Warszawa, dnia 28.02.2014
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2003 r. zgodnie z Ustawą o Systemie
Oceny Zgodności ( Dz. U. Nr 166, poz. Nr 1360 z dnia 30 sierpnia 2002 roku z
póź. zm. ) nie ma obowiązku uzyskiwania atestów dla preparatów chemicznych
i wyrobów chemii gospodarczej wystawianych przez Państwowy Zakład Higieny.
Z woli ustawodawcy opinia PZH nie jest obligatoryjna dla preparatów
chemicznych, zaś wyniki badań PZH nie są wiążące dla żadnych urzędów
i placówek, w tym nie stanowią punku odniesienia dla Państwowej Inspekcji
Pracy, Sanepidu i w postępowaniu przetargowym.
Dokumentem obowiązującym i potwierdzającym właściwości oraz parametry
poszczególnych preparatów chemicznych jest aktualna karta charakterystyki
zawierająca wszelkie wymagane informacje, sporządzona zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniającym
rozporządzenie
(WE)
nr
1907/2006
Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
2. Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322), która weszła w życie z dniem
8 kwietnia 2011 r. na podstawie której straciła moc ustawa z dnia 11
stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz.
1228). ( Przepisy art. 20 ust. 3 i ust. 11 pkt 4 tracą moc z dniem 1
czerwca 2015 r.)
3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w
sprawie karty charakterystyki (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588) na
podstawie którego traci moc dotychczasowe Rozporządzenie w sprawie
karty
charakterystyki
substancji
niebezpiecznej
i
preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r., Nr 140, poz. 1171).
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