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Opinia do ustawy o produktach biobójczych 

(druk nr 1069) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm w dniu 11 września 2015 r. ustawa o produktach biobójczych, 

służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 

22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 

,zwanego dalej „rozporządzeniem 528/2012” i ma umożliwić realizację na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stosowania przepisów tego rozporządzenia. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, celem rozporządzenia 528/2012 jest 

poprawa swobodnego przepływu produktów biobójczych w Unii Europejskiej przy 

jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zarówno zdrowia ludzi, jak 

i zdrowia zwierząt oraz ochrony środowiska. Rozporządzenie 528/2012 opiera się na zasadzie 

ostrożności w celu zapewnienia, aby wytwarzanie i udostępnianie na rynku substancji 

czynnych i produktów biobójczych nie miało skutków w postaci szkodliwego działania na 

zdrowie ludzi lub zwierząt ani niepożądanego działania na środowisko. Jednocześnie dąży do 

usunięcia, w jak największym stopniu, przeszkód w handlu produktami biobójczymi, poprzez 

ustanowienie zasad dotyczących zatwierdzania substancji czynnych oraz udostępniania na 

rynku i stosowania produktów biobójczych, w tym zasad dotyczących wzajemnego 

uznawania pozwoleń oraz handlu równoległego. 

Przepisy rozporządzenia 528/2012 będą stosowane bezpośrednio na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej natomiast poszczególne regulacje tego rozporządzenia wymagają 

wprowadzenia dodatkowo przepisów zapewniających i umożliwiających prawidłowe jego 

stosowanie. Dotyczy to dwóch kwestii: 
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1) umożliwienie stosowania dotychczasowego systemu udostępniania na rynku 

produktów biobójczych nie dłużej niż do dnia zakończenia przez Komisję prac polegających 

na systematycznej ocenie wszystkich istniejących substancji czynnych, o których mowa 

w art. 89 rozporządzenia 528/2012, 

2) umożliwienie prawidłowego stosowania przepisów na poszczególnych etapach 

udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia 528/2012. 

Zgodnie z art. 89 ust. 2 rozporządzenia 528/2012 „Państwo członkowskie może, zgodnie 

z przepisami krajowymi, pozwolić na udostępnianie na rynku tylko na swoim terytorium 

produktu biobójczego zawierającego istniejące substancje czynne poddane ocenie lub będące 

w fazie oceny na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. 

w sprawie drugiej fazy dziesięcioletniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 

dyrektywy 98/8/WE, ale które nie zostały jeszcze zatwierdzone dla tej grupy produktowej”.  

Oznacza to umożliwienie stosowania dotychczasowych, obowiązujących na terenie 

poszczególnych państw członkowskich, systemów udostępniania na rynku i stosowania 

produktów biobójczych, istotne stało się uregulowanie tych spraw w nowej ustawie 

zastępującej dotychczas obowiązującą. 

W związku z powyższym, ustawa utrzymuje obok pozwoleń w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia 528/2012 pozwolenia na obrót. Pozwolenia te będą wydawane jedynie 

w okresie, o którym mowa w art. 89 ust. 1 rozporządzenia 528/2012. W tym czasie Komisja 

kontynuuje program prac polegających na systematycznej ocenie wszystkich istniejących 

substancji czynnych (rozdział 4). W zakresie tej regulacji znajdują się przepisy określające 

elementy wniosku o wydanie pozwolenia na obrót, warunki wydania pozwolenia na obrót, 

dane zawarte w pozwoleniu na obrót a także przypadki, w których pozwolenie na obrót 

podlega uchyleniu. 

Ustawa zawiera przepisy określające sposób opakowania udostępnianych na rynku 

produktów biobójczych, ich klasyfikacji oraz oznakowania. Zgodnie z przepisami 

udostępniane na rynku, w okresie przejściowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

mogą być wyłącznie produkty biobójcze, które mają oryginalne, szczelne opakowania 

jednostkowe. Produkty biobójcze muszą być pakowane w sposób ograniczający do minimum 

możliwość pomyłki z innym produktem, w szczególności z żywnością. Oznakowanie 



– 3 – 

produktu biobójczego nie może wprowadzać w błąd i powinno zawierać informacje 

enumeratywnie wymienione w art. 33 ust. 3 i 4 ustawy. 

Przepisy ustawy mają umożliwić w ramach polskiego systemu prawnego 

obowiązywanie i stosowanie przepisów rozporządzenia 528/2012. W tym zakresie przepisy te 

określają czynności Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, umożliwiające 

przeniesienie na grunt polski regulacji unijnych. 

Ustawa doprecyzowuje przepisy rozporządzenia 528/2012, w tych miejscach, w których 

mowa jest o koniecznych rozwiązaniach krajowych, i tak: 

1) ilekroć w rozporządzeniu 528/2012 do dokonywania czynności w nim 

określonych obowiązany jest właściwy organ, pod pojęciem „właściwego organu” rozumie 

się Prezesa Urzędu (art. 3); 

2) wniosek o wydanie pozwolenia krajowego albo zezwolenia na handel 

równoległy, zmiana danych stanowiących podstawę pozwolenia krajowego albo zezwolenia 

na handel równoległy, uchylenie bądź odnowienie pozwolenia krajowego albo zezwolenia na 

handel równoległy składa się do Prezesa Urzędu (art. 8 ust. 1); 

3) wydanie lub odmowa wydania, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia 

pozwolenia krajowego albo pozwolenia wydawanego na podstawie art. 26 rozporządzenia 

528/2012 albo zezwolenia na handel równoległy, oraz ich zmiana – następują w drodze 

decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu (art. 8 ust. 2); 

4) ustawa określa zadania Prezesa Urzędu jako organu oceniającego w procesach 

oceny dokumentacji substancji czynnych oraz dokumentacji składanej dla produktów 

biobójczych w ramach procedury udzielania pozwoleń unijnych (art. 12 i art. 13);  

5) postępowanie o wydanie pozwolenia lub odnowienie pozwolenia Prezes 

Urzędu umarza w razie zaistnienia okoliczności wskazanych odpowiednio w art. 10 ustawy; 

6) w odniesieniu do kontroli urzędowych przewidzianych w art. 65. ust 2 

rozporządzenia 528/2012 wyznaczone zostały organy nadzoru, o których mowa w art. 39 

ustawy; 

7) w odniesieniu do kontroli zatruć, o której mowa w art. 73 rozporządzenia 

528/2012, wyznaczone zostały ośrodki toksykologiczne, o których mowa w art. 40 ustawy. 
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Prezes Urzędu będzie pobierać opłaty wskazane w art. 44 ustawy. Prezes Urzędu będzie 

pobierać także opłaty za doradztwo w zakresie odpowiedzialności i obowiązków, o którym 

mowa w art. 81 ust. 2 rozporządzenia 528/2012. Opłaty te będą stanowić dochód budżetu 

państwa, a ich wysokość zostanie określona przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia 

przy czym maksymalną wysokość opłat określa ustawa. 

Zgodnie z treścią art. 87 rozporządzenia 528/2012 państwa członkowskie określają 

przepisy dotyczące sankcji nakładanych za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia 

i podejmują niezbędne środki zapewniające ich wykonanie. Uwzględniając powyższe, ustawa 

ustanawia przepisy karne (art. 45), związane z penalizacją czynów polegających na 

udostępnianiu na rynku produktu biobójczego bez pozwolenia albo zezwolenia. W celu 

pełnego wykonania dyspozycji przywołanego przepisu rozporządzenia 512/2012 o sankcjach 

penalizowane będą również czyny polegające na wprowadzaniu do obrotu, jak również 

udostępnianiu na rynku produktu biobójczego bądź wyrobu poddanego działaniu produktu 

biobójczego nieopakowanego lub nieoznakowanego w sposób określony w art. 31 – 33 

projektu ustawy albo nieopakowanego lub nieoznakowanego, zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 58 i art. 69 rozporządzenia 528/2012 (art. 46). 

Ustawa zawiera zmiany w innych ustawach: 

- w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w art. 72 ust. 5 poprzez 

dodanie pkt 8, który umożliwi hurtowniom farmaceutycznym prowadzenie obrotu hurtowego 

również produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz 

repelentami służącymi w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny 

człowieka, 

- w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 lit. c oraz w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o 

rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.) w art. 4 służy dostosowaniu 

do zmian wynikających z uchwalonej ustawy, 

- w ustawie z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poprzez modyfikację brzmienia 

dotychczasowych art. 2 i art. 4 ustawy, mając na uwadze nowe zadania nałożone na Prezesa 

Urzędu. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 11 września 2015 r. Projekt ustawy stanowi przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 3670). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Zdrowia, która 

przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym nr 3862. W pierwszym czytaniu 

wprowadzono szereg zmian, głównie o charakterze redakcyjnym. W drugim czytaniu nie 

zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego czytania. 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym, niemniej 

dostrzeżono kilka błędów wymagających korekty: 

1) zastosowanie w art. 5 spójnika „oraz” pomiędzy zezwoleniem na handel 

równoległy i pozwoleniem na obrót sugeruje niezgodnie z intencją ustawodawcy, że 

udostępniane na rynku i stosowane na terytorium RP mają być produkty biobójcze, które 

posiadają łącznie zezwolenie i pozwolenie. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 5 wyraz „oraz” zastępuje się wyrazem „albo”; 

2) w art. 34 wskazane jest dostosowanie fragmentu zdania do całości pod 

względem gramatycznym. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 34 wyrazy „w transporcie kolejowym” zastępuje się wyrazami „transportem 

kolejowym”; 

3) w art. 50 wskazane jest dostosowanie fragmentu zdania do całości pod 

względem gramatycznym oraz prawidłowe określenie skrótu nazwy instytucji. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 50 w pkt 2 w lit. b, w pkt 7 wyrazy „Europejskiej Agencji Leków” zastępuje się 

wyrazami „Europejską Agencją Leków” oraz wyrazy „(EDOM)” zastępuje się wyrazami 

„(EDQM)”. 
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