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 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt

 o zmianie ustawy o środkach żywienia
zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy
o środkach żywienia zwierząt wraz z
projektami aktów wykonawczych.

ojekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

 załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w
 w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i
si.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka



 Projekt

U S T A W A

                                     z dnia

o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz ustawy o zmianie ustawy

o$środkach żywienia zwierząt

Art. 1. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz.

U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 43c otrzymuje brzmienie:

„Art. 43c.Przywóz przesyłek środków żywienia zwierząt,

o$których mowa w art. 12 ust. 1 i w art. 19 ust. 1, jest
dopuszczalny ze znajdujących się na listach

ogłaszanych przez Komisję Europejską:

1) państw trzecich,

2) zakładów uprawnionych do wprowadzania tych

środków do obrotu w Unii Europejskiej.”;

2) po art. 43c dodaje się art. 43d-43j w brzmieniu:

„Art.$43d.$ Do dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską list
określonych w art. 43c do przywozu przesyłek

środków żywienia zwierząt wymienionych w$art.$12

ust. 1 i w art. 19 ust. 1 stosuje się zasady określone w
art. 43e-43j.

Art.$43e.$1.$Przywóz przesyłek środków żywienia zwierząt
wymienionych w art. 12 ust. 1 i w art. 19 ust. 1 jest

dopuszczalny z zakładów państw trzecich:

1) mających przedstawicielstwo na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanych do

ewidencji zakładów państw trzecich prowa-
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dzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii,
zwanej dalej „ewidencją”,

2) mających przedstawicielstwo działające na

terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.

2.$ Zakłady państw trzecich wpisuje się do ewidencji,
jeżeli:

1) dla przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego

działalność gospodarczą w państwie trzecim, do
którego należy zak ład,  utworzono

przedstawicielstwo z siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przedstawicielstwo, o którym mowa w pkt 1:

a) zapewni, że zakład, który reprezentuje,
spełnia wymagania co najmniej równoważne

wymaganiom określonym do prowadzenia

danego rodzaju działalności,

b) zobowiąże się do prowadzenia spisu

środków żywienia zwierząt pochodzących z
zakładu, który reprezentuje, wprowadzanych

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej; przepisy art. 8 i 8a do prowadzenia
spisu stosuje się odpowiednio.

Art.$43f.$1.$ Główny Lekarz Weterynarii dokonuje wpisu
zakładu do ewidencji na wniosek przedstawicielstwa

reprezentującego ten zakład, sporządzony w języku

polskim.

 2.$ Wniosek o wpis do ewidencji zawiera:

1) oznaczenie i adres przedstawicielstwa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej
przedsiębiorcy zagranicznego z podaniem

miejsca i zakresu działalności prowadzonej

przez zakład oraz rodzaju wytwarzanych
środków żywienia zwierząt,

3) imię, nazwisko i adres na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej osoby upoważnionej w

przedstawicielstwie do reprezentowania

przedsiębiorcy zagranicznego,

4) oświadczenie zawierające zapewnienie i$zobo-

wiązanie, o których mowa w art. 43e ust.$2 pkt

2.

3.$ Do wniosku o wpis do ewidencji dołącza się

aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis
przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw

prowadzonego na podstawie przepisów o swobodzie

działalności gospodarczej.

4.$ Główny Lekarz Weterynarii, dokonując wpisu

zakładu do ewidencji, nadaje temu zakładowi,
w$drodze decyzji administracyjnej, numer

identyfikacyjny.

5.$ W przypadku gdy wniosek o wpis do ewidencji nie
spełnia wymagań określonych w ust. 2     lub 3,

Główny Lekarz Weterynarii wydaje decyzję
administracyjną o odmowie wpisu do ewidencji.

Art.$43g.$ Ewidencja jest jawna i zawiera dane, o których mowa w

art. 43f ust. 2, oraz numer identyfikacyjny zakładu.

Art.$43h.$1.$ Główny Lekarz Weterynarii jest obowiązany

corocznie, w terminie do dnia 30 września,
przekazywać ministrowi właściwemu do spraw

rolnictwa dane objęte ewidencją.
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 2.$ Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie
informacji, o których mowa w ust. 1, corocznie, w

terminie do dnia 30 listopada, ogłasza, w drodze

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz

zakładów państw trzecich, z$których można
przywozić środki żywienia zwierząt.

 3.$ Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, w

terminie do dnia 31 grudnia, przekazuje Komisji
Europejskiej wykaz zakładów państw trzecich, z

których można przywozić środki żywienia zwierząt,

z podaniem danych dotyczących tych zakładów
zawartych w$ewidencji.

Art.$43i.$ Główny Lekarz Weterynarii skreśla, w drodze decyzji
administracyjnej, zakład z ewidencji, jeżeli:

1) w wyniku kontroli środków żywienia zwierząt

pochodzących z tego zakładu zostanie ustalone, że
środki te lub zakład nie spełniają wymagań

określonych w ustawie lub

2) w wyniku kontroli przeprowadzonej w zakładzie

przez właściwe organy Unii Europejskiej zostanie

ustalone, że zakład nie spełnia wymagań, o których
mowa w art. 43e ust. 2 pkt 2 lit. a, lub

3) przedstawicielstwo nie prowadzi spisu, o którym
mowa w art. 43e ust. 2 pkt 2 lit. b, lub prowadzi ten

spis w sposób niezgodny z$przepisami ustawy, lub

4) przedstawicielstwo, które reprezentuje zakład,
zostanie wykreślone z rejestru przedstawicielstw

prowadzonego na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej.

Art.$43j.$Minister właściwy do spraw rolnictwa określi:
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1) w drodze rozporządzenia, sposób ustalania numeru
identyfikacyjnego, o którym mowa w$art. 43f ust. 4,

mając na względzie zapewnienie prawidłowej

identyfikacji zakładów państw trzecich, z których
mogą być przywożone środki żywienia zwierząt,

2) w drodze zarządzenia, wzór ewidencji.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach

żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 281, poz. 2776) uchyla się art. 2-9.

Art. 3. Powiatowy lekarz weterynarii nada numer identyfikacyjny podmiotom,

które w dniu wejścia w życie ustawy prowadzą działalność w$zakresie wytwarzania

środków żywienia zwierząt lub prowadzenia obrotu tymi środkami na podstawie
zezwolenia wydanego lub zgłoszenia dokonanego zgodnie z dotychczasowymi

przepisami, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.$4.$Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ustawy, o$której

mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych

wydanych na podstawie art. 43j ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.

Art. 5.  Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz.

2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

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

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie zmian dotychczas zawartych w$ustawie z dnia
25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 281,

poz. 2776),  implementującej do polskiego prawa dyrektywę Rady 98/51/WE z dnia 9

lipca 1998 r. ustanawiającą niektóre środki w celu wykonania dyrektywy Rady
95/69/WE ustanawiającej warunki i$środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych
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zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych, do
ustawy z dnia 23$sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz.

1350, z$późn. zm.). Zgodnie z obowiązkiem identyfikacji podmiotów z państw trzecich

przywóz przesyłek określonych środków żywienia zwierząt jest dopuszczalny ze
znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską:

1) państw trzecich,

2) zakładów uprawnionych do wprowadzania tych środków do obrotu w Unii

Europejskiej.

Komisja Europejska dotychczas nie ogłosiła takich list, w związku z czym w$ustawie z
dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt wprowadzono

przepisy przejściowe (art. 2-9), które miały regulować przedmiotową sprawę do czasu

jej uregulowania przez Komisję Europejską.

Pomimo że literalne brzmienie art. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o$zmianie

ustawy o środkach żywienia zwierząt dotyczy wszystkich środków żywienia zwierząt,
to mając na uwadze cel tej regulacji, jak i ewentualne ujemne skutki dla polskich

przedsiębiorców, jakie może spowodować stosowanie tych przepisów do wszystkich

środków żywienia zwierząt, zakres obowiązywania tych przepisów należy ograniczyć
do środków żywienia zwierząt określonych w$dyrektywie Rady 98/51/WE.

Podstawowym celem projektu ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do
dyrektywy Rady 98/51/WE przez:

1) doprecyzowanie brzmienia art. 43c oraz dodanie art. 43d-43j do ustawy z$dnia 23

sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt,

2) uchylenie przepisów art. 2-9 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o

środkach żywienia zwierząt.

Powyższe przepisy uzupełniono przez określenie procedur postępowania w$zakresie

przywozu przesyłek środków żywienia zwierząt. Procedury w$omawianym zakresie

zostały wprowadzone przepisami art. 2-9 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie
ustawy o środkach żywienia zwierząt, regulacja ta jednak nieprawidłowo wskazywała

zakres podmiotowy, wymagając ograniczenia do zakładów państw trzecich.
Projektowane zmiany, z uwagi na zasady techniki prawodawczej, wprowadzono przez
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uchylenie dotychczasowych procedur i wprowadzenie nowych przepisów,
określających zarówno środki żywienia zwierząt, których przywóz z zakładów państw

trzecich będzie wymagać prowadzenia ich ewidencji, jak i tworzenia przedstawicielstw,

w$ustawie z$dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.

Zmiany proponowane w niniejszym projekcie są zgodne z dyrektywą Rady 98/51/WE.

Dalsze utrzymywanie zmienianych przepisów w obecnym brzmieniu może narazić
Rzeczpospolitą Polską na ich kwestionowanie przez organy Unii Europejskiej oraz

przez same zainteresowane podmioty, tym samym naruszając ważny interes państwa.

Wobec powyższego wprowadzane zmiany, korzystne zarówno dla Rzeczypospolitej
Polskiej, jak i podmiotów, których dotyczą, przemawiają za uznaniem, że ważny interes

państwa uzasadnia niezwłoczne wejście w życie projektowanej ustawy.

Dlatego też propozycja, aby ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, która jest
podyktowana koniecznością niezwłocznego doprecyzowania przepisów w$zakresie

ewidencji zakładów państw trzecich wprowadzających na teren Wspólnoty przesyłki
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków żywienia zwierząt określonych w

dyrektywie Rady 98/51/WE, nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego,

wypełniając przesłanki odstąpienia od zasady czternastodniowego vacatio legis.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oddziałuje na

podmioty prowadzące działalność w zakresie importu z$zakładów państw trzecich
przesyłek określonych w dyrektywie Rady 98/51/WE dodatków paszowych,

premiksów i mieszanek paszowych. Zaproponowane zmiany wpłyną na

uproszczenie procedury importu środków żywienia zwierząt, a w szczególności
materiałów paszowych, takich jak śruty poekstrakcyjne i inne produkty

wysokobiałkowe. Wprowadzenie w$życie proponowanych przepisów spowoduje, że
import środków żywienia zwierząt będzie odbywał się wg takich samych zasad,

jakie obowiązują w$$Unii Europejskiej.
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2. Zakres przeprowadzonych konsultacji społecznych

W ramach prowadzonych uzgodnień projekt ustawy został przekazany do

konsultacji do Federacji Związków Producentów Rolnych, Izby Gospodarczej

Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, Krajowej Rady Izb

Rolniczych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i$Organizacji Rolniczych,
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych

„Solidarność”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

Polskiego Związku Producentów Pasz, Związku Zawodowego Rolnictwa
„Samoobrona”, „Polkarma” Polskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla

Zwierząt Domowych, Krajowej Rady Drobiarstwa, Związku Zawodowego

Rolników „Ojczyzna”, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej „Polsus”, Rady Gospodarki Żywnościowej, Polskiej Federacji Hodowców

Bydła i$Producentów Mleka oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców
i$Producentów Drobiu. Wymienieni partnerzy społeczni nie wnieśli uwag

merytorycznych do projektu.

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżet samorządu terytorialnego

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy

Wejście w życie ustawy nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną

gospodarki

Wprowadzenie w życie przepisów ustawy spowoduje, że import środków żywienia

zwierząt określonych w dyrektywie Rady 98/51/WE z zakładów państw trzecich na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wg tych samych zasad,
jakie obowiązują w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

6. Wpływ aktu normatywnego na rozwój regionalny

Ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.
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7. Wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza, jeżeli projekt pociąga za sobą
zwiększenie obciążeń budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu

terytorialnego

Ustawa nie pociągnie za sobą zwiększenia wydatków budżetowych.

7-3-hb





projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

                                       z dnia

w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z
których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt 2)

Na podstawie art. 43j pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.

o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.3)) zarządza się, co
następuje:

§ 1.
Numer identyfikacyjny nadawany zakładom państw trzecich, z których mogą być przywożone

środki żywienia zwierząt, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie wytwarzania

środków żywienia zwierząt, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga
zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii, składa się z:

1) symbolu „_”;
2) kodu państwa trzeciego określonego w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1:2002

Kody nazw krajów i ich jednostek administracyjnych - Część 1: Kody krajów;

3) ośmiu znaków alfanumerycznych, z których:
a) pierwsza i druga cyfra stanowią cyfry kodu województwa właściwego ze

względu na adres przedstawicielstwa, które reprezentuje zakład, ustalonego w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu

terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.4)),

b) trzecia i czwarta cyfra stanowią cyfry kodu powiatu właściwego ze względu na
adres przedstawicielstwa, które reprezentuje zakład, ustalonego na podstawie

przepisów, o których mowa w lit. a,
c) piąta i szósta cyfra stanowią cyfry informujące o kolejności wpisu zakładu do

ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki

żywienia zwierząt,



d) litery „pp” stanowią wyróżnik dla reprezentującego zakład przedstawicielstwa

działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.

Numer identyfikacyjny nadawany zakładom państw trzecich, z których mogą być przywożone
środki żywienia zwierząt, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie wytwarzania

środków żywienia zwierząt, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega zgłoszeniu

do powiatowego lekarza weterynarii, składa się z:
1) kodu państwa trzeciego określonego w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1:2002

Kody nazw krajów i ich jednostek administracyjnych - Część 1: Kody krajów;
2) ośmiu znaków alfanumerycznych, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

_______________________
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.
U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:
– dyrektywy Rady 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiającej niektóre środki w celu wykonania dyrektywy Rady
   95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników
   prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych (Dz.Urz. WE L 208 z 24.7.1998, str. 43; Dz.Urz. UE Polskie
   wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 282);
– dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995r. ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji
   określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy
   70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz.Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15; Dz.Urz. WE L 346 z
   22.12.1998, str. 49; Dz.Urz. WE L 80 z 25.3.1999, str. 20; Dz.Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32; Dz.Urz. UE  L 122 z
   16.5.2003, str. 1). Dane dotyczące ogłoszenia powyższych dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu
   specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz.
877  i Nr 281, poz.2776 oraz z 2005 r. Nr …, poz….
4) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i
     Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.

UZASADNIENIE

          Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43j pkt 1

ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z
późn. zm.).



Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia podyktowana jest zmianą

ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, która wprowadza obowiązek
nadawania przez powiatowego lekarza weterynarii numeru identyfikacyjnego zakładom

państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt. Projektowane
rozporządzenie określa sposób ustalania tego numeru.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia wdraża postanowienia:

1) dyrektywy Rady 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiającej niektóre środki w
celu wykonania dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i)środki dla

zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących
działalność w sektorze pasz zwierzęcych (Dz.Urz. WE L 208 z)24.07.1998);

2) dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995r. ustanawiającej warunki i)środki

dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących
działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG,

74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz.)Urz. WE L 332 z 30.12.1995).
Projekt rozporządzenia, w związku z tym, że wdraża postanowienia przepisów Unii

Europejskiej nie podlega notyfikacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z)dnia 23

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Ocena skutków regulacji
1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projektowana regulacja oddziałuje na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w

zakresie wprowadzania do obrotu środków żywienia zwierząt z państw trzecich na terytorium
państw członkowskich Unii Europejskiej. Prowadzenie ewidencji zakładów państw trzecich

zapewni pełną kontrolę nad przedsiębiorcami zagranicznymi wykonującymi działalność

gospodarczą w państwie trzecim, do których należy zakład, a którzy utworzyli
przedstawicielstwo z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ

przedstawicielstwo, o którym mowa powyżej ma obowiązek zapewnienia, że zakład, który
reprezentuje, spełnia wymagania, co najmniej równoważne wymaganiom określonym dla

prowadzenia danego rodzaju działalności w przepisach ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o

środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 z późn. zm.), wprowadzane przez nich
środki żywienia zwierząt nie będą:

• stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt,



• wpływały negatywnie na bezpieczeństwo środków spożywczych pochodzenia

zwierzęcego,
• szkodliwie wpływać na środowisko naturalne.

2. Konsultacje
W ramach prowadzonych uzgodnień projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z
Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, Izbą Gospodarczą Handlowców,

Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, Krajową Izbą
Producentów Drobiu i Pasz, Krajową Radą Izb Rolniczych, Krajowym Związkiem Rolników,

Kółek i Organizacji Rolniczych, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym

Rolników Indywidualnych ,,Solidarność”, Niezależnym Samorządnym Związkiem
Zawodowym ,,Solidarność”, Polskim Związkiem Producentów Pasz i Związkiem

Zawodowym Rolnictwa ,,Samoobrona”.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie projektu rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Środki żywienia zwierząt spełniające wymagania określone w projektowanym rozporządzeniu
będą mogły być przedmiotem obrotu w Unii Europejskiej.

6.Wpływ regulacji na rozwój regionalny
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Opracowano w Departamencie
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii:
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prawnym i redakcyjnym:
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Projekt

ZARZĄDZENIE NR

  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

                                         z dnia

w sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone
środki żywienia zwierząt2)

!!! Na podstawie art. 43j pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt

(Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
!!! Określa się wzór ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone

środki żywienia zwierząt, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie wytwarzania
środków żywienia zwierząt, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) wymaga zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii, stanowiący załącznik nr 1

do zarządzenia;

2) podlega zgłoszeniu do powiatowego lekarza weterynarii, stanowiący załącznik nr 2
do zarządzenia.

§ 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2005 r. w

sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki

żywienia zwierząt (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 2, poz. 2).

§3.
!!! Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

________
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U.
Nr 134, poz. 1433).
2) Przepisy niniejszego zarządzenia wdrażają postanowienia:
!!! 1) dyrektywy Rady 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiającej niektóre środki w celu wykonania dyrektywy Rady 95/69/WE
ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzenia i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze
pasz zwierzęcych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.7.1998, str. 43; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 282);
!!! 2) dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych



zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG,
79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz. U. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15; Dz. Urz. WE L 346 z 22.12.1998, str. 49; Dz. Urz. WE L 80 z
25.3.1999, str. 20; Dz. Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32; Dz. Urz. U E L 122 z 16.5.2003, str. 1). Dane dotyczące ogłoszenia powyższych
dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz.
877  i Nr 281, poz.2776 oraz z 2005 r. Nr …, poz….



Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr …
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia…… (poz. ….)

WZÓR EWIDENCJI ZAKŁADÓW PAŃSTW TRZECICH, Z KTÓRYCH MOGĄ BYĆ PRZYWOŻONE
ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, W ZAKRESIE

WYTWARZANIA ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT, KTÓRA NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYMAGA ZEZWOLENIA POWIATOWEGO LEKARZA

WETERYNARII

Numer
identyfikacyjny

zakładu

Określenie
przedmiotu
działalności
gospodarczej

przedsiębiorcy
zagranicznego przy

użyciu kodu
działalności *

Nazwa lub firma
przedsiębiorcy

zagranicznego oraz
oznaczenie jego

przedstawicielstwa
na terytorium

Rzeczypospolitej
Polskiej **

 Miejsce prowadzonej
działalności przez

zakład z podaniem jego
adresu oraz adres na

terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej
przedstawicielstwa

przedsiębiorcy
zagranicznego, do

którego należy zakład

Uwagi dotyczące
 art. 13 dyrektywy
70/524/EWG ***

Uwagi ****

1 2 3 4 5 6

*1) w przypadku zakładów wytwarzających, przeznaczone do wprowadzania do obrotu:
a) dodatki paszowe z grup:
    – antybiotyków,
    – kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych,
    – stymulatorów wzrostu,
    – witamin i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu,
    – pierwiastków śladowych,
    – karotenoidów i ksantofili,
    – enzymów,
    – mikroorganizmów,
    – przeciwutleniaczy, dla których jest określona maksymalna zawartość w mieszankach
       paszowych pełnoporcjowych,
b) materiały paszowe:
    – białko uzyskiwane z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, glonów i
       grzybów, z wyjątkiem drożdży hodowanych na substancjach pochodzenia zwierzęcego lub
       roślinnego,
    – produkty uboczne uzyskiwane w procesie wytwarzania aminokwasów w drodze fermentacji,
    – aminokwasy i ich sole,
    – hydroksyanalogi aminokwasów

– wpisuje się kod działalności o symbolu A;

2) w przypadku zakładów wytwarzających, przeznaczone do wprowadzania do obrotu, premiksy
    zawierające dodatki paszowe z grup:

a)antybiotyków;
b)kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych;
c) stymulatorów wzrostu;
d) witamin A lub D i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu;
e) pierwiastków śladowych – miedzi lub selenu

– wpisuje się kod działalności o symbolu B;

3) w przypadku zakładów wytwarzających, przeznaczone do wprowadzania do obrotu, mieszanki
    paszowe z udziałem premiksów zawierających dodatki paszowe z grup:

a) antybiotyków,
b) kokcydiostatykyków i innych produktów leczniczych,
c) stymulatorów wzrostu

– wpisuje się kod działalności o symbolu C.

** 1) obok nazwy lub firmy przedsiębiorcy zagranicznego podaje się nazwę zakładu, jeżeli jest ona
       inna niż nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego;



   2) obok oznaczenia przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego należy podać imię, nazwisko i
       adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do
       reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

***1) w przypadku „wytwórców mieszanek paszowych, upoważnionych do dodawania premiksów do
         mieszanek paszowych w ilości nie mniejszej niż 0,05% masy mieszanki paszowej”, o których
         mowa w art. 13 ust. 3 dyrektywy 70/524/EWG (§ 1 ust 1 i § 2 rozporządzenia Ministra
         Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania
         dodatków paszowych i premiksów (Dz. U. Nr 104, poz. 979))
– wpisuje się cyfrę  (1);

2) w przypadku „wytwórców mieszanek paszowych, upoważnionych do dodawania antybiotyków,
kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz stymulatorów wzrostu bezpośrednio do
mieszanek paszowych”, o których mowa w art. 13 ust. 4 lit. b dyrektywy 70/524/EWG (art. 35a ust. 3 i 4
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 z późn. zm.))

– wpisuje się cyfrę (2);

3) w przypadku „wytwórców mieszanek paszowych, upoważnionych do dodawania pierwiastków śladowych
– miedzi lub selenu oraz witamin A lub D i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym
działaniu, bezpośrednio do mieszanek paszowych”, o których mowa w art. 13 ust. 4 lit. b dyrektywy
70/524/EWG (art. 35a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U.
Nr 123, poz. 1350 z późn. zm.))

     – wpisuje się cyfrę (3).

**** oprócz innych uwag wpisuje się informację o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 43f
       ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.



Załącznik nr 2

WZÓR EWIDENCJI ZAKŁADÓW PAŃSTW TRZECICH, Z KTÓRYCH MOGĄ BYĆ PRZYWOŻONE
ŚRODKI ŻYWIENIA ZWIERZĄT, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, W ZAKRESIE

WYTWARZANIA ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT, KTÓRA NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODLEGA ZGŁOSZENIU DO POWIATOWEGO LEKARZA

WETERYNARII

Numer
identyfikacyjny

zakładu

Określenie
przedmiotu
działalności
gospodarczej

przedsiębiorcy
zagranicznego przy

użyciu kodu
działalności *

Nazwa lub firma
przedsiębiorcy

zagranicznego oraz
oznaczenie jego

przedstawicielstwa na
terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej
**

 Miejsce prowadzonej
działalności przez zakład
z podaniem jego adresu
oraz adres na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawicielstwa

przedsiębiorcy
zagranicznego, do

którego należy zakład

Uwagi dotyczące
 art. 13 dyrektywy
70/524/EWG ***

Uwagi
****

1 2 3 4 5 6

*1) w przypadku zakładów wytwarzających, przeznaczone do wprowadzania do obrotu, dodatki paszowe,
      inne niż dodatki z grup:

a) antybiotyków,
b) kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych,
c) stymulatorów wzrostu,
d) witamin i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu,
e) pierwiastków śladowych,
f) karotenoidów i ksantofili,
g) enzymów,
h) mikroorganizmów,
i) przeciwutleniaczy,

      dla których została ustalona ich maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych
– wpisuje się kod działalności o symbolu A;

2) w przypadku zakładów wytwarzających, przeznaczone do wprowadzania do obrotu, premiksy
    zawierające dodatki paszowe z grup:

a) witamin i chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu, innych niż witaminy A i D;
b) pierwiastków śladowych innych niż miedź i selen;
c) karotenoidów i ksantofili;
d) enzymów;
e) mikroorganizmów;
f) przeciwutleniaczy, dla których jest określona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych

pełnoporcjowych
– wpisuje się kod działalności o symbolu B;

3) w przypadku zakładów wytwarzających, przeznaczone do wprowadzania do obrotu, mieszanki paszowe z
udziałem premiksów zawierających dodatki paszowe z grup:

a) witamin i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu,
b) pierwiastków śladowych,
c) karotenoidów i ksantofili,
d) enzymów,
e) mikroorganizmów,
f) przeciwutleniaczy, dla których jest określona maksymalna zawartość w mieszankach paszowych

pełnoporcjowych,
– wpisuje się kod działalności o symbolu C.

**1) obok nazwy lub firmy przedsiębiorcy zagranicznego podaje się nazwę zakładu, jeżeli jest ona inna niż nazwa
lub firma przedsiębiorcy zagranicznego;

   2) obok oznaczenia przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego należy podać imię, nazwisko i adres na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego.



zagranicznego.

***1) w przypadku „wytwórców mieszanek paszowych, upoważnionych do dodawania premiksów do mieszanek
paszowych w ilości nie mniejszej niż 0,05% masy mieszanki paszowej”, o których mowa w art. 13 ust. 3
dyrektywy 70/524/EWG (§ 1 ust. 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów (Dz. U. Nr 104, poz.
979))

     – wpisuje się cyfrę (1);

     2) w przypadku „wytwórców mieszanek paszowych, upoważnionych do dodawania pierwiastków śladowych –
miedzi lub selenu oraz witamin A lub D i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu,
bezpośrednio do mieszanek paszowych”, o których mowa w art. 13 ust. 4 lit. b dyrektywy 70/524/EWG (art. 35a ust.
3 i 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 z późn. zm.))
     – wpisuje się cyfrę (2).

**** oprócz innych uwag wpisuje się informację o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 43f ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.



UZASADNIENIE

          Projekt zarządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43j pkt 2

ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z
późn. zm.).

Konieczność wydania przedmiotowego zarządzenia podyktowana jest zmianą brzmienia
artykułu ustawy upoważniającego ministra właściwego ds. rolnictwa do wydania zarządzenia

do w/w ustawy. Problematyka zawarta w niniejszym projekcie rozporządzenia jest obecnie

regulowana zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2005 r. w
sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki

żywienia zwierząt (Dz.Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Nr 2, poz. 2).

Przy opracowaniu przedmiotowego zarządzenia wykorzystano następujące przepisy :

1) dyrektywy Rady 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiającej niektóre środki w celu

wykonania dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i!środki dla
zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących

działalność w sektorze pasz zwierzęcych (Dz.Urz. WE L 208 z!24.07.1998);
2) dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995r. ustanawiającej warunki i!środki dla

zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących

działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG,
74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz.Urz. WE L 332 z 30.12.1995).

Projekt zarządzenia, w związku z tym, że wdraża postanowienia przepisów Unii Europejskiej

nie podlega notyfikacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z!dnia 23 grudnia 2002
r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Ocena skutków regulacji

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projektowana regulacja oddziałuje na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w
zakresie wprowadzania do obrotu środków żywienia zwierząt z państw trzecich na terytorium

państw członkowskich Unii Europejskiej. Włączenie do polskiego porządku prawnego
postanowień Dyrektyw, o których mowa powyżej w celu określenia wzoru wykazu zakładów

państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt, który jest

jednolity dla wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej, umożliwi dostosowanie w
tym zakresie polskich przepisów prawnych do wymogów Unii Europejskiej i spowoduje, że



podmioty te będą łatwe do zidentyfikowania na obszarze Wspólnoty, gwarantując

jednocześnie, że środki żywienia zwierząt od nich pochodzące nie będą:
• stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt,

• wpływały negatywnie na bezpieczeństwo środków spożywczych pochodzenia

zwierzęcego,
• szkodliwie wpływać na środowisko naturalne.

2. Konsultacje społeczne
Projekt zarządzenia nie wymagał konsultacji społecznych z uwagi na to, że zarządzenie

określa jedynie wzór ewidencji i zakres danych w niej zawartych, który wynika z ustawy.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w życie zarządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym budżet

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Środki żywienia zwierząt spełniające wymagania określone w projektowanym zarządzeniu

będą mogły być przedmiotem obrotu w Unii Europejskiej.
6.Wpływ regulacji na rozwój regionalny
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Opracowano w Departamencie
Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii:

Akceptował:

Za zgodność pod względem
prawnym i redakcyjnym:
14-3-hb
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