
U Z A S A D N I E N I E  

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika z konieczności zapewnienia aktualności 

i zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej poprzez implementację przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2009, str. 1, z późn. zm.), 

zwanej dalej „TSD” (w j. ang. Toys Safety Directive), do prawodawstwa krajowego. Przepisy 

dyrektywy TSD implementowane są odpowiednio przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5, z późn. zm.), 

oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie 

wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816, z późn. zm).   

Projekt niniejszego rozporządzenia uwzględnia nowelizacje wprowadzone do europejskiego 

porządku prawnego poprzez zapisy dyrektywy Komisji (UE) 2020/2088 z dnia 11 grudnia 

2020 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/48/WE w odniesieniu do oznakowania obecności w zabawkach substancji zapachowych 

mogących powodować alergie oraz dyrektywy Komisji (UE) 2020/2089 z dnia 11 grudnia 

2020 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/48/WE w odniesieniu do zakazu stosowania w zabawkach substancji zapachowych 

mogących powodować alergie (Dz. Urz. UE L 423 z 15.12.2020, str. 53 oraz Dz. Urz. UE L 

423 z 15.12.2020, str. 58).   

Powyższe dyrektywy zostały przyjęta przez Komisję Europejską, ze względu na dostępne 

dowody naukowe i zalecenia Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zabawek i jej podgrupy 

ds. chemikaliów, jak również Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia, Środowiska i 

Pojawiających się Zagrożeń (SCHEER). Gremia te uznały, że alergia kontaktowa na 

substancje zapachowe stanowi w Europie powszechny, znaczący i istotny problem oraz że 

narażenie na substancje zapachowe pojawia się również przy korzystaniu z produktów 

konsumpcyjnych takich jak zabawki. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) 

stwierdził również, że w ostatnich latach pojawiła się tendencja do dodawania substancji 

zapachowych do wielu rodzajów produktów konsumpcyjnych, w tym zabawek dla dzieci, co 

może się w znacznym stopniu przyczynić do narażenia konsumentów na substancje 

zapachowe przez kontakt ze skórą.  

Jednocześnie, zostaną zaktualizowane odnośniki  nr 5, 6 i 7 odnoszące się odpowiednio do:  

– rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia  



2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 

zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 

793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę 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 późn. zm.), 

– rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 

zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.), 

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z 

późn. zm.). Przepisy powyższych rozporządzeń obowiązują kraje członkowskie bezpośrednio. 

Mając na uwadze art. 2 ww. dyrektyw delegowanych Komisji (UE): 2020/2088 oraz 

2020/2089, które stanowią, że „Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do 

dnia 4 lipca 2022 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 

wykonania niniejszej dyrektywy. (…) „Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 5 

lipca 2022 r.”, planuje się aby projektowany akt wszedł w życie z dniem 5 lipca 2022 r., a 

jego publikacja nastąpiła nie później niż w dniu 4 lipca 2022 r.  

W myśl przepisów § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348) projekt rozporządzenia nie 

podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 239, z późn. zm.), projekt rozporządzenia jest zwolniony z procedury notyfikacji 

Komisji Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. 2017 r. poz. 248) oraz z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów z chwilą 

skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień, konsultacji publicznych, przedmiotowy 



projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz na platformie 

gov.pl.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Okres vacatio legis określono zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz jego adekwatności. 


