
 Druk nr 3437 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                      VI kadencja 
 
 
 
 
 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI  ROLNICTWA  I  ROZWOJU WSI  

 

o rządowym projekcie  ustawy o zmianie ustawy 
o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie 
żywności  i  żywienia (druk nr 3358). 
 

 

Marszałek  Sejmu,  zgodnie  z  art. 37 ust. 1  i   art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po 
zasięgnięciu  opinii  Prezydium  Sejmu -  skierował  w  dniu  7  września   2010 r.  powyższy   
projekt  ustawy   do  Komisji  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  do pierwszego czytania.  

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu tego projektu ustawy  na  posiedzeniu   w dniu  5 października  2010 r. 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m    uchwalić  raczy   załączony  projekt  ustawy.    
 

 

Warszawa, dnia   5 października   2010 r. 

 

 

                    Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

           
 

                   /-/ Adam Krupa                   /-/ Leszek Korzeniowski  
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13) 

urzędowej kontroli pasz (Dz. 

14) 

                                                

Projekt 

 

USTAWA 

z dnia    2010 r. 

 

o zmianie ustawy o paszach 

 oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia1)  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. 
zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w odnośniku nr 2 do ustawy: 

a)  w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11–
15 w brzmieniu: 

„11) 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.);

12)  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 13
z 22.05.2008, str. 1); 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 
2009 r. ustanawiającego metody pobierania próbek i 
dokonywania analiz do celów 
Urz. UE L 54 z 26.02.2009, str. 1); 

 rozporządzenia 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 uchylające-

 
1) Przepisy niniejszej ustawy wykonują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania do obrotu 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.). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 144, poz. 899, z 2009 r. Nr 
18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 60, poz. 372. 
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E (Dz. Urz. UE L 229 z 01.09.2009, str. 1, z 

15) 

E (Dz. Urz. UE L 
str. 11, z późn. zm.).”,

b) us

„2.  

1) d

rz. UE Polskie wydanie specjalne, 

2) 

tr. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

3) 

.1998, str. 43, z 

4) 

ństw trzecich (Dz. 

5) d

Dz. Urz. WE L 140 z 30.05.2002, str. 

6) d
osowań pasz zwierzę-

go 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/W
późn. zm.); 

 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 nie-
których rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwie-
rząt i zmieniającego decyzję 2006/504/W
194 z 25.07.2009, 

t. 2 otrzymuje brzmienie: 

Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia: 

yrektywy Komisji 82/475/EWG z dnia 23 czerwca 1982 r. 
ustanawiającej kategorie składników, które mogą być 
stosowane do celów etykietowania mieszanek paszowych dla 
zwierząt domowych (Dz. Urz. WE L 213 z 21.07.1982, str. 
27, z późn. zm.; Dz. U
rozdz. 3, t. 5, str. 158); 

dyrektywy Rady 90/167/EWG z dnia 26 marca 1990 r. 
ustanawiającej warunki przygotowania, wprowadzania do 
obrotu i użycia pasz leczniczych we Wspólnocie (Dz. Urz. 
WE L 92 z 7.04.1990, s
specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 57); 

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
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 
t. 23, str. 282); 

dyrektywy Komisji 98/68/WE z dnia 10 września 1998 r. 
ustanawiającej dokument wzorcowy określony w art. 9 ust. 1 
dyrektywy Rady 95/53/WE i niektóre reguły kontroli przy 
wprowadzaniu do Wspólnoty pasz z pa
Urz. WE L 261 z 24.09.1998, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 3); 

yrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w 
paszach zwierzęcych (
10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 36, str. 3); 

yrektywy Komisji 2008/38/WE z dnia 5 marca 2008 r. usta-
nawiającej wykaz planowanych zast
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62 z 6.03.2008, str. 9, z późn. zm.).”; 

2) w art. 1 w
brzmieniu:  

„e) 

6/25/WE oraz 
decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 

 zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

3) w art. 4: 

a)  pkt 5 i 

„5) ozumieniu art. 3 
nia nr 767/2009;  

b) pkt 10–12 mienie: 

a paszowa dietetyczna – paszę przeznaczoną do 
ywieniowych w rozumieniu art. 3 ust. 
r 767/2009;”,  

c) uchyl

d) pkt 21 i 22

art. 3 ust. 2 lit. c 
09;  

4) w art. 6 us

„1. t. 2 

2.  
rozporządzenia, wymagania, jakie powinny być spełnione przy 

cych do szczególnych potrzeb żywieniowych (Dz. Urz. UE L 

 pkt 1 w lit. d na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w 

rozporządzenia 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 9

01.09.2009, str. 1),
767/2009””;  

6 otrzymują brzmienie: 

 materiały paszowe – materiały paszowe w r
ust. 2 lit. g rozporządze

6)  mieszanka paszowa – mieszankę paszową w rozumieniu art. 
3 ust. 2 lit. h rozporządzenia nr 767/2009;”,  

 otrzymują brz

„10) mieszanka paszowa pełnoporcjowa – mieszankę paszową 
pełnoporcjową w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. i rozporządzenia 
nr 767/2009;  

11) mieszanka paszowa uzupełniająca – mieszankę paszową 
uzupełniającą w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. j rozporządzenia 
nr 767/2009;  

12) mieszank
szczególnych potrzeb ż
2 lit. o rozporządzenia n

a się pkt 20, 

 otrzymują brzmienie: 

„21) zwierzę gospodarskie – zwierzę wykorzystywane do 
produkcji żywności w rozumieniu 
rozporządzenia nr 767/20

22) zwierzę domowe – zwierzę domowe w rozumieniu art. 3 ust. 
2 lit. f rozporządzenia nr 767/2009.”;  

t. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

Przy wykonywaniu rodzajów działalności wymienionych w ar
ust. 2 rozporządzenia nr 183/2005 stosuje się, w przypadku 
wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnienia 
zawartego w ust. 2, wymagania określone w tych przepisach. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze 
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005, mając 
hrony zdrowia publicznego i reali-

żywnościowym.”;  

5) w art. 

„1. 

 

2. 

isach wydanych w trybie tych rozporzą-
d
z

1) 

aniem zatwierdzenia, warunkowym za-

, o których mowa w art. 17 

2) 
h wydanych w 

3) udostępnianiem i przekazywaniem informacji w zakresie o-
kreślonym w art. 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 767/2009.”; 

6) w

a)  us

„1. 
wa w art. 9 rozporządzenia nr 

zatwierdzonych zgodnie z art. 13 
 

b) w ust.

„1) 

no-

prowadzeniu wszystkich lub niektórych rodzajów działalności 
wymienionych w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 183/2
na względzie zapewnienie oc
zację celów określonych w prawie 

7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

Powiatowy lekarz weterynarii, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 
jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwym organem 
w rozumieniu rozporządzenia nr 882/2004, rozporządzenia nr
183/2005, rozporządzenia nr 999/2001, rozporządzenia nr 
767/2009 oraz przepisów wydanych w trybie tych rozporządzeń. 

 Powiatowy lekarz weterynarii, w zakresie zadań określonych w 
przepisach rozporządzenia nr 882/2004, rozporządzenia nr 
183/2005, rozporządzenia nr 999/2001, rozporządzenia nr 
767/2009 oraz w przep

zeń, wydaje decyzje administracyjne i wykonuje inne czynności 
wiązane z:  

rejestracją, zawieszaniem, cofaniem rejestracji i dokony-
waniem zmian w rejestracji zakładów oraz zatwierdzaniem, 
zawieszaniem, cof
twierdzaniem i dokonywaniem zmian w zatwierdzaniu zakła-
dów, w tym: 

a)  prowadzeniem rejestru zakładów, o którym mowa w art. 9 
ust. 3, 

b) przyjmowaniem oświadczeń
ust. 2  

– rozporządzenia nr 183/2005; 

urzędową kontrolą pasz i innymi zadaniami określonymi w 
rozporządzeniu nr 882/2004 oraz w przepisac
trybie tego rozporządzenia, w tym stosowaniem środków, o 
których mowa w art. 54 tego rozporządzenia; 

 art. 11: 

t. 1 otrzymuje brzmienie: 

 Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi, na obszarze swojej wła-
ściwości, rejestr, o którym mo
183/2005, i wykaz zakładów 
rozporządzenia nr 183/2005.”, 

 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

prowadzenia rejestru zakładów i wykazu zakładów zatwier-
dzonych, prowadzonych przez powiatowych lekarzy wetery-
narii, w tym zakres danych i informacji wpisywanych do tego 
rejestru lub tego wykazu, które zostały uzyskane przez po-
wiatowego lekarza weterynarii przy wykonywaniu urzędowej 
kontroli tych zakładów, mając na względzie rodzaj działal
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bjętej rejestracją lub zatwierdzeniem i bezpieczeństwo 
twarzanych w tych zakładach;”;  

7) w

a) uchyl

b) w pkt 6 kr odaje się pkt 7 w brzmieniu: 

porządzenia nr 767/2009.”;  

8) w art. 13 w
10 w brzmieni

10) a Komisji Europejskiej wykazu zakładów za-
twierdzonych zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 

9) w art. 15:  

a) w ust. 1 p

„1) ienionych w załączniku nr III do rozporzą-

2)  

ję zwierzęcą, zwanych dalej „sub-
danymi”, w ilości przekraczającej ich do-

b) ust. 4 rzmienie: 

„4.  M
rząd

2) 
 się działania, o których mo-

– m zi i zwierząt oraz o-
środowiska, a także zapewnienie właściwej jakości 
ów pochodzenia zwierzęcego.”, 

10)  uchyla

11) w art. 28 u

ści o
pasz wy

 art. 12 w ust. 1: 

a się pkt 3, 

opkę zastępuje się średnikiem i d

„7)  o którym mowa w art. 10 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 26 ust. 1 lit. b 
roz

 ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem dodaje się pkt 9 i 
u: 

„9) powiadamiania Komisji Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 4 
rozporządzenia nr 882/2004;  

przekazywani

183/2005.”;  

kt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

materiałów wym
dzenia nr 767/2009, zwanych dalej „substancjami zabronio-
nymi”;  

pasz zawierających substancję lub produkt, z wyłączeniem 
czynników patogennych obecnych w paszy lub na jej po-
wierzchni, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub zwierząt, lub dla środowiska oraz mogą niekorzyst-
nie wpływać na produkc
stancjami niepożą
puszczalną zawartość;”, 

 otrzymuje b

inister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozpo-
zenia:  

1) dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w pa-
szach,  

zawartość niektórych substancji niepożądanych w paszy, po 
stwierdzeniu których podejmuje
wa w ust. 3, oraz rodzaje tych działań w odniesieniu do okre-
ślonej substancji niepożądanej  

ając na względzie ochronę zdrowia lud
chronę 
produkt

c) uchyla się ust. 5. 

 się art. 23–27; 

st. 1 otrzymuje brzmienie: 

 



Liczba stron : 9       Data :  2010-10-08       Nazwa pliku : 0393-06A.PN 
VI kadencja/ druk nr 3358 

6  

a dietetyczna może być wprowadzana do obro-

12) uchyla się

13) art. 30 otr

„Art. 30. 

2. y do spraw rolnictwa określi, w drodze rozpo-
e grupujące materiały paszowe charakteryzu-
m źródłem pochodzenia, mając na względzie 

14)  art. 31 otr

„Art. 31. 

2. iały paszowe i mieszanki paszowe niespełniające wymagań 

3.

wa-
czone do spożycia przez ludzi, jeżeli 
arii właściwy ze względu na miejsce 

dzeniu niezbędnych badań 
labo
wpły

15) w art. 35 pkt 1 ot

„1)  dodatków paszowych z kategorii: 

tów, 

dowisko, oraz innych dodat-

„1. Mieszanka paszow
tu, jeżeli spełnia wymagania określone w przepisach wydanych 
na podstawie ust. 2.”; 

 art. 29;  

zymuje brzmienie: 

1. Oznakowania mieszanek paszowych przeznaczonych dla zwierząt 
domowych dokonuje się z uwzględnieniem kategorii grupujących 
kilka materiałów paszowych charakteryzujących się tym samym 
źródłem pochodzenia, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 2.”. 

  Minister właściw
rządzenia, kategori
jące się tym samy
zapewnienie ochrony interesów nabywców i obiektywnych kryte-
riów kontroli oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii 
Europejskiej.”; 

zymuje brzmienie: 

1. Materiały paszowe i mieszanki paszowe wprowadza się do obro-
tu, przetwarza lub stosuje w żywieniu zwierząt, jeżeli są spełnio-
ne wymagania określone dla tych materiałów paszowych i mie-
szanek paszowych w przepisach rozporządzenia nr 767/2009.  

  Mater
określonych w przepisach rozporządzenia nr 767/2009 mogą być 
stosowane w żywieniu zwierząt wykorzystywanych wyłącznie do 
badań naukowych, po powiadomieniu powiatowego lekarza wete-
rynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tych ba-
dań. 

 Zwierzęta gospodarskie wykorzystywane do badań naukowych, o 
których mowa w ust. 2, i produkty pochodzenia zwierzęcego po-
zyskane od tych zwierząt lub z tych zwierząt mogą być wpro
dzane do obrotu i przezna
powiatowy lekarz weteryn
prowadzenia tych badań, po przeprowa

ratoryjnych, stwierdzi, że nie będzie to miało szkodliwego 
wu na zdrowie ludzi lub zwierząt oraz na środowisko.”;  

rzymuje brzmienie: 

a)  dietetycznych, z grupy: witamin, prowitamin i chemicznie 
dobrze zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu, 
związków pierwiastków śladowych, aminokwasów, ich 
soli i podobnych produk

b)  zootechnicznych, z grupy: substancji polepszających 
strawność, stabilizatorów flory jelitowej, substancji, które 
korzystnie wpływają na śro
ków zootechnicznych, 
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zy, dla których 
ymalna zawartość w mieszankach pa-

iostatyków i histomonostatyków;”; 

st. 1 otrzymuje brzmienie: 

sz i pasz leczniczych przeprowadza się na 

17) w art. 43: 

a)  ust. 1  brzmienie: 

arz Weterynarii przedkłada ministrowi właściwemu 
, corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia, 

anie dotyczące wdrażania planu urzędowej kontroli, o 
owa w art. 42 ust. 1, w zakresie pasz i pasz leczni-

b) uchyl

18) w art. 44 uchy

19) w

b) uchyla się

nie znakuje wprowadzanych do obrotu materiałów paszo-

d) w pkt 25 ek i dodaje się pkt 26–32 w 
brzmi

„26
peł-

27) do obrotu lub stosuje w żywieniu 

28) asze lecznicze niezgodnie z 

c) technologicznych, z grupy przeciwutleniac
jest określona maks
szowych pełnoporcjowych, 

d) sensorycznych, z grupy barwników: karotenoidy i ksanto-
file, 

e) kokcyd

16) w art. 42 u

„1.  Urzędową kontrolę pa
podstawie zintegrowanego wieloletniego krajowego planu urzę-
dowej kontroli, o którym mowa w art. 41 rozporządzenia nr 
882/2004.”;  

 otrzymuje

„1. Główny Lek
do spraw rolnictwa
sprawozd
którym m
czych.”, 

a się ust. 3;  

la się pkt 1 i 2; 

 art. 53 w ust. 1:  

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu 
zwierząt pasze niespełniające warunków określonych w art. 4 
lub art. 6 rozporządzenia nr 767/2009,”,  

 pkt 17,  

c) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) 
wych, mieszanek paszowych lub pasz leczniczych albo zna-
kuje je niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 15–21 
rozporządzenia nr 767/2009,”,  

 na końcu dodaje się przecin
eniu: 

) wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu 
zwierząt materiały paszowe lub mieszanki paszowe uzu
niające niezgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust. 1 
rozporządzenia nr 767/2009,  

wytwarza, wprowadza 
zwierząt mieszanki paszowe dietetyczne niezgodnie z warun-
kami określonymi w art. 10 rozporządzenia nr 767/2009, 

wprowadza do obrotu pasze lub p
warunkami określonymi w art. 11, art. 13 lub art. 14 rozpo-
rządzenia nr 767/2009, 

 



Liczba stron : 9       Data :  2010-10-08       Nazwa pliku : 0393-06A.PN 
VI kadencja/ druk nr 3358 

8  

29) 

30) 

ści przekraczającej ich 

31) 

u 

 nr 
669/2009”, 32) narusza zabezpieczenia przesyłki pasz podlegającej wzmożo-
nej kontroli weterynaryjnej przed uzyskaniem wyników kon-
troli bezpośredniej przesyłki, o której mowa w art. 8 rozpo-

W ustawie z dnia 2
z 2010 r. Nr 136, p

„1.  

onsumentów, koordynuje działania mające na celu 
opracowanie zintegrowanego wieloletniego krajowego planu 
urzędowych kontro ści i pasz, o którym mowa w art. 41 i 
42 rozporządzenia nr 882/2004, oraz współpracuje w tym zakre-

nawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1, art. 15 ust. 4 pkt 2 i 
3 oraz art. 30 ust. 8 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wej-
ścia w życie przepisów wykonawczych wyda
ust. 5 pkt 1, art. 15 ust. 4 oraz art. 30 u ustawy, w brzmieniu nadanym niniej-

wprowadza do obrotu materiały paszowe lub mieszanki pa-
szowe pakowane niezgodnie z warunkami określonymi w art. 
23 rozporządzenia nr 767/2009,  

wytwarza, wprowadza do obrotu lub stosuje w żywieniu 
zwierząt materiały paszowe lub mieszanki paszowe zawiera-
jące pozostałości pestycydów w ilo
dopuszczalną zawartość określoną zgodnie z art. 18 rozpo-
rządzenia nr 396/2005 lub wytwarza, wprowadza do obrotu 
lub stosuje w żywieniu zwierząt materiały paszowe lub mie-
szanki paszowe zawierające pozostałości pestycydów z naru-
szeniem art. 19 tego rozporządzenia, 

nie informuje właściwego granicznego lekarza weterynarii o 
przybyciu przesyłki pasz podlegającej wzmożonej kontroli 
weterynaryjnej w sposób określony w art. 6 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlament
Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kon-
troli 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.), zwanego dalej „rozporządzeniem

rządzenia nr 669/2009, lub wprowadza do obrotu te pasze 
przed uzyskaniem pozytywnych wyników tej kontroli”. 

 

Art. 2.  

5 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 
oz. 914 i Nr 182, poz. 1228) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

Minister właściwy do spraw zdrowia, działając we współpracy z 
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym 
do spraw rynków rolnych oraz Prezesem Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i K

li żywno

sie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Eu-
ropejską.”.  

 

Art. 3.  

Przepisy wyko

nych odpowiednio na podstawie art. 11 
st. 2 tej 
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Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 
pkt 16 i art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.  

 

 

szą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy.  

 




