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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub warunków produkcji, obrotu
lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
oraz zawierajàcych je produktów2)
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

ko substancji lub sk∏adnika preparatów
w st´˝eniu równym lub wi´kszym ni˝
0,1 % masy w:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeƒ, zakazów
lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
oraz zawierajàcych je produktów (Dz. U. Nr 168,
poz. 1762, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

2) farbach znajdujàcych si´ w pojemnikach aerozolowych

1) § 30d otrzymuje brzmienie:
„§ 30d. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu oraz
stosowania toluenu (nr CAS 108-88-3), ja———————
1)

2)

3)

4)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2007/51/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 25 wrzeÊnia 2007 r. zmieniajàcej dyrektyw´
Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeƒ w zakresie
wprowadzania do obrotu niektórych urzàdzeƒ pomiarowych zawierajàcych rt´ç (Dz. Urz. UE L 257 z dnia
03.10.2007, str. 13).
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.
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 39, poz. 372, z 2006 r. Nr 127, poz. 887
i Nr 239, poz. 1731 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 116,
poz. 806.

1) klejach,

— przeznaczonych do sprzeda˝y dla konsumentów.”;
2) po § 30f dodaje si´ § 30g w brzmieniu:
„§ 30g. 1. Zakazuje si´ wprowadzania do obrotu
rt´ci (CAS 7439-97-6) w:
1) termometrach lekarskich — od dnia
3 kwietnia 2009 r.;
2) barometrach przeznaczonych do
sprzeda˝y dla konsumentów — od
dnia 4 paêdziernika 2009 r.;
3) innych ni˝ wymienione w pkt 1 i 2
urzàdzeniach pomiarowych przeznaczonych do sprzeda˝y dla konsumentów, w szczególnoÊci w manometrach, sfigmomanometrach, termometrach innych ni˝ lekarskie —
od dnia 3 kwietnia 2009 r.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
nie dotyczy urzàdzeƒ pomiarowych,
które w dniu 3 paêdziernika 2007 r. by∏y
starsze ni˝ pi´çdziesiàt lat.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki: W. Pawlak

