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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Określenie wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej niewielkich ilości
nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Wymogi w ww. zakresie w polskim porządku prawnym określa obecnie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38). W
związku z oczekiwaniami rolników, jak i konsumentów co do podjęcia działań legislacyjnych, które
umożliwiłyby prowadzenie w ramach sprzedaży bezpośredniej produkcji jak najszerszej gamy surowców i
produktów pochodzenia zwierzęcego, przy możliwości ich sprzedaży na rynkach lokalnych, a także
umożliwiłyby promocję tych produktów na terenie całego kraju, zaistniała potrzeba opracowania
projektowanych przepisów w tym zakresie.
Ponadto, potrzeba opracowania projektu rozporządzenia wynika z faktu, że przepisy rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej obowiązują w
Polsce od dnia 27 stycznia 2007 r. i od tego czasu zostały wprowadzone przepisy, które mogą powodować
niejednolitą interpertację, a w konsekwencji niejednolite ich stosowanie w praktyce.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowane rozwiązanie:
wydanie nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulującego kwestię wymagań
weterynaryjnych obowiązujących przy prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia
zwierzęcego i uchylenie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży
bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).
Oczekiwane efekty:
- rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej, o
mleko zsiadłe, siarę, masło, twaróg, skórowane tusze grubej zwierzyny łownej, patroszone tusze drobnej
zwierzyny łownej, podroby drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych, mrożone tusze w przypadku drobiu,
zajęczaków i zwierząt łownych;
- wprowadzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej jaj z gospodarstwa;
- wprowadzenie limitów wielkości produkcji w odniesieniu do nowododanych produktów pochodzenia
zwierzęcego, a także dla produktów, dla których limitów takich dotychczas nie ustanowiono (z wyłączeniem
produktów pszczelich nieprzetworzonych i produktów rybołówstwa) oraz zmiana niektórych limitów;
- wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości produkcji przez podmiot prowadzący sprzedaż
bezpośrednią w danym tygodniu, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego powiatowego lekarza
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weterynarii;
- określenie minimalnych wymagań higienicznych dla sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego z
obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży
żywności (np. mlekomatów);
- zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży bezpośredniej w
przypadku sprzedaży podczas imprez okolicznościowych w szczególności wystaw, festynów, targów oraz
kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów;
- określenie minimalnych wymagań jakie powinna spełniać woda używana przy produkcji i sprzedaży
bezpośredniej, w tym lód używany przy produkcji produktów rybołówstwa;
- wprowadzenie wymogu prowadzenia podstawowej dokumentacji przez podmiot prowadzący sprzedaż
bezpośrednią, dotyczącej ilości sprzedanych produktów oraz wyników wszelkich badań i analiz próbek
pobranych z produktów;
- wprowadzenie dodatkowego wymogu, aby jaja były dostarczane konsumentom końcowym w terminie nie
później niż 21 dni od dnia ich zniesienia;
- uproszczenie i usystematyzowanie brzmienia przepisów i poprawa ich czytelności.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 45, str. 14) państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ustanowić, zgodnie z ich prawem
krajowym, przepisy regulujące kwestie działalności oraz osób, o których mowa w ust. 3 lit. c) d) i e) ( tj.
bezpośrednich dostaw małych ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, mięsa z drobiu i zajęczaków
poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych, dostarczanych
konsumentom końcowym lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta końcowego). Przedmiotowe przepisy krajowe mają zapewniać osiągnięcie celów rozporządzenia
(WE) nr 853/2004.
W związku z powyższym, inne państwa członkowskie UE, podobnie jak Polska są zobowiązane do określenia
przepisów krajowych w tym zakresie. Takie przepisy wdrożyły, m. in. Słowacja, Bułgaria i Czechy (źródło system TRIS, strona internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/enterprise/tris). Przeanalizowano
w szczególności przepisy ww. państw UE, z uwagi na to, że przepisy te były notyfikowane na etapie
projektów Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE oraz dostępne były teksty końcowe/przyjęte
tych przepisów.
Słowacja - (nr notyfikacji 2009/0042/SK) - akt prawny „Rozporządzenie Rządu Republiki Słowackiej z dnia 19
sierpnia 2009 r. które określa wymogi dotyczące bezpośredniej sprzedaży oraz dostarczania małych ilości
produktów pochodzenia zwierzęcego, mięsa drobiowego, domowych królików, dzikich zwierząt oraz dziczyzny”
Rozporządzenie dotyczy wyłącznie dostaw bezpośrednich i obejmuje takie produkty jak: mleko surowe, miód
pszczeli, jaja, produkty akwakultury, mięso drobiowe i królicze pozyskane z uboju w gospodarstwie, zwierzynę
łowną i mięso z niej pozyskane.
Limity określono dla wszystkich sprzedawanych produktów, np. jaja – nie więcej niż 60 sztuk dziennie
konsumentom końcowym, 350 sztuk tygodniowo do zakładów detalicznych, mleko krowie – ilość określono
nieprecyzyjnie – jako odpowiadającą dziennemu spożyciu mleka w gospodarstwie domowym konsumenta, ryby
- do wartości 30 EUR przy każdej sprzedaży konsumentowi końcowemu, albo do 100 kg tygodniowo jako
dostawy do zakładów detalicznych, drób - do 10 000 tusz rocznie, króliki do 2 500 tusz rocznie, miód – do 40%
rocznej produkcji pasieki lecz nie więcej niż 2000 kg, zwierzyna łowna – do 30% tusz zwierząt upolowanych
rocznie w obwodzie łowieckim, mięso zwierząt łownych do 1 tony tygodniowo lub 10 sztuk rocznie.
Obszar i miejsca sprzedaży – konsumentom końcowym lub do zakładów detalicznych znajdujących się do 100
km od terytorium województwa, na terenie którego podmiot zarejestrował działalność.
Wymagania - w ww. akcie prawnym bardzo szczegółowo określono wymogi higieniczno - sanitarne (bez
odsyłania do przepisów UE) dla poszczególnych produktów w oddzielnych rozdziałach, dotyczące sposobu
pozyskiwania produktów (np. higiena udoju, ubój drobiu, oględziny tusz zwierząt łownych ), obróbki produktów,
ich pakowania i sprzedaży, niektórych pomieszczeń produkcyjnych (np. gdzie dokonuje się uboju drobiu),
prowadzonej dokumentacji, temperatur przechowywania produktów, itp.
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Bułgaria - (nr notyfikacji 2010/0197/BG) - akt prawny „Rozporządzenie nr 26 z 14 października 2010 r. w
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących bezpośrednich dostaw niewielkich ilości surowców i artykułów
spożywczych pochodzenia zwierzęcego” dotyczy m. in. dostaw bezpośrednich, w tym zakresie obejmuje takie
produkty jak: mleko surowe (krowie, owcze, bawole, kozie), miód pszczeli, jaja kurze i przepiórcze, świeże i
schłodzone ryby morskie i słodkowodne, świeże mięso drobiowe i królicze pozyskane z uboju w gospodarstwie,
grubą i drobną zwierzynę łowną i mięso z niej pozyskane.
Limity określono dla wszystkich sprzedawanych produktów, np. jaja – nie więcej niż 500 sztuk tygodniowo, albo
40% dziennej ilości jaj pozyskanych na fermie, mleko krowie – do 73 000 kg rocznie, w ilości nieprzekraczającej
przydzielonej kwoty mlecznej, ryby - do 30% rocznego połowu albo 2000 kg rocznie, brojlery - do 600 sztuk
miesięcznie, drób pływający i indyki - do 100 sztuk miesięcznie, inne gatunki drobiu – do 500 sztuk
miesięcznie, króliki - do 100 sztuk miesięcznie, miód – do 40% rocznej produkcji pasieki lecz nie więcej niż
2000 kg, gruba zwierzyna łowna – do 10 sztuk rocznie, drobna zwierzyna łowna -do 50 sztuk rocznie.
Obszar i miejsca sprzedaży różne dla poszczególnych produktów – np. mięso drobiowe i królicze sprzedaż w
gospodarstwie lub do lokalnego zakładu detalicznego w tym samym obwodzie administracyjnym, należącym do
podmiotu prowadzącego dostawę, mięso dziczyzny - sprzedaż konsumentowi końcowemu lub do zakładu
detalicznego w tym samym obwodzie administracyjnym lub w dwóch sąsiednich obwodach, miód – z pasieki,
na bazarach, targowiskach, rynkach lub do zakładów detalicznych (bez określenia obszaru).
Wymagania - dla surowców pochodzenia zwierzęcego (mleko, jaja, miód, ryby) określono, że stosuje się
przepisy załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), a dla mięsa drobiowego, króliczego i
zwierząt łownych określono, że stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Dodatkowo w ww.
akcie prawnym określono wymogi higieniczno - sanitarne dla poszczególnych produktów, niektórych
pomieszczeń produkcyjnych, mlekomatów, prowadzonej dokumentacji (dziennik), znakowania opakowań,
temperatur przechowywania produktów, okresu czasu w jakim powinny być dostarczone niektóre produkty itd.
Czechy - (nr notyfikacji 2007/0052/CZ) akt prawny „Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. dotyczące
weterynaryjnych i sanitarnych wymogów w stosunku do produktów zwierzęcych, które nie są dostosowane do
przepisów używanych w Unii Europejskiej” dotyczy m. in. dostaw bezpośrednich, w tym zakresie obejmuje takie
produkty jak: świeże mięso drobiowe i królicze, mleko surowe (z wyłączeniem mleka owczego i kobylego),
produkty pszczele, świeże jaja, zwierzynę łowną nieoskórowaną lub nieopierzoną.
Limity określono dla wszystkich sprzedawanych produktów, tj. jaja – konsumentowi końcowemu nie więcej niż
60 sztuk, 60 sztuk tygodniowo w jednorazowej dostawie do zakładów detalicznych, mleko krowie – ilość
określono nieprecyzyjnie – jako odpowiadającą dziennemu spożyciu mleka w gospodarstwie domowym
konsumenta, drób z gospodarstwa utrzymującego rocznie do 2 000 sztuk w przypadku indyków, gęsi lub
kaczek, lub do 10 000 sztuk w przypadku innych gatunków drobiu oraz nieporcjowane świeże mięso drobiowe –
do 10 sztuk tygodniowo, nieporcjowane świeże mięso królików - do 10 sztuk tygodniowo, miód – do 2 ton
rocznie, zwierzyna łowna – do 30% tusz zwierząt upolowanych rocznie w obwodzie łowieckim.
Obszar i miejsca sprzedaży – w gospodarstwie (w przypadku mleka tylko w gospodarstwie), a ponadto na hali
targowej, na najbliższym targowisku, lub do miejscowego zakładu detalicznego, (bez określenia obszaru).
Wymagania – określone w sposób ogólny, głównie określono miejsca sprzedaży i ilości sprzedawanych
produktów, w niektórych przypadkach (pozyskiwanie mleka surowego) poprzez ogólne odesłanie do przepisów
unijnych.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
1. Podmioty prowadzące
sprzedaż bezpośrednią
produktów pochodzenia
zwierzęcego w Polsce

Wielkość
6301

Źródło danych
Dane publikowane na
stronie internetowej
Głównego Inspektoratu
Weterynarii:
www. wetgiw.gov.pl,
wg stanu na dzień
08.04.2014 r.

Oddziaływanie
Obowiązek spełnienia
wymagań określonych w
projektowanym akcie
prawnym
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2. Organy Inspekcji
Weterynaryjnej

Urzędowi lekarze
Ustawa z dnia 29 stycznia
Nadzór nad podmiotami w
weterynarii właściwi
2004 r. o Inspekcji
zakresie spełniania
w zakresie spraw
Weterynaryjnej (Dz. U. z
wymagań weterynaryjnych
dotyczących nadzoru 2007 r. Nr 121, poz. 842, z
określonych w
nad sprzedażą
późn. zm.),
projektowanym
bezpośrednią
rozporządzeniu.
produktów
pochodzenia
zwierzęcego
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społecznymi oraz związkami branżowymi,
między innymi, takimi jak: Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych, Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolników
„Ojczyzna”, Rada Gospodarki Żywnościowej, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, NSZZ
RI „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej
„Solidarni”, Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Konfederacja Lewiatan,
Pracodawcy RP, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Krajowa Rada
Spółdzielcza, Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii
Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Techników Weterynarii „ESKULAP”,
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS”, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców i
Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Owczarski,
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu,
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, Polski Związek Hodowców i Producentów
Gęsi, Ogólnopolski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Przepiórek, Zrzeszenie Hodowców Nutrii,
Krajowy Związek Hodowców Królików, Polski Związek Hodowców Królików, Polski Związek Hodowców Strusi,
Polski Związek Branżowy Hodowców Jeleniowatych, Związek Rzemiosła Polskiego, Polski Związek
Producentów, Eksporterów i Importerów Mięsa, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Polska Federacja
Producentów Żywności, Polski Związek Łowiecki, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
UPEMI, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Krajowy
Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dzierżawców i
Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa, Polski Związek Rolników Ekologicznych,
Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland, Augustowsko - Podlaskie
Stowarzyszenie Eko-Rolników, Zrzeszenie Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego, Polski Klub
Ekologiczny, Polskie Towarzystwo Rolników Ekologicznych oraz ze Związkiem Powiatów Polskich i
Związkiem
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Związek
Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, „REGIONY”,
Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Business Centre Club, Forum Związków
Zawodowych, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza.
Projekt zostanie również umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 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.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979).

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (010)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Ocenia się, że wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje obciążeń dla budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Czas w latach od wejścia w życie
zmian
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z
małych i średnich
…… r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże

0

Skutki
1

2

3

w

5

tym

funkcjonowanie

10

Łącznie (010)

46

niepieniężnym

Niemierzalne

przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na
przedsiębiorczość, z uwagi na fakt umożliwienia małym
przedsiębiorstwom (lokalnym producentom, rolnikom) poszerzenia
oferty sprzedaży konsumentom końcowym niektórych surowców i
produktów pochodzenia
zwierzęcego
wytwarzanych w ich
gospodarstwach.

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
X nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do
ich elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
X inne: wprowadzenie wymogu przechowywania
dokumentacji i pisemnego informowania powiatowego
lekarza weterynarii
tak
X nie
nie dotyczy

Komentarz:
Wprowadzenie wymogu przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez podmiot sprzedażą
bezpośrednią (ilości produktów sprzedanych w danym tygodniu albo miesiącu, wyników czynności
sprawdzających oraz wyników badań przeprowadzonych na próbkach żywności). Wprowadzenie tego
obowiązku ma na celu podkreślenie odpowiedzialności podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią za
bezpieczeństwo wytwarzanych produktów, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz
umożliwienie właściwego przeprowadzania urzędowej
kontroli
organom Inspekcji Weterynaryjnej,
nadzorującym ww. podmioty.
Wprowadzenie wymogu pisemnego informowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze prowadzenia
sprzedaży produktów na obszarze powiatu innego niż powiat na terenie którego prowadzona jest produkcja
(przekazywanie danych dotyczących podmiotu oraz miejsca i okresu czasu prowadzenia sprzedaży).
Wprowadzenie tego wymogu ma na celu umożliwienie właściwego przeprowadzania urzędowej kontroli
organom Inspekcji Weterynaryjnej, nadzorującym ww. podmioty.
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9. Wpływ na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy, w związku z
rozszerzeniem katalogu sprzedawanych produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży
bezpośredniej, zniesieniem ograniczenia terytorialnego dotyczącego obszaru sprzedaży bezpośredniej
podczas imprez okolicznościowych w szczególności wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy
organizowanych w celu promocji tych produktów.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
X sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
X zdrowie
inne:
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na sytuację i rozwój
regionalny, z uwagi na fakt umożliwienia lokalnym producentom poszerzenia oferty
sprzedaży konsumentom końcowym niektórych surowców i produktów pochodzenia
zwierzęcego wytwarzanych w ich gospodarstwach oraz zniesieniem ograniczenia
terytorialnego dotyczącego obszaru sprzedaży bezpośredniej podczas imprez
Omówienie wpływu
okolicznościowych w szczególności wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy
organizowanych w celu promocji tych produktów.
Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do skuteczniejszego nadzoru nad
bezpieczeństwem wprowadzanych na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego w
ramach sprzedaży bezpośredniej, tym samym zwiększeniem jakości żywności i
bezpieczeństwa konsumentów.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Proponuje się termin wejścia w życie przepisów aktu prawnego jako 1 stycznia 2015 roku.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia zostanie uchylone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z dniem wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia, zmianie ulegną wymagania weterynaryjne
(w tym higieniczne, sanitarne) jakie powinny spełniać podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów
pochodzenia zwierzęcego. Z uwagi na zakres projektu – nie planuje się przeglądu kosztów i korzyści
projektowanych oddziaływań. Liczba podmiotów prowadzących w Polsce sprzedaż bezpośrednią produktów
pochodzenia zwierzęcego jest stale uaktualniana i możliwa do weryfikacji na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Weterynarii.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy
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