BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia
(druk nr 966 )

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 242 i 471 oraz z 2018 r. poz. 650)

Art. 19.
1. Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu są
obowiązane:
1) sporządzić projekt technologiczny zakładu i przesłać go wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie tego projektu powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze
względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności;
2) powiadomić pisemnie powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt 1, o
zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego,
które mają być produkowane w tym zakładzie.
2. Powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, projekt
technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada on wymaganiom określonym w przepisach
wydanych na podstawie ust. 5, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w tej
sprawie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmiany sposobu użytkowania zakładu lub
jego części, w szczególności zakresu i wielkości produkcji lub wyposażenia pomieszczeń
produkcyjnych.
[4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do statków rybackich, w tym statków przetwórni i
statków zamrażalni, gospodarstw, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt w celu
pozyskania mięsa na użytek własny, oraz podmiotów zamierzających prowadzić
działalność w zakresie transportu lub produkcji podstawowej, lub rolniczego handlu
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-2detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością, o której mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2 lit. b.]
<4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do statków rybackich, w tym statków przetwórni i
statków zamrażalni, gospodarstw, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt w
celu pozyskania mięsa na użytek własny, oraz podmiotów zamierzających prowadzić
działalność w zakresie transportu lub produkcji podstawowej, lub rolniczego handlu
detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością, o której mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, lub sprzedaży bezpośredniej, lub działalność marginalną,
lokalną i ograniczoną, o której mowa w art. 1 ust. 5 lit. b (ii) rozporządzenia nr
853/2004.>
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie
powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, mając na względzie zakres i wielkość
produkcji

oraz

ochronę

zdrowia

publicznego,
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bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1541 i 1669)
Art. 63.
1. Zakłady, o których mowa w art. 61, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub
warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w ust. 2, po uzyskaniu wpisu
do rejestru zakładów.
1a. Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku
spożywczym prowadzącego zakład.
2. Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:
1) działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
2) urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
3) obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
4) gospodarstw agroturystycznych;
5) podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych
uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000
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-3hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku
wina;
6) aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami
prawa farmaceutycznego;
7) sklepów zielarskich;
8) przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze
produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe
mikrobiologicznie;
9) producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku
spożywczym;
10) zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w
sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez
Internet;
11) zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się
recyklingiem;
12) podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną;
13) podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia
niezwierzęcego [.] <;>
<14) podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność
w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale
gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o
których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.>
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, podmiot działający na rynku spożywczym lub na
rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany
złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.
4. Urządzenia dystrybucyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą być oznakowane w
sposób umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami
obejmującymi imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu
i numer telefonu.
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