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ojekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

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

nocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
awie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
i Rozwoju Wsi. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

U S T A W A 

z dnia                                      

 

o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy  

– Prawo pocztowe1)  

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli 

granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa: 

1) zasady przeprowadzania weterynaryjnej kontroli 

granicznej zwierząt i produktów wprowadzanych 

z  państw trzecich na jedno z terytoriów 

wymienionych w załączniku do ustawy, zwanych 

dalej „terytorium Unii Europejskiej”; 

2) właściwość organów do realizacji zadań określonych 

w art. 3 oraz art. 5 – 7 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 

wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek 

produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 

z 24.03.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 206/2009”. 

Art. 1a. Produkty, o których mowa w art. 1 pkt 1, poddaje się 

dodatkowo urzędowej kontroli, o której mowa 

w  rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w  sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych 

w  celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym 

i  żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia 



zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 

z  30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanym 

dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, na zasadach 

w  nim określonych.”; 

2) w art. 2: 

a) w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) osobista przesyłka produktów pochodzenia zwierzęcego 

– osobistą przesyłkę produktów pochodzenia 

zwierzęcego o charakterze niehandlowym, o której 

mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 206/2009;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania 

właściwego organu w zakresie przeprowadzania urzędowej 

kontroli produktów, o których mowa w art. 1 pkt 1, 

w  sposób określony w rozporządzeniu nr 882/2004 lub 

w  przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 

rozporządzenia.”, 

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy 

miejscowo wojewoda jest organem właściwym do 

informowania podróżnych na przejściach granicznych 

o  wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium 

Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów 

pochodzenia zwierzęcego, w przypadku gdy przesyłki te 

stanowią część bagażu podróżnych. 

6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ celny albo 

organ administracji państwowej upoważniony do 

wykonywania niektórych zadań organów celnych zgodnie 

z  przepisami prawa celnego jest właściwym organem, 

o  którym mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 rozporządzenia 

nr  206/2009.”; 
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3) w art. 33: 

a) w ust. 1: 

– uchyla się pkt 1 i 2, 

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) stanowiące osobiste przesyłki produktów pochodzenia 

zwierzęcego.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, 

niespełniające wymagań określonych w art. 2 

rozporządzenia nr 206/2009, przekazane przez 

podróżnych lub operatora świadczącego usługi pocztowe 

organom, o których mowa w art. 2 ust. 6, do 

unieszkodliwienia są przechowywane, transportowane 

i  niszczone zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009  

z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, 

z  późn. zm.).”, 

c) w ust. 3 uchyla się pkt 1; 

4) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. 1. Główny Lekarz Weterynarii: 

1) umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej 

administrowanej przez urząd obsługujący 

Głównego Lekarza Weterynarii informację  

o wymaganiach dotyczących wprowadzania na 

terytorium Unii Europejskiej osobistych 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego; 
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2) sporządza i corocznie przedstawia Komisji 

Europejskiej sprawozdanie zawierające 

informacje dotyczące środków podejmowanych 

w celu wykonania przepisów rozporządzenia 

nr  206/2009 dotyczących wprowadzania na 

terytorium Unii Europejskiej osobistych 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. 

2. Główny Lekarz Weterynarii przy sporządzaniu 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

współpracuje z innymi organami Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz z organami, o których mowa 

w  art. 2 ust. 5 i 6. 

3. Organy administracji rządowej, o których mowa 

w  art. 2 ust. 5 i 6, przekazują organom Inspekcji 

Weterynaryjnej, w terminie do dnia 31 marca, 

informacje konieczne do sporządzenia 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”; 

5) w art. 44 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Koszty, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia 

nr  206/2009, ponosi organ celny albo organ administracji 

państwowej upoważniony do wykonywania niektórych zadań 

organów celnych zgodnie z przepisami prawa celnego.”; 

6) w art. 47 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kto, będąc osobą odpowiedzialną za przesyłkę, z wyłączeniem 

osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego:”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Operator, który przyjmuje do przemieszczenia przesyłki 

zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, o których 

mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 
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5  marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty 

osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego  

i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. 

UE L 77 z 24.03.2009, str. 1), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 206/2009”, określa w regulaminie, 

o  którym mowa w ust. 1, sposób informowania o zasadach 

wprowadzania tych przesyłek na terytorium Unii 

Europejskiej.”; 

2) w art. 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, określa się również 

sposób informowania o zasadach wprowadzania na 

terytorium Unii Europejskiej przesyłek zawierających 

produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa 

w  rozporządzeniu nr 206/2009.”; 

3) w art. 63 w ust. 2 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) w zakresie wywiązywania się operatorów świadczących usługi 

pocztowe z obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1a 

i  art. 49 ust. 1a;”. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,  

z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

                                                 
1) Przepisy ustawy wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 

2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia 
zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, 
str. 1).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 127, z 2007 r. Nr 133, poz. 920, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009 r. Nr 18, poz. 97  
i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622  
i Nr 171, poz. 1016. 

 
07/23rch 
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UZASADNIENIE 

 

Proponowane w projekcie ustawy zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.  

o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.) mają na 

celu wykonanie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 

2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów 

pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. 

UE L 77 z 24.03.2009). Rozporządzenie to dotyczy wprowadzania na terytorium Unii 

Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego  

o charakterze niehandlowym, które stanowią część bagażu podróżnych albo są 

wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych, albo są zamawiane na odległość (na 

przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczane 

konsumentom. Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, wskazane  

w przepisach  tego rozporządzenia, nie podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej.  

W celu wykonania przepisów art. 3 rozporządzenia nr 206/2009 konieczne jest 

określenie, w jaki sposób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie 

zrealizowany wymóg informowania podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich  

o warunkach weterynaryjnych mających zastosowanie w odniesieniu do osobistych 

przesyłek wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej, a także wymóg 

poinformowania o warunkach weterynaryjnych mających zastosowanie do 

wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego, 

które wysyłane są jako małe przesyłki do osób prywatnych lub są zamawiane na 

odległość przez konsumentów końcowych. 

Konieczne jest również, w celu wdrożenia przepisów art. 5 i 6 rozporządzenia 

nr  206/2009, wskazanie właściwego organu, który będzie odpowiadał za 

przeprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontroli wprowadzanych na 

terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego 

o charakterze niehandlowym oraz za przejmowanie i niszczenie tego rodzaju przesyłek, 

które nie spełniają wymagań określonych w tym rozporządzeniu, jak również 

wskazanie, kto będzie ponosić koszty zniszczenia tych osobistych przesyłek, które 

zostały przejęte. 



Ponadto w celu wykonania przepisów art. 7 rozporządzenia nr 206/2009, konieczne jest 

określenie organu odpowiedzialnego za przedkładanie Komisji Europejskiej corocznego 

sprawozdania z realizacji przepisów tego rozporządzenia. 

Jednocześnie, w związku z tym, że przepisy rozporządzenia nr 206/2009 powodują 

liczne wątpliwości interpretacyjne, szczególnie w zakresie podziału kompetencji 

pomiędzy poszczególnymi zaangażowanymi organami, na XLI posiedzeniu Zespołu do 

Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej powołano grupę roboczą do spraw 

wykonania rozporządzenia nr 206/2009. 

Podczas prac prowadzonych na poziomie grupy roboczej ustalono, że Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotuje projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej 

kontroli granicznej, w celu wprowadzenia przepisów kompetencyjnych zapewniających 

odpowiednie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 206/2009, na podstawie 

propozycji przedstawionych przez grupę roboczą. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w projektowanej ustawie proponuje się, aby za 

przeprowadzanie urzędowych kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia 

zwierzęcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazywanie osobistych 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego niespełniających wymagań określonych 

w rozporządzeniu nr 206/2009 odpowiedzialny był właściwy organ celny albo organ 

administracji rządowej upoważniony, na podstawie art. 13b ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.), do wykonywania 

niektórych zadań organów celnych (art. 1 pkt 2 lit. c projektu ustawy). Takim 

upoważnionym organem administracji rządowej jest obecnie Straż Graniczna zgodnie 

z  przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 

upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych 

zadań organów celnych (Dz. U. Nr 51, poz. 306). Jednocześnie w projekcie ustawy 

przyjęto, że organy celne oraz organy Straży Granicznej będą również właściwe do 

wykonywania zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 206/2009, 

tj. przejmowania oraz niszczenia osobistych przesyłek produktów pochodzenia 

zwierzęcego niespełniających wymagań określonych w tym rozporządzeniu (art. 1 pkt 3 

lit. c projektu ustawy).  

Ponadto, biorąc pod uwagę art. 3 ust. 3 rozporządzenia nr 206/2009, w projekcie ustawy 

wskazuje się organy celne albo organy administracji państwowej upoważnione do 

wykonywania niektórych zadań organów celnych zgodnie z przepisami prawa celnego 
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jako organy, które będą ponosić koszty związane z niszczeniem osobistych przesyłek 

produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały przejęte (art. 1 pkt 5 projektu 

ustawy). Rozwiązanie, które zostało przyjęte w projekcie ustawy, wydaje się efektywne, 

tym bardziej, że środki finansowe na ten cel będą pochodzić z budżetu państwa. 

Jednocześnie w projekcie ustawy (art. 1 pkt 3 lit. b) określone, że osobiste przesyłki 

produktów pochodzenia zwierzęcego, niespełniające wymagań rozporządzenia 

nr  206/2009, przekazane przez podróżnych lub operatora świadczącego usługi 

pocztowe organom, o których mowa w art. 1 pkt 2 lit. c projektu ustawy, będą 

przechowywane, transportowane i niszczone zgodnie z przepisami rozporządzenia 

(WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. 

zm.). W związku z powyższym należy zauważyć, że w tym przypadku nie będą miały 

zastosowania przepisy art. 31 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, zgodnie 

z  którymi sąd na wniosek organu celnego orzeka o przepadku takiego towaru na rzecz 

Skarbu Państwa. 

W projekcie ustawy przyjęto również, że właściwy miejscowo wojewoda jest organem 

odpowiedzialnym za informowanie podróżnych w punktach przejść granicznych, które 

są utrzymywane przez wojewodę zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania 

i  utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania 

granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach 

granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania 

i  utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. 

Nr  256, poz. 2145), o wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium Unii 

Europejskiej, jako część bagażu, osobistych przesyłek produktów pochodzenia 

zwierzęcego (art. 1 pkt 2 lit. c projektu ustawy).  Ponadto proponuje się, aby Główny 

Lekarz Weterynarii, w celu zapewnienia poinformowania ogółu społeczeństwa 

o  wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, zamieszczał i aktualizował informacje 

na ten temat na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący 

Głównego Lekarza Weterynarii (art. 1 pkt 4 projektu ustawy). 
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W projekcie ustawy przyjęto również, że organem odpowiedzialnym za przedstawianie 

Komisji Europejskiej corocznych sprawozdań na temat środków podejmowanych 

w  celu rozpowszechniania i egzekwowania przepisów dotyczących wprowadzania na 

terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego 

będzie Główny Lekarz Weterynarii. Jednocześnie, mając na uwadze szeroki zakres 

informacji, które powinny znaleźć się w tym sprawozdaniu, a które zostały określone 

w  załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009, w projekcie ustawy 

zaproponowano, aby przy sporządzaniu tego sprawozdania organy Inspekcji 

Weterynaryjnej współpracowały z właściwymi organami administracji rządowej (art. 1 

pkt 4 projektu ustawy). 

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zmiany o charakterze technicznym, 

wynikające z wprowadzenia zmian do art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.  

o weterynaryjnej kontroli granicznej (art. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b oraz pkt 6 projektu 

ustawy). Podobnie zmiany wprowadzone w art. 1 pkt 3 lit. a projektu ustawy, dotyczące 

zmiany art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 

mają charakter zmian technicznych i wynikają z wprowadzenia zmian do art. 2 ust. 1 tej 

ustawy, tj. wprowadzenia definicji osobistej przesyłki produktów pochodzenia 

zwierzęcego.  

Proponuje się również wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.1159, z późn. zm.) mających na celu 

wykonanie przepisów rozporządzenia nr 206/2009 w zakresie obowiązku informowania 

klientów operatora świadczącego usługi pocztowe o zasadach wprowadzania na 

terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia 

zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 206/2009, które są wysyłane jako 

małe przesyłki do osób prywatnych albo są zamawiane na odległość. Obowiązek 

informowania klientów przez operatora świadczącego usługi pocztowe  

o tych kwestiach wynika bezpośrednio z przepisów art. 4 rozporządzenia nr 206/2009. 

Mając na uwadze powyższe, proponuje się, aby w regulaminie świadczenia usług 

pocztowych operatorzy przyjmujący do przemieszczania przesyłki zawierające 

produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 206/2009, 

określony był sposób informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii 

Europejskiej tych przesyłek wysyłanych jako małe przesyłki do osób prywatnych albo 

zamawianych na odległość (art. 2 pkt 1 projektu ustawy). Analogicznie proponuje się 
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również, aby regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych określał również 

sposób informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej tych 

przesyłek (art. 2 pkt 2 projektu ustawy). 

W projekcie ustawy proponuje się również, aby Prezes Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej był organem sprawującym kontrolę nad działalnością pocztową 

wykonywaną na podstawie ustawy w zakresie wywiązywania się operatorów 

świadczących usługi pocztowe z obowiązku określania w regulaminach sposobu 

informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 

206/2009, które są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych albo są 

zamawiane na odległość. 

 

Projekt ustawy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), 

został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

W toku prac nad projektem ustawy żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania w trybie 

art. 7 wyżej wymienionej ustawy. 

Projekt ustawy ze względu na przedmiot jego regulacji nie będzie podlegał 

obowiązkowi notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 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, z późn. zm.). 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy znajduje się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

 Organy celne, organy administracji rządowej upoważnione do wykonywania 

niektórych zadań organów celnych zgodnie z przepisami o prawie celnym, 

wojewodowie, operatorzy świadczący usługi pocztowe, Urząd Komunikacji 

Elektronicznej oraz organy Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

2. Wpływ projektowanej ustawy na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 Przewiduje się, że wejście w życie projektowanej ustawy nie wpłynie na 

zwiększenie obciążeń dla budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 Koszty ponoszone przez organy celne albo organy administracji państwowej 

upoważnione do wykonywania niektórych zadań organów celnych zgodnie  

z przepisami prawa celnego w związku z przeprowadzeniem kontroli osobistych 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o charakterze niehandlowym, które 

stanowią część bagażu podróżnych albo są wysyłane jako małe przesyłki do osób 

prywatnych albo są zamawiane na odległość oraz w związku z gromadzeniem  

i niszczeniem tych osobistych przesyłek, które nie spełniają wymagań określonych  

w rozporządzeniu nr 206/2009 będą finansowane ze środków budżetowych 

corocznie przeznaczonych na funkcjonowanie tych organów. Ponadto w przypadku 

organów celnych koszty te będą finansowane z części 19 – Budżet, finanse 

publiczne i instytucje finansowe, dział 750 – Administracja publiczna, ze środków 

finansowych zabezpieczonych w planach finansowych wydatków w 2012 r.  

i w każdym następnym roku budżetowym. 

 W przypadku organów Straży Granicznej wyżej wymienione koszty będą 

finansowane ze środków finansowych zabezpieczonych w planach finansowych 

wydatków w 2012 r. i w każdym następnym roku budżetowym. 

 Natomiast koszty ponoszone przez wojewodów w związku z koniecznością 

wywiązywania się z obowiązku informowania podróżnych, w punktach przejść 

granicznych, które utrzymywane są przez wojewodę, o zasadach wprowadzania na 
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terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia 

zwierzęcego będą finansowane, w ramach limitu środków zaplanowanych  

w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz w ustawach budżetowych na 

kolejne lata dla poszczególnych części 85/00 „Województwa”.  

 

3. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

4. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.  

Wejście w życie projektowanej ustawy w części dotyczącej ustawy z dnia 

12  czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe wiąże się natomiast z ponoszeniem przez 

operatorów pocztowych pewnych kosztów związanych z obowiązkiem określania  

w regulaminie świadczenia usług pocztowych sposobu informowania o zasadach 

wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów 

pochodzenia zwierzęcego. Obowiązek ten więc wiąże się z dokonaniem zmian 

regulaminów w tym zakresie. Ponadto w przypadku operatora publicznego, zgodnie 

z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, operator ten 

będzie obowiązany zgłosić wprowadzone w regulaminie zmiany Prezesowi Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. Wprowadzane projektem ustawy obowiązki skutkują 

koniecznością wydrukowania regulaminów, aby mogły być, zgodnie z art. 24 ust. 2 

ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, podawane do wiadomości 

w  sposób zwyczajowo przyjęty lub stanowiły nieodpłatne załączniki do umowy 

o  świadczenie usługi pocztowej, gdy wynika to z właściwości zawieranej umowy. 

 

5. Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 
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6. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy został skonsultowany z organizacjami społeczno-zawodowymi, 

w  tym między innymi z Krajową Radą Izb Rolniczych, Krajowym Związkiem 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Sekretariatem Rolnictwa Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność”, Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, 

Radą Gospodarki Żywnościowej, Federacją Branżowych Związków Producentów 

Rolnych, NSZZ RI „Solidarność”, Związkiem Zawodowym Rolnictwa 

„Samoobrona”, Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”, 

Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP, Polską 

Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Konfederacją Pracodawców 

Polskich, Business Centre Club, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców 

i  Właścicieli Rolnych, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskim 

Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

Krajową Radą Spółdzielczą, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Forum Związków 

Zawodowych, Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a także z Poczcie Polskiej, 

z  zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Poczcie Polskiej S.A., 

tj.  Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty i Organizacji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność Pracowników Poczty Polskiej”, organizacjami zrzeszającymi 

operatorów pocztowych, tj. Forum Przewoźników Ekspresowych, Stowarzyszeniem 

Marketingu Bezpośredniego, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców 

Niepublicznych Operatorów Pocztowych oraz z wybranymi operatorami 

pocztowymi (Siódemka, DHL, DPD (Mastrelink), TNT Express Worldwide, UPS, 

GLS, Opek, Inpost). 

 Uwagi do projektu ustawy zgłosił Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz 

Forum Przewoźników Ekspresowych. 

 Po konsultacji z Departamentem Poczty w Ministerstwie Infrastruktury nie przyjęto 

uwagi Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej wprowadzenia 

możliwości zawierania informacji o sposobie informowania o zasadach 

wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej przesyłek zawierających produkty 

pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 206/2009,  
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w umowach o świadczeniu usług pocztowych, co miałoby stanowić alternatywę dla 

proponowanego w projekcie ustawy obowiązku umieszczania tych informacji  

w regulaminie świadczenia usług pocztowych. 

 Operator pocztowy ma obowiązek określania w regulaminie informacji,  

o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, 

tj.  warunków wykonywania i korzystania z usług pocztowych. Należy zauważyć, 

że ewentualne doprecyzowanie brzmienia regulaminu może zostać zawarte 

w  umowie. Wprowadzenie alternatywy w określaniu wyżej wymienionych 

obowiązków w regulaminie czy też w umowie utrudni obowiązek weryfikacji 

spełnienia tego obowiązku przez Prezesa UKE. 

 Z uwagi na powyższe, zdecydowano o niewprowadzaniu do projektu ustawy zmian, 

które wprowadzałyby dla operatorów pocztowych możliwość alternatywnego 

zawarcia wyżej wymienionych informacji albo w regulaminach albo w umowach. 

Należy podkreślić, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie dopuszcza 

możliwość łącznego informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii 

Europejskiej przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, 

o  których mowa w rozporządzeniu nr 206/2009 i w regulaminie i w umowie. 

Natomiast informowanie o powyższych zasadach w  samej tylko umowie 

z  pominięciem regulaminu nie będzie możliwe. 

 Nie przyjęto również uwagi zgłoszonej przez Forum Przewoźników Ekspresowych 

dotyczącej rozszerzenia obowiązków wynikających z art. 4 rozporządzenia 

nr  206/2009, tak aby mógł być on realizowany nie tylko przez odpowiednie 

dostosowanie regulaminu świadczenia usług pocztowych, ale także warunków 

przewozu międzynarodowego i innych usług. Podejmując decyzję 

o  nieuwzględnienie powyższej uwagi przyjęto, że przepisy art. 4 rozporządzenia 

nr  206/2009 obowiązują wprost, tak więc w przypadku przewoźników, którzy 

świadczą  usługi pocztowe, istnieje, bez potrzeby wprowadzania zmian do prawa 

krajowego, obowiązek zwracania uwagi swoich klientów na zasady ustanowione  

w rozporządzeniu nr 206/2009. Tak więc przewoźnicy ci mogą realizować wyżej 

wymieniony obowiązek w dowolnie wybrany przez siebie sposób, a więc również 

przez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych firm 

kurierskich, czy też w wersji skróconej na odwrotnej stronie każdego listu 

przewozowego, tak jak to proponuje w swoich uwagach do projektu ustawy Forum 
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Przewoźników Ekspresowych, bez potrzeby wprowadzania tej regulacji zmianą 

obecnie obowiązującego prawa przewozowego. 

 Ponadto, podejmując decyzję o nieprzyjęciu powyższej uwagi Forum 

Przewoźników Ekspresowych, wzięto również pod uwagę planowane zmiany 

przepisów prawa pocztowego w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów 

w  dniu 5 października 2010 r. założeń do projektu ustawy – Prawo pocztowe. 

Zgodnie z tymi założeniami planowane jest wprowadzenie nowej definicji usługi 

pocztowej, która obejmie między innymi doręczanie przesyłek kurierskich. Tak 

więc nowa ustawa – Prawo pocztowe będzie uwzględniać również doręczanie 

przesyłek kurierskich zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których 

mowa w rozporządzeniu nr 206/2009. 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 
 

TYTUŁ PROJEKTU: Projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo 
pocztowe 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / 
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1): 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania 
do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2) 

Jedn. 
red.  

Treść przepisu UE 3)  Koniecz    
-ność 

wdrożenia
 

 T / N 

Jedn. 
red. (*) 

Treść przepisu/ów projektu (*) Uzasadnienie uwzględnienia w 
projekcie przepisów 

wykraczających poza 
minimalne wymogi  prawa UE 

(**) 
Art. 1 Przedmiot 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy 
dotyczące wprowadzania do Wspólnoty osobistych 
przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o 
charakterze niehandlowym, które stanowią część 
bagażu podróżnych, są wysyłane jako małe przesyłki 
do osób prywatnych albo są zamawiane na odległość 
(na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub 
przez Internet) i dostarczane konsumentom. 
2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania w 
odniesieniu do osobistych przesyłek z Andory, 
Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. 
Ponadto niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania w odniesieniu do osobistych przesyłek 
produktów rybołówstwa z Wysp Owczych i Islandii. 
Jednakże w celu zagwarantowania odpowiedniego 
informowania pasażerów powyższe kraje trzecie są 
wymieniane jako kraje objęte zwolnieniem we 
wszystkich materiałach informacyjnych na ten temat. 
3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla weterynaryjnego prawodawstwa 
Wspólnoty mającego na celu kontrolę i zwalczanie 
chorób zwierząt lub dotyczącego określonych 
środków ochronnych. 
4. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla odpowiednich zasad wydawania 

N    



świadectw zawartych w przepisach wykonawczych do 
rozporządzenia (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony 
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji 
handlu nimi. 

 
Art. 2  Zasady wprowadzania do Wspólnoty osobistych 

przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego 
1. Osobiste przesyłki produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, o 
których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), b) i d) oraz w art. 
16 ust. 4 dyrektywy 97/78/WE, nie są objęte zasadami 
określonymi w rozdziale I tej dyrektywy, pod 
warunkiem że należą do co najmniej jednej z poniższych 
kategorii: 
a) produkty wymienione w części 1 załącznika I, 
nieobjęte art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, których 
łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego 
wynoszącego 0 kilogramów; 
b) produkty wymienione w części 1 załącznika II, 
których łączna waga nie przekracza ograniczenia 
wagowego wynoszącego 2 kilogramy; 
c) wypatroszone świeże lub obrobione produkty 
rybołówstwa lub przetworzone produkty rybołówstwa w 
znaczeniu pkt 3.5, 3.6 lub 7.4 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004, których łączna waga 
nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 20 
kilogramów albo odpowiadającego wadze jednej ryby, w 
zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa; 
d) produkty inne niż te, o których mowa w lit. a), b), c) 
lub w art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, a których 
łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego 
wynoszącego 2 kilogramy. 
 
2. Osobiste przesyłki produktów zwierzęcych 
przeznaczonych do karmienia zwierząt domowych nie są 
objęte zasadami określonymi w rozdziale I dyrektywy 
97/78/WE, pod warunkiem że należą do co najmniej 
jednej z poniższych kategorii: 
a) produkty wymienione w części 2 załącznika I, których 
łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego 
wynoszącego 0 kilogramów; 
b) produkty wymienione w części 2 załącznika II, 
których łączna waga nie przekracza ograniczenia 
wagowego wynoszącego 2 kilogramy. 
 

 
 
T 

 
 
Art.1 
pkt 3  
lit. a 
 

 
 
Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o 
weterynaryjnej kontroli granicznej  (Dz. U. Nr 165, poz. 
1590, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
3) w art. 33: 
a) w ust. 1: 
- uchyla się pkt 1 i 2, 
- dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) stanowiące osobiste  przesyłki produktów 
pochodzenia zwierzęcego.”, 

 



3. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a), b) i d) oraz ust. 
2 osobiste przesyłki produktów zwierzęcych 
pochodzących z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii 
lub Islandii nie są objęte zasadami określonymi w 
rozdziale I tej dyrektywy, pod warunkiem że należą do 
co najmniej jednej z poniższych kategorii: 
a) produkty wymienione w załączniku I, nieobjęte art. 6 
ust. 1 decyzji 2007/275/WE, których łączna waga nie 
przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 10 
kilogramów; 
b) produkty wymienione w załączniku II, których łączna 
waga nie przekracza ograniczenia wagowego 
wynoszącego 10 kilogramów; 
c) produkty niewymienione w ust. 1 lit. c), ust. 3 lit. a) i 
b) niniejszego artykułu lub w art. 6 ust. 1 decyzji 
2007/275/WE, których łączna waga nie przekracza 
ograniczenia wagowego wynoszącego 10 kilogramów. 
 

Art. 3 Informacje, które państwa członkowskie powinny 
przekazywać podróżnym i ogółowi społeczeństwa 
1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby we 
wszystkich punktach wprowadzenia na terytorium 
Wspólnoty zwracano uwagę podróżnych 
przyjeżdżających z krajów trzecich na warunki 
weterynaryjne mające zastosowanie w odniesieniu do 
osobistych przesyłek wprowadzanych do Wspólnoty. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Informacje przekazywane podróżnym zgodnie z ust. 1 
powinny obejmować co najmniej informacje zawarte na 
jednym z plakatów przedstawionych w załączniku III, 
rozmieszczane w postaci rzucających się w oczy 
ogłoszeń w łatwo dostrzegalnych miejscach. 
 
3. Państwa członkowskie mogą uzupełnić te informacje 
o informacje dodatkowe obejmujące: 
a) informacje określone w załączniku IV; 
b) stosowne informacje w zależności od warunków 
lokalnych oraz zgodne z przepisami krajowymi 
przyjętymi na mocy dyrektywy 97/78/WE. 
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N 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 

 
 
Art.1 
pkt 2 
lit. c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o 
weterynaryjnej kontroli granicznej  (Dz. U. Nr 165, poz. 
1590, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
2)  w art. 2: 
c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
5. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy 
miejscowo wojewoda jest  organem właściwym do 
informowania podróżnych na przejściach granicznych o 
wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium 
Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów 
pochodzenia zwierzęcego, w przypadku gdy przesyłki 
te stanowią część bagażu podróżnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, są 
podawane: 
a) w co najmniej jednym z urzędowych języków 
państwa członkowskiego, w którym następuje 
wprowadzenie do Wspólnoty; 
b) w drugim języku uznanym za odpowiedni przez 
właściwe organy; drugi język może być językiem 
używanym w kraju sąsiednim lub, w przypadku lotnisk i 
portów, językiem, którym najprawdopodobniej 
posługują się pasażerowie przybywający do danego 
kraju. 
 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby ogół 
społeczeństwa był informowany o wymogach 
dotyczących wprowadzania do Wspólnoty produktów 
pochodzenia zwierzęcego, które są wysyłane jako małe 
przesyłki do osób prywatnych lub są zamawiane na 
odległość przez konsumentów końcowych. 
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Art.1  
pkt 4 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 
Art. 42a. 1. Główny Lekarz Weterynarii: 
1) umieszcza i aktualizuje na stronie internetowej 
administrowanej przez urząd obsługujący Głównego 
Lekarza Weterynarii informację o wymaganiach 
dotyczących wprowadzania na terytorium Unii 
Europejskiej osobistych przesyłek produktów 
pochodzenia zwierzęcego; 
 
Art. 2. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. 
zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 24  po ust.1 dodaje się ust. 1a  w brzmieniu: 
„1a. Operator, który przyjmuje do przemieszczenia 
przesyłki zawierające produkty pochodzenia 
zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w 
sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych 
przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego 
i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. 
Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1), zwanym dalej 
„rozporządzeniem nr 206/2009”, określa w regulaminie, 
o którym mowa w ust. 1, sposób informowania o 
zasadach wprowadzania tych przesyłek na terytorium 
Unii Europejskiej.”; 
2) w art. 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, określa 
się również sposób informowania o zasadach 
wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej 
przesyłek zawierających produkty pochodzenia 
zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu nr 
206/2009.”; 



Art. 4 Informacje, które międzynarodowi przewoźnicy osób 
i podmioty świadczące usługi pocztowe powinni 
przekazywać swoim klientom 
Informacje, które międzynarodowi przewoźnicy osób i 
podmioty świadczące usługi pocztowe powinni 
przekazywać swoim klientom 
Międzynarodowi przewoźnicy osób, w tym operatorzy 
transportu powietrznego i morskiego oraz biura podróży, 
jak również podmioty świadczące usługi pocztowe, 
powinni zwracać uwagę swoich klientów na zasady 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, w 
szczególności poprzez przekazywanie informacji 
określonych w załącznikach III i IV, zgodnie z art. 3. 
 

 
 
 
N 

   

Art. 5 Kontrole 
1. Właściwy organ lub właściwe organy, a także organy 
przeprowadzające kontrole urzędowe, we współpracy z 
operatorami transportu wodnego i powietrznego oraz 
operatorami odpowiedzialnymi za pozostałe punkty 
wprowadzenia osobistych przesyłek produktów 
pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzają skuteczne 
kontrole w punktach wprowadzenia na terytorium 
Wspólnoty. 
 
 
 
 
 
 
2. Celem kontroli przewidzianych w ust. 1 jest 
wykrywanie osobistych przesyłek produktów 
pochodzenia zwierzęcego oraz sprawdzanie, czy 
spełnione są warunki określone w art. 2. 
 
3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być 
organizowane w oparciu o podejście oparte na ocenie 
ryzyka, w tym, jeżeli właściwy organ państwa 
członkowskiego uzna to za konieczne, z zastosowaniem 
skutecznych środków wykrywania, takich jak urządzenia 
detekcyjne i psy policyjne, w celu monitorowania dużej 
ilości bagażu osobistego pod kątem obecności 
osobistych przesyłek produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 
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Art.1 
pkt 2 
lit. c 
 

 
Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o 
weterynaryjnej kontroli granicznej  (Dz. U. Nr 165, poz. 
1590, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
2)  w art. 2: 
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ celny 
albo organ administracji państwowej upoważniony do 
wykonywania niektórych zadań organów celnych 
zgodnie z przepisami prawa celnego jest właściwym 
organem w rozumieniu art. 5 ust. 1 oraz art. 6 
rozporządzenia nr 206/2009.”; 

 

Art. 6 Kary     



1. Właściwy organ lub właściwe organy, które 
przeprowadzają kontrole urzędowe: 
a) wskazują osobiste przesyłki, które naruszają zasady 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu; 
b) przejmują i niszczą takie przesyłki zgodnie z 
przepisami prawa krajowego. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Właściwy organ lub właściwe organy, które 
przeprowadzają kontrole urzędowe, mogą obciążać 
kosztami osobę odpowiedzialną za każdą osobistą 
przesyłkę, która zostanie uznana za naruszającą zasady 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, lub nakładać 
na nią kary. 
 
3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby w przepisach 
krajowych mających zastosowanie w przypadku 
przejęcia i zniszczenia osobistych przesyłek określono 
osobę fizyczną lub prawną ponoszącą koszty zniszczenia 
wszystkich osobistych przesyłek, które zostały przejęte. 
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T 
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Art.1 
pkt 2  
lit. c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.1  
pkt 6 
 
 
 
 
 
Art.1  
pkt 5 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o 
weterynaryjnej kontroli granicznej  (Dz. U. Nr 165, poz. 
1590, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
2)  w art. 2: 
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ celny 
albo organ administracji państwowej upoważniony do 
wykonywania niektórych zadań organów celnych 
zgodnie z przepisami prawa celnego jest właściwym 
organem w rozumieniu art. 5 ust. 1 oraz art. 6 
rozporządzenia nr 206/2009.”; 
 
 
6) w art. 47 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
,,Kto, będąc osobą odpowiedzialną za przesyłkę, z 
wyłączeniem osobistych przesyłek produktów 
pochodzenia zwierzęcego:”. 
 
 
 
5) w art. 44 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Koszty, o których mowa w art. 6 ust. 3 
rozporządzenia  nr 206/2009, ponosi organ celny albo 
organ administracji państwowej upoważniony do 
wykonywania niektórych zadań organów celnych 
zgodnie z przepisami prawa celnego.”;         
 

Art. 7 Obowiązki sprawozdawcze 
1. Co roku państwa członkowskie przedkładają Komisji 
sprawozdanie zawierające podsumowanie istotnych 
informacji na temat środków podjętych w celu 
rozpowszechniania i egzekwowania przepisów 
ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i ich 
rezultatach. 
 
2. Sprawozdanie sporządzane jest w formie uzupełnionej 
tabeli określonej w załączniku V i składane do dnia 1 
maja roku następującego bezpośrednio po upływie 
każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Okres 
sprawozdawczy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia. 
 

 
T 

 
Art.1  
pkt 4 
 

 
4) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 
Art. 42a. 1. Główny Lekarz Weterynarii: 
2) sporządza i corocznie przedstawia Komisji 
Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje 
dotyczące środków podejmowanych w celu wykonania 
przepisów rozporządzenia nr 206/2009 dotyczących 
wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej 
osobistych przesyłek produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 
2. Główny Lekarz Weterynarii przy sporządzaniu 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
współpracuje z innymi organami Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz z organami,  o których mowa w 
art. 2 ust. 5 i 6. 
3. Organy administracji rządowej, o których mowa w 
art. 2 ust. 5 i 6, przekazują organom Inspekcji 
Weterynaryjnej, w terminie do dnia 31 marca 

 



informacje konieczne do sporządzenia sprawozdania, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2.”; 

Art. 8 Zmiana 
Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 136/2004 otrzymuje 
brzmienie: 
 
"Artykuł 8 
 
Zasady szczególne w odniesieniu do produktów 
stanowiących część bagażu podróżnych lub wysyłanych 
jako przesyłki do osób prywatnych 
 
Produkty pochodzenia zwierzęcego, które stanowią 
część bagażu podróżnych lub są wysyłane jako małe 
przesyłki do osób prywatnych, spełniają wymogi 
ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
206/2009.”. 
 

 
N 

   

Art. 9 Uchylenie 
Rozporządzenie (WE) nr 745/2004 traci moc. 
 
Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są 
jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i są 
odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w 
załączniku VII. 
 

 
N 

   

Art. 10 Przepisy przejściowe 
Państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji 
uzupełnioną tabelę z załącznika VI, zamiast z załącznika 
V, jak przewidziano w art. 7, za okresy sprawozdawcze 
do dnia 1 stycznia 2011 r. i czynią to do dnia 1 marca 
roku następującego bezpośrednio po upływie każdego 
rocznego okresu sprawozdawczego. Okres 
sprawozdawczy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia. 
 

 
N 

   

Art. 11 Wejście w życie i stosowanie 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 
dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 
2009 r. 
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest 
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. 

 
N 

   



Zał. I  N    
Zał. II  N    
Zał. III  N    
Zał. IV  N    
Zał. V  N    
Zał. VI  N    
Zał. VII  N    

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU4) 

 

Jedn. 
red. 

Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

   
   
   
   
1)  w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie 
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy  
2) tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla 
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę 
3) w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał 
Sprawiedliwości 
4) w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia 
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być 
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia . 
 (*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy 
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych 
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej 
normy  
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Min is ter
Spraw Zagranicznych

Warszawa, Ą czerwca f01.2 r.

DPUE - 92O - 1.417 - 1,1"/tf/Jsl3
dot.: RM-10-58-72 z 13.06.f012 r.
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Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o
weterynaryjnej kontroli gronicznej oroz ustawy - Prawo pocztowe wyrażona na podstawie
art. 13 ust' 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września L997 r, o działach administracji rzqdowej
(Dz. U. z2007 r. Nr 65, poz. 437 zpÓźn. zm.) przez ministra właściwego do spraw
członkostwa Rzeczypospo|itej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w zwiqzku z przedłożonym projektem pozwa|am sobie wyrazić poniższq opinię.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pan Marek Sawick i
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z up.Ministra Spraw Zagranicznych
SEKRET+FZ STANU

y \ą.',,Ąf^Fiot,Śerffi
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