
Warszawa, dnia 26 października 2010 r.

Opinia

o ustawie o zmianie ustawy o paszach

 oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(druk nr 998)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr

144, poz. 1045, z późn. zm.).

Celem ustawy jest zharmonizowanie przepisów krajowych z przepisami Unii

Europejskiej, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz,

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i

uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy

Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji

2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie nr 767/2009 stanowi uproszczenie przepisów obowiązującego

prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania pasz,

w szczególności w zakresie obowiązkowych i dodatkowych informacji umieszczanych na

opakowaniu lub etykiecie dołączanej do opakowania oraz na dokumentach przewozowych

przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pasz, a co za tym idzie ochrony zdrowia

publicznego.

Ustawa wykonuje ponadto przepisy:

1) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości

pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich

powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z

16.03.2005, str. 1, z późn. zm.);
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2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 429/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie

szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu

Europejskiego i Rady w zakresie sporządzania i przedstawiania wniosków oraz

oceny dodatków paszowych i udzielania zezwoleń na dodatki paszowe (Dz. Urz.

UE L 133 z 22.05.2008, str. 1);

3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r.

ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów

urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2009, str. 1);

4) rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w

sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych

rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję

2006/504/WE (Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.2009, str. 11, z późn. zm.).

Ostatnia grupa zmian dotyczy kwestii terminologicznych.

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z

wyjątkiem przepisów, dotyczących krajowego planu urzędowych kontroli żywności i pasz,

które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 22 paźdzernika 2010 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk nr 3358). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja, po rozpatrzeniu przedłożenia wprowadziła do

niego poprawki redakcyjne.

W trakcie drugiego czytania, nie zostały zgłoszone nowe poprawki. Ustawa została

uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez komisję.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń legislacyjnych.

Legislator

Michał Gil


