu hurto-
wym i detalicznym,

d) art. 25, 26 i 28 — w odniesieniu do
handlu hurtowego i detalicznego,

4) Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna — w zakresie
w∏aÊciwego oznakowania miejsc sk∏a-
dowania substancji i preparatów, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1—5,

5) organy celne — w zakresie przestrze-
gania przepisów:

a) dotyczàcych wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliów,
o których mowa w rozporzàdzeniu
nr 689/2008,

b) dotyczàcych substancji, preparatu
lub wyrobu, których import jest za-
kazany lub podlega ograniczeniom
w imporcie zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 31,

c) dotyczàcych importu substancji,
preparatu lub wyrobu wymienio-
nego w za∏àczniku XVII do rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006, przez infor-
mowanie w∏aÊciwego paƒstwowe-
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go inspektora sanitarnego o przy-
padkach importu substancji, prepa-
ratów lub wyrobów, które budzà
wàtpliwoÊci organu celnego, co do
przestrzegania przez importerów
warunków okreÊlonych w tym za-
∏àczniku,

d) dotyczàcych importu substancji,
preparatu lub wyrobu wbrew prze-
pisom tytu∏u VII rozporzàdzenia
nr 1907/2006.”;

21) uchyla si´ art. 33a;

22) art. 33b otrzymuje brzmienie:

„Art. 33b. Organy wymienione w art. 33 realizujà
nadzór na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.”;

23) po art. 33b dodaje si´ art. 33c w brzmieniu:

„Art. 33c. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) tryb pobierania i badania próbek sub-
stancji i preparatów oraz wyrobów
w ramach nadzoru wykonywanego
przez Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitar-
nà,

2) wzór protoko∏u pobrania tej próbki,

3) sposób zabezpieczania tych próbek,

4) wzór sprawozdania z tych badaƒ,

5) sposób post´powania z pozosta∏oÊ-
ciami po tych próbkach

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie wy-
sokiej jakoÊci badaƒ i bezpieczeƒstwo
osób prowadzàcych badania.”;

24) tytu∏ rozdzia∏u 8 otrzymuje brzmienie:

„Przepisy karne”;

25) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. Kto wbrew decyzji Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatów Chemicznych
wprowadza do obrotu preparat stwarza-
jàcy niedopuszczalne zagro˝enie dla
cz∏owieka lub Êrodowiska lub detergent,
co do którego istniejà uzasadnione pod-
stawy by przypuszczaç, ˝e stwarza zagro-
˝enie dla bezpieczeƒstwa lub zdrowia
cz∏owieka lub zagro˝enie dla Êrodowiska,

podlega karze grzywny, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo karze pozbawie-
nia wolnoÊci do lat 2.”;

26) uchyla si´ art. 34a;

27) art. 34b—34e otrzymujà brzmienie:

„Art. 34b. Kto:

1) wbrew przepisom art. 14 ust. 2 roz-
porzàdzenia nr 689/2008, dokonuje
wywozu chemikalium lub wyrobu,
w rozumieniu art. 3 pkt 3 tego rozpo-
rzàdzenia, wymienionych w za∏àczni-
ku V do tego rozporzàdzenia,

2) wbrew przepisom art. 13 ust. 6 roz-
porzàdzenia nr 689/2008, dokonuje
wywozu chemikalium wymienione-
go w za∏àczniku I cz´Êç 2 lub 3 do
tego rozporzàdzenia bez otrzymania
informacji od Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatów Chemicz-
nych, ˝e wyznaczone w∏adze krajowe
strony przywozu lub w∏aÊciwe orga-
ny innego kraju przywozu wyra˝ajà
zgod´ na ten przywóz,

podlega karze grzywny, karze
ograniczenia wolnoÊci albo karze
pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 34c. Kto:

1) wbrew przepisowi art. 7 ust. 2 rozpo-
rzàdzenia nr 689/2008 nie zg∏asza In-
spektorowi do Spraw Substancji
i Preparatów Chemicznych wywozu
chemikalium wymienionego w za-
∏àczniku I cz´Êç 1 do tego rozporzà-
dzenia, nie póêniej ni˝ 30 dni przed
pierwszym wywozem i nie póêniej
ni˝ 15 dni przed pierwszym wywo-
zem w ka˝dym nast´pnym roku ka-
lendarzowym,

2) wbrew przepisowi art. 9 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia nr 689/2008, nie informuje
w pierwszym kwartale ka˝dego roku
Inspektora do Spraw Substancji
i Preparatów Chemicznych o wielko-
Êci wywozu i przywozu chemikalium
(w postaci substancji lub zawartego
w preparatach lub w wyrobach) wy-
mienionego w za∏àczniku I do tego
rozporzàdzenia w roku poprzednim,

3) wbrew przepisowi art. 16 rozporzà-
dzenia nr 689/2008 dokonuje wywo-
zu chemikalium bez stosowanego
w Unii Europejskiej oznakowania lub
bez wymaganej karty charakterystyki,

podlega karze grzywny.

Art. 34d. Kto:

1) bez uzyskania wymaganej zgody na
odst´pstwo wprowadza do obrotu
Êrodek powierzchniowo czynny
przeznaczony do stosowania w de-
tergentach lub detergent zawierajà-
cy Êrodek powierzchniowo czynny,
niespe∏niajàcy warunków okreÊlo-
nych w art. 4 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 648/2004,

2) wbrew warunkom odst´pstwa
udzielonego na podstawie art. 5 roz-
porzàdzenia nr 648/2004 wprowadza
do obrotu lub stosuje Êrodek po-
wierzchniowo czynny przeznaczony
do stosowania w detergentach lub
detergent zawierajàcy Êrodek po-
wierzchniowo czynny,

podlega karze grzywny, karze
ograniczenia wolnoÊci albo karze
pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
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Art. 34e. Producent, w rozumieniu art. 2 pkt 10
rozporzàdzenia nr 648/2004, który:

1) wbrew przepisom art. 11 ust. 2—6
rozporzàdzenia nr 648/2004 wprowa-
dza do obrotu detergent bez wyma-
ganego oznakowania albo niew∏aÊci-
wie oznakowany, w szczególnoÊci
nie umieszcza wymaganych infor-
macji na opakowaniach detergen-
tów lub w dokumentacji towarzyszà-
cej detergentom transportowanym
luzem,

2) wbrew przepisowi art. 9 rozporzà-
dzenia nr 648/2004 nie udost´pnia
na ˝àdanie Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatów Chemicz-
nych albo personelu medycznego
wymaganych informacji,

3) wbrew przepisowi za∏àcznika VII D
do rozporzàdzenia nr 648/2004 nie
udost´pnia wymaganych informacji
na stronie internetowej,

podlega karze grzywny.”;

28) art. 34f otrzymuje brzmienie:

„Art. 34f. Kto:

1) wbrew ograniczeniom, zakazom lub
warunkom okreÊlonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 31 ust. 1
produkuje, wprowadza do obrotu lub
stosuje substancj´ niebezpiecznà,
preparat niebezpieczny lub wyrób za-
wierajàcy takà substancj´ lub prepa-
rat,

2) wbrew przepisom art. 67 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006 produkuje, wpro-
wadza do obrotu lub stosuje substan-
cj´ w postaci w∏asnej, jako sk∏adnik
preparatu lub w wyrobie, w stosunku
do której w za∏àczniku XVII do tego
rozporzàdzenia zosta∏o okreÊlone
ograniczenie albo czyni to wbrew wa-
runkom ustalonym w tym za∏àczniku
lub w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 31 ust. 2,

podlega karze grzywny, karze
ograniczenia wolnoÊci albo karze
pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”;

29) po art. 34f dodaje si´ art. 34g—34j w brzmieniu:

„Art. 34g. Producent, importer lub dalszy u˝yt-
kownik, który wbrew przepisom art. 56
ust. 1—6 rozporzàdzenia nr 1907/2006
lub wbrew warunkom zezwolenia
wprowadza do obrotu lub stosuje sub-
stancj´, w jej postaci w∏asnej, jako
sk∏adnik preparatu lub w wyrobie, wy-
mienionà w za∏àczniku XIV do tego roz-
porzàdzenia,

podlega karze grzywny, karze ogra-
niczenia wolnoÊci albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do roku.

Art. 34h. Rejestrujàcy, który wykonuje lub zleca
wykonanie badania na kr´gowcach
wbrew przepisowi art. 26 ust. 3 rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006,

podlega karze grzywny, karze ogra-
niczenia wolnoÊci albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do roku.

Art. 34i. Producent, importer lub producent wyro-
bu, który wbrew przepisowi art. 9 ust. 6
rozporzàdzenia nr 1907/2006 nie stosuje
si´ do warunków na∏o˝onych przez Agen-
cj´ zgodnie z art. 9 ust. 4 tego rozporzà-
dzenia,

podlega karze grzywny.

Art. 34j. Dalszy u˝ytkownik, który wbrew przepi-
sowi art. 37 ust. 5 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 nie okreÊla, nie stosuje i,
w stosownych przypadkach, nie zaleca
odpowiednich Êrodków w celu w∏aÊciwej
kontroli ryzyka,

podlega karze grzywny.”;

30) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. Kto wprowadza do obrotu substancj´
niebezpiecznà lub preparat niebez-
pieczny bez oznakowania wymagane-
go przepisami art. 25 i 26 lub z oznako-
waniem niespe∏niajàcym tych wyma-
gaƒ,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega kto wbrew
przepisowi art. 65 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 nie umieszcza na etykie-
cie substancji lub preparatu wymaga-
nego numeru zezwolenia przed ich
wprowadzeniem do obrotu.”;

31) po art. 35 dodaje si´ art. 35a i 35b w brzmieniu:

„Art. 35a. Kto wbrew przepisowi art. 27 nie za-
pewnia nale˝ytego oznakowania po-
jemników i zbiorników s∏u˝àcych do
przechowywania substancji niebez-
piecznych oraz do pracy z nimi, rurocià-
gów zawierajàcych substancje niebez-
pieczne i preparaty niebezpieczne oraz
miejsc, w których sà sk∏adowane zna-
czàce iloÊci substancji niebezpiecznych
lub preparatów niebezpiecznych,

podlega karze grzywny.

Art. 35b. Kto wbrew przepisowi art. 28 nie za-
pewnia wymaganych opakowaƒ sub-
stancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych,

podlega karze grzywny.”;

32) uchyla si´ art. 36;

33) po art. 37 dodaje si´ art. 37a—37n w brzmieniu:

„Art. 37a. Rejestrujàcy, który wbrew przepisom
art. 22 ust. 1, 2 i 4 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 nie dope∏nia obowiàzku
wprowadzenia do dokumentów reje-
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stracyjnych wymaganych nowych in-
formacji i nie przedk∏ada ich Agencji lub
nie dokonuje wymaganej aktualizacji
dokumentów rejestracyjnych,

podlega karze grzywny.

Art. 37b. W∏aÊciciel wyników badania, który
wbrew przepisom art. 30 ust. 1,
3 i 4 rozporzàdzenia nr 1907/2006 od-
mawia uczestnikowi forum wymiany
informacji o substancjach (SIEF) przed-
stawienia w terminie dokumentów sta-
nowiàcych dowód poniesienia kosztów
tego badania lub udost´pnienia w ter-
minie dokumentacji tego badania,

podlega karze grzywny do 50 000 z∏.

Art. 37c. 1. Dostawca substancji lub preparatu,
który wbrew przepisom art. 31 ust. 1
i 3—8 rozporzàdzenia nr 1907/2006
nie sporzàdza, nie dostarcza lub nie
przekazuje wymaganej karty charak-
terystyki sporzàdzonej zgodnie z za-
∏àcznikiem II do tego rozporzàdzenia,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega sprawca
okreÊlony w ust. 1, który wbrew prze-
pisowi art. 31 ust. 9 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 sporzàdza, dostarcza
lub przekazuje nieaktualnà kart´ cha-
rakterystyki.

Art. 37d. 1. Dostawca substancji, który wbrew
przepisom art. 32 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 nie przekazuje wyma-
ganej informacji,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega sprawca
okreÊlony w ust. 1, który nie dokonu-
je wymaganej aktualizacji informacji,
o której mowa w ust. 1.

Art. 37e. 1. Dostawca wyrobu zawierajàcego
w st´˝eniu powy˝ej 0,1 % wag. sub-
stancj´ spe∏niajàcà kryteria za-
warte w art. 57 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 i zidentyfikowanà zgod-
nie z art. 59 ust. 1 tego rozporzàdze-
nia, który wbrew przepisowi art. 33
ust. 1 tego rozporzàdzenia nie prze-
kazuje odbiorcy wyrobu wymaganej
informacji,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega sprawca
okreÊlony w ust. 1, który wbrew prze-
pisowi art. 33 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 nie przekazuje konsu-
mentowi, na jego ˝àdanie, wymaga-
nej informacji.

Art. 37f. 1. Uczestnik ∏aƒcucha dostaw substancji
lub preparatu, który wbrew przepiso-
wi art. 34 rozporzàdzenia nr 1907/2006
nie przekazuje uczestnikowi lub dys-
trybutorowi stanowiàcemu poprzed-
nie ogniwo ∏aƒcucha dostaw wyma-
ganych informacji,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega dystrybutor,
który wbrew przepisowi art. 34 rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006 nie przekazuje
otrzymanych zgodnie z ust. 1 infor-
macji osobie stanowiàcej poprzednie
ogniwo ∏aƒcucha dostaw.

Art. 37g. Kto wbrew przepisowi art. 36 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006 nie przechowuje
lub nie udost´pnia informacji wymaga-
nych od niego w celu wype∏nienia obo-
wiàzków wynikajàcych z przepisów te-
go rozporzàdzenia,

podlega karze grzywny.

Art. 37h. 1. Dalszy u˝ytkownik:

1) który wbrew przepisowi art. 37
ust. 4 i 7 rozporzàdzenia
nr 1907/2006, w terminach okreÊ-
lonych w art. 39 ust. 1 tego rozpo-
rzàdzenia nie sporzàdza lub nie
aktualizuje wymaganego raportu
bezpieczeƒstwa chemicznego,

2) który wbrew przepisowi art. 38
rozporzàdzenia nr 1907/2006,
w terminach okreÊlonych w art. 39
ust. 2 tego rozporzàdzenia nie
przekazuje do Agencji lub nie aktu-
alizuje wymaganych informacji,

podlega karze grzywny nie ni˝-
szej ni˝ 2 000 z∏.

2. Tej samej karze podlega dystrybutor,
który wbrew przepisowi art. 37 ust. 2
rozporzàdzenia nr 1907/2006 nie
przekazuje wymaganych informacji
uczestnikowi lub dystrybutorowi sta-
nowiàcemu poprzednie ogniwo ∏aƒ-
cucha dostaw.

Art. 37i. Rejestrujàcy lub dalszy u˝ytkownik, któ-
ry wbrew decyzji Agencji podj´tej na
podstawie art. 40 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 nie dostarcza Agencji
w ustalonym terminie wymaganych
informacji,

podlega karze grzywny.

Art. 37j. Rejestrujàcy:

1) który wbrew decyzji Agencji podj´tej
na podstawie art. 41 ust. 3 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006 nie przedstawia
w ustalonym terminie informacji wy-
maganych do zapewnienia zgodnoÊci
dokumentów rejestracyjnych z prze-
pisami tego rozporzàdzenia,

2) który wbrew decyzji Agencji podj´tej
na podstawie art. 46 ust. 1 rozporzà-
dzenia nr 1907/2006 nie dostarcza
Agencji w ustalonym terminie wyma-
ganych dalszych informacji,

podlega karze grzywny.

Art. 37k. Dalszy u˝ytkownik, który wbrew prze-
pisowi art. 66 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 i w terminie tam okreÊlo-
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nym nie zg∏asza do Agencji stosowania
substancji, o której mowa w art. 56
ust. 2 tego rozporzàdzenia,

podlega karze grzywny.

Art. 37l. 1. Producent, producent wyrobu lub im-
porter, lub grupa producentów, pro-
ducentów wyrobu lub importerów,
który wbrew przepisowi art. 113 roz-
porzàdzenia nr 1907/2006 wprowadza
do obrotu substancj´, o której mowa
w art. 112 tego rozporzàdzenia bez
zg∏oszenia Agencji wymaganych in-
formacji,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega sprawca
okreÊlony w ust. 1, który wbrew prze-
pisowi art. 113 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 1907/2006 nie uaktualnia zg∏oszo-
nych informacji.

Art. 37m. Kto wbrew obowiàzkowi nie zapewnia
swym pracownikom i ich przedstawi-
cielom dost´pu do informacji dostar-
czanych zgodnie z przepisami art. 31
i 32 rozporzàdzenia nr 1907/2006 w od-
niesieniu do substancji lub prepara-
tów, które stosujà lub na które mogà
byç nara˝eni w trakcie swojej pracy,

podlega karze grzywny.

Art. 37n. Kto nie b´dàc do tego uprawnionym
uiszcza ulgowà op∏at´ lub nale˝noÊç na
podstawie art. 3—10 rozporzàdzenia
nr 340/2008 albo korzysta ze zwolnienia
z op∏aty na podstawie art. 74 ust. 2 roz-
porzàdzenia nr 1907/2006,

podlega karze grzywny.”;

34) uchyla si´ art. 38;

35) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Orzekanie w sprawach o czyny, o których
mowa w art. 34e, 35—37n nast´puje
w trybie przepisów ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´po-
wania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214,
poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651).”;

36) uchyla si´ art. 40.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przestrzegania przez producentów, importe-
rów, osoby wprowadzajàce do obrotu, sto-
sujàce lub eksportujàce substancje chemicz-

ne, preparaty chemiczne lub wyroby obo-
wiàzków wynikajàcych z ustawy z dnia
11 stycznia 2001 r. o substancjach i prepara-
tach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84,
z póên. zm.5)) oraz z rozporzàdzeƒ Wspólnot
Europejskich wymienionych w tej ustawie;”,

b) uchyla si´ pkt 8a i 8b;

2) po art. 27a dodaje si´ art. 27b w brzmieniu:

„Art. 27b. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e do ob-
rotu zosta∏y wprowadzone substancje
chemiczne, preparaty chemiczne lub
wyroby wbrew zakazowi lub ograni-
czeniu okreÊlonemu w przepisach wy-
danych na podstawie art. 31 ustawy
z dnia 11 stycznia 2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych lub
przepisach za∏àcznika XVII do rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006, albo wbrew
warunkom okreÊlonym w tych przepi-
sach, w∏aÊciwy paƒstwowy inspektor
sanitarny nakazuje, w drodze decyzji,
wstrzymanie produkcji lub wprowa-
dzania do obrotu tej substancji, pre-
paratu lub wyrobu, albo, o ile to ko-
nieczne, wycofanie tej substancji, pre-
paratu lub wyrobu z rynku i nie-
zw∏ocznie powiadamia Inspektora do
Spraw Substancji i Preparatów Che-
micznych.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e jest
produkowana lub zosta∏a wprowa-
dzona do obrotu substancja chemicz-
na w jej postaci w∏asnej, jako sk∏adnik
preparatu lub w wyrobie bez jej zare-
jestrowania, je˝eli jest to wymagane,
zgodnie z odpowiednimi przepisami
tytu∏u II rozporzàdzenia nr 1907/2006
oraz wbrew terminom okreÊlonym
w art. 21 tego rozporzàdzenia w∏aÊci-
wy paƒstwowy inspektor sanitarny
nakazuje, w drodze decyzji, wstrzy-
manie produkcji lub wprowadzania
do obrotu tej substancji, preparatu
lub wyrobu, albo, o ile to konieczne,
wycofanie tej substancji, preparatu
lub wyrobu z rynku i niezw∏ocznie po-
wiadamia Inspektora do Spraw Sub-
stancji i Preparatów Chemicznych.

3. Przepisy ust. 2 stosuje si´ tak˝e
w przypadku nieprzed∏o˝enia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów infor-
macji na temat zmian rocznej lub ca∏-
kowitej iloÊci produkcji lub importu,
skutkujàcych zmianà zakresu wielko-
Êci obrotu, o których mowa w art. 22
ust. 1 lit. c oraz w art. 12 ust. 2 rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20,
poz. 106.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki, tryb i sposób wycofania sub-
stancji chemicznej, preparatu che-
micznego lub wyrobu, o których mo-
wa w ust. 1—3, z obrotu oraz warunki
i sposób ich przechowywania, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwe-
go poziomu ochrony zdrowia i Êrodo-
wiska.”;

3) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. W wypadkach wymienionych w art. 27—28
paƒstwowi inspektorzy sanitarni sà
uprawnieni do zabezpieczenia pomiesz-
czeƒ, Êrodków transportu, maszyn i in-
nych urzàdzeƒ, Êrodków spo˝ywczych,
przedmiotów u˝ytku, materia∏ów i wyro-
bów przeznaczonych do kontaktu z ˝yw-
noÊcià, kosmetyków, detergentów, sub-
stancji chemicznych i preparatów che-
micznych oraz innych wyrobów mogà-
cych mieç wp∏yw na zdrowie ludzi. Do
post´powania zabezpieczajàcego stosuje
si´ przepisy ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954, z póên. zm.6)), o ile przepisy
szczególne nie stanowià inaczej.”;

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybieƒ
w dzia∏alnoÊci kontrolowanej jednostki, mogà-
cych mieç wp∏yw na stan zdrowia lub ˝ycie lu-
dzi, paƒstwowy inspektor sanitarny, niezale˝nie
od przys∏ugujàcych mu Êrodków, o których mo-
wa w art. 27—28, zawiadamia o stwierdzonych
uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jed-
nostki lub jednostk´ albo organ powo∏any do
sprawowania nadzoru nad tà jednostkà.”;

5) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania
i wysokoÊç op∏at za badania laboratoryjne oraz
inne czynnoÊci, o których mowa w ust. 1—3a,
z uwzgl´dnieniem kosztów ich wykonania
i sposobu pobierania.”;

6) rozdzia∏ 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 4

Przepisy karne

Art. 37b. Kto wbrew decyzji w∏aÊciwego paƒstwo-
wego inspektora sanitarnego produkuje,
wprowadza do obrotu lub nie wycofuje
z rynku substancji, preparatu lub wyrobu,

podlega karze grzywny, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 38. 1. Kto utrudnia lub udaremnia dzia∏alnoÊç
organów Paƒstwowej Inspekcji Sanitar-
nej,

podlega karze aresztu do 30 dni, ka-
rze ograniczenia wolnoÊci albo karze
grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o któ-
rych mowa w ust. 1, nast´puje w trybie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344
i Nr 237, poz. 1651).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zaka-
zie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U.
z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z póên. zm.7)) w art. 1 wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazuje si´ produkcji wyrobów zawierajàcych
azbest.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na podstawie przepisów za∏àcznika XVII do
rozporzàdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwo-
leƒ i stosowanych ograniczeƒ w zakresie che-
mikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniajàcego dyrekty-
w´ 1999/45/WE oraz uchylajàcego rozporzà-
dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzàdzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie˝ dyrek-
tyw´ Rady 76/769/EWG i dyrektywy Ko-
misji 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 póên. zm.) w zakresie dotyczàcym
wprowadzania do obrotu i stosowania w∏ókien
azbestu i wyrobów zawierajàcych w∏ókna az-
bestu, dopuszcza si´ wprowadzanie do obrotu
i stosowanie diafragm do istniejàcych instala-
cji elektrolitycznych zawierajàcych azbest
chryzotylowy oraz stosowanie wa∏ów z azbe-
stu chryzotylowego stosowanych do ciàgnie-
nia szk∏a zainstalowanych lub znajdujàcych si´
w u˝ytkowaniu przed dniem 1 stycznia 2005 r.,
do czasu ich zu˝ycia lub do czasu kiedy b´dà
dost´pne substytuty bezazbestowe, w zale˝no-
Êci od tego która okolicznoÊç wystàpi wczeÊ-
niej.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r.
Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243
i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120,
poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229,
poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2008 r. Nr 157,
poz. 976 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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1) w art. 3 w ust. 1 po pkt 1b dodaje si´ pkt 1c
w brzmieniu:

„1c) kontrola substancji chemicznych, preparatów
chemicznych, wyrobów i detergentów prze-
znaczonych dla konsumentów w zakresie
okreÊlonym w ustawie z dnia 11 stycznia
2001 r. o substancjach i preparatach chemicz-
nych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.9));”;

2) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. W przypadku stwierdzenia w toku
kontroli wprowadzenia do obrotu
substancji, preparatu lub wyrobu
wbrew zakazowi lub ograniczeniu
okreÊlonemu w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 31 ustawy
z dnia 11 stycznia 2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych lub
przepisach za∏àcznika XVII do rozpo-
rzàdzenia nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grud-
nia 2006 r. w sprawie rejestracji, oce-
ny, udzielania zezwoleƒ i stosowa-
nych ograniczeƒ w zakresie chemika-
liów (REACH), utworzenia Europej-
skiej Agencji Chemikaliów, zmienia-
jàcego dyrektyw´ 1999/45/WE oraz
uchylajàcego rozporzàdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzàdzenie Ko-
misji (WE) nr 1488/94, jak równie˝ dy-
rektyw´ Rady 76/769/EWG i dyrekty-
wy 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 póên.
zm.), wojewódzki inspektor zakazuje
kontrolowanemu, w drodze decyzji,
dalszego przekazywania tej substan-
cji, preparatu lub wyrobu.

2. Wobec wyrobów niespe∏niajàcych
ogólnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa
z uwagi na zagro˝enia stwarzane
przez substancje lub preparaty che-
miczne zawarte w tych wyrobach sto-
suje si´ odpowiednio przepisy o ogól-
nym bezpieczeƒstwie produktów.

3. Wobec wyrobów niespe∏niajàcych
zasadniczych wymagaƒ z uwagi na
zagro˝enia stwarzane przez substan-
cje lub preparaty chemiczne zawarte
w tych wyrobach stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o systemie oceny
zgodnoÊci.

4. O decyzji wydanej na podstawie
przepisów o systemie oceny zgodno-
Êci wobec wyrobu, który nie jest
zgodny z zasadniczymi wymagania-

mi w zwiàzku z zawartymi w nim sub-
stancjami lub preparatami chemicz-
nymi, Prezes Urz´du niezw∏ocznie
powiadamia Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatów Chemicz-
nych.

5. W przypadku stwierdzenia produkcji
lub wprowadzania do obrotu sub-
stancji w jej postaci w∏asnej, jako
sk∏adnika preparatu lub w wyrobie
bez jej zarejestrowania, je˝eli jest to
wymagane, zgodnie z odpowiednimi
przepisami tytu∏u II rozporzàdzenia
nr 1907/2006 oraz wbrew terminom
okreÊlonym w art. 21 tego rozporzà-
dzenia, wojewódzki inspektor nie-
zw∏ocznie powiadamia w∏aÊciwego
paƒstwowego inspektora sanitarne-
go.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosme-
tykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z póên. zm.10)) w art. 11
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest wykony-
wana zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Labo-
ratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycz-
nia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicz-
nych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.11)),
w przypadkach gdy stosowanie zasad Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej jest uzasadnione.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.12)) w art. 163 dodaje si´ ust. 10
w brzmieniu:

„10. Przepisy rozporzàdzenia, o których mowa
w ust. 8, nie naruszajà przepisów rozporzàdze-
nia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleƒ i stoso-
wanych ograniczeƒ w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Che-
mikaliów, zmieniajàcego dyrektyw´ 1999/45/WE
oraz uchylajàcego rozporzàdzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzàdzenie 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 póên. zm.).”.

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20,
poz. 106.

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208,
poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20,
poz. 106.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
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Art. 7. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o pro-
duktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w art. 8d ust. 1 otrzy-
muje brzmienie:

„1. Badania w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych, bada-
nia toksykologiczne i ekotoksykologiczne oraz
dodatkowe badania, o których mowa w art. 20
ust. 1, sà wykonywane metodami okreÊlonymi
na podstawie art. 13 rozporzàdzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleƒ i stosowanych ogra-
niczeƒ w zakresie chemikaliów (REACH), utwo-
rzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmie-
niajàcego dyrektyw´ 1999/45/WE oraz uchylajà-
cego rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i roz-
porzàdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie˝
dyrektyw´ Rady 76/769/EWG i dyrektywy Ko-
misji 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 póên. zm.) oraz tam, gdzie to w∏aÊciwe
zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryj-
nej w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia
2001 r. o substancjach i preparatach chemicz-
nych.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661,
z póên. zm.13)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 8 wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) art. 34—34d ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r.
o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.14)),”;

2) w lit. d Êrednik zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
si´ lit. e w brzmieniu:

„e) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 122, poz. 851, z póên. zm.15));”.

Art. 9. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogól-
nym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U. Nr 229,
poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,
poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) po art. 24 doda-
je si´ art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. Organ nadzoru informuje Inspektora do
Spraw Substancji i Preparatów Chemicz-
nych o decyzjach wydanych na podstawie
art. 24 ust. 1, 2 i 4, w przypadku gdy decy-
zje te dotyczà zagro˝eƒ stwarzanych przez
produkty zawierajàce substancje lub pre-
paraty chemiczne w rozumieniu ustawy
z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.16)).”.

Art. 10. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849
i Nr 227, poz. 1505) w art. 39 wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kart´ charakterystyki substancji aktywnej i kar-
t´ charakterystyki Êrodka ochrony roÊlin,
wed∏ug wzoru okreÊlonego w rozporzàdzeniu
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie re-
jestracji, oceny, udzielania zezwoleƒ i stoso-
wanych ograniczeƒ w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniajàcego dyrektyw´
1999/45/WE oraz uchylajàcego rozporzàdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzàdzenie Komi-
sji (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 póên. zm.), zwanym dalej „rozporzà-
dzeniem nr 1907/2006”;”;

2) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przy pomocy metod okreÊlonych na podsta-
wie art. 13 rozporzàdzenia nr 1907/2006.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589,
z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33)
w art. 10 w ust. 1 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a i 6b
w brzmieniu:

„6a) nadzór nad spe∏nianiem przez pracodawców
obowiàzków okreÊlonych w art. 35 oraz art. 37
ust. 5 i 6 rozporzàdzenia (WE) nr 1907/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleƒ i stosowanych ograniczeƒ w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniajàcego dyrektyw´
1999/45/WE oraz uchylajàcego rozporzàdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzàdzenie 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 póên. zm.), zwa-
nego dalej „rozporzàdzeniem nr 1907/2006”,

———————
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243,
poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479,
Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120,
poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172 oraz
z 2008 r. Nr 214, poz. 1344.

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20,
poz. 106.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 20, poz. 106.

———————
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20,
poz. 106.
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zgodnie z odr´bnymi przepisami dotyczàcymi
ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji;

6b) nadzór nad przestrzeganiem warunków stoso-
wania substancji okreÊlonych przez Europejskà
Agencj´ Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4
rozporzàdzenia nr 1907/2006, w zakresie swoich
kompetencji;”.

Art. 12. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 2
pkt 2—5 i ust. 4, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 3 oraz art. 31
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, oraz art. 36 ust. 4
ustawy wymienionej w art. 2, zachowujà moc do dnia
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 2 i 5, art. 27
ust. 2, art. 28 ust. 3 oraz art. 31 ust. 1 ustawy wymie-

nionej w art. 1, oraz art. 36 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, i mogà byç zmieniane.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 18 i 28, art. 3
oraz art. 6, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 czerwca
2009 r.
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