


koordynatorem krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (zob. $ I
ust. 3 rozporzqdzenia Rady Ministr6w 223 grudnia2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnychrT).

4. Konkluzja
Projekt zawiera postanowienia objgte prawem UE.
Artykul 6 projektu jest niezgodny z art. I rozporz4dzenia 85212004 i art. l

rc zp orzqdzenia 8 5 3 / 20 0 4 .

Artykul 8 projektu jest niezgodny z art.6 ust. 3 rozporzqdzenia 85212004
w zwiqzku z art.4 ust. 2 rozporzqdzenia 85312004.

Artykul 4 ust. 1 pkt 5 projektu jest niezgodny z art. 38 rozporz4dzenia
lt69l20tt.

Projekt ustawy naleiry uznaf za projekt prryznanLa pomocy. w
konsekwencji konieczne jest przeprowadzenie procedury notyfikacyjnej, kt6rej
pierwszym krajowym elementem jest zaopiniowanie projektu przez Prezesa
Urzgdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w trybie aft. 12 w zw. z art. I6a
ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postgpowaniu w sprawach dotyczQcych pomocy
publicznej.

Projekt podlega notyfikacji zgodnie z wymogami dyrektywy 201511535.
Notyfikacja Komisji odbywa sig za poSrednictwem Ministra Gospodarki, kt6ry
jest koordynatorem krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych
(zob. $ 1 ust. 3 rozporzqdzema Rady Ministr6w 223 grudnia2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych).
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projektu przezPrezesa IJrzEdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w trybie art.

12 w zw. z art. l6a ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postgpowaniu w sprawach

doty cz4cych pomocy publicznej 1 5.

3.6 Z uwagi na treS6 proponowanych zmiannale?y uwzglgdnii obowi4zki
notyfikacyjne wynikajqce z dyrektywy 201511535. Dyrektywa 201511535 ma na

celu wspieranie funkcjonowania rynku wewngtrznego. StuZy temu procedura

notyfikacyjna umo zliwiajqcE zapewnienie przejrrystoSci w zakresie krajowych

inicjatyw dotyczqcych wprowadzania norm i przepis6w technicznych. Paristwa

czlonkowskie zobowiqzane s4 niezwlocznie przekazad Komisji Europejskiej

wszelkie projekty przepis6w technicznych, z wyjqtkiem tych, kt6re w pelni

stanowi4 transpozycjg normy migdzynarodowej lub europejskiej (art. 5 ust. 1

akapit pierwszy dyrektyvrry 201511535). Pojgcie ,,projekt przepis6w

technicznyeh" ozrtacza tekst specyfikacji technicznej lub innego wymogu bqd/
zasady dotycz4cej ushrg, wl4cznie zprzepisami administracyjnymi, opracowany

w celu ustanowienia ich lub doprowadzenia do ich ustanowienia jako przepis6w

technicznych, a kt6ry znajduje sig na etapie przygotowanra, na k16rym moga

zostat wprowadzone zasadnicze zmiarry. Pojgcie,,specyfikacja techniczna"
oznacza specyfikacjg zawart4 w dokumencie, kt6ry opisuje wymagane cechy

produkfu, takie jak: poziom jakoSci, wydajnoSci, bezpieczeristwa lub wymiary,
wl4cznie z Wmaganiami maj4cymi zastosowanie do produktu w zakresie

nazv{y, pod jak4 jest sprzedawany, terminologii, symboli, badan i metod

badania, opakowania, oznakowania i etykietowania oraz procedur oceny

zgodnoSci. Termin ,,specyfikacja techniczrta" obejmuje takie metody produkcji
otazprzetw6rstwa stosowane w stosunku do produkt6w rolnych.

Obowi4zek notyfrkacyjny ma na celu umoZliwienie Komisji i innym
paristwom czlonkowskim fIE wyrahen\e opinii, czy projektowany przepis mohe

utrudnii handel lub, w stosunku do zasad dotyczqcych uslug, swobodg

przeplywu uslug lub swobodg przedsigbiorczoSci podmiot6w gospodarczych w
dziedzinie uslug (art. 5 ust. 1 akapit sz6sty dyrektywy). Obowi4zek
notyfikacyjny polqczony jest z obowi4zkiem paristwa odroczenra przyjEcia
projektu przepisu technicznego. Okres wstrzymania moLe by6 r6iny, jednak

zasadniczo nie mohe by6 kr6tszy ni? trzy miesi4ce (att. 6 dyrektywy
2015 I 1535). Naruszenie obowi qzk:.r notyfikacyjnego, ntezaleinie od zgodnoSci

projektowanych przepis6w z prawem I-IE, samo w sobie stanowi naruszenie

prawa UE. Konsekwencjq,,takiego naruszenia, zgodnie z orzecznictwem

Trybunalu SprawiedliwoSci 16, jest brak mozliwo3ci zastosowania prryjgtych
przepis6w krajowych.

Z uwagi na tre56 projektu konieczne jest przeprowadzenie procedury
notyfikacyjnej zgodnie z wymogami dyrektywy 201511535. Notyfikacja
Komisji odbywa sig za poSrednictwem Ministra Gospodarki, kt6ry jest

" Dz. U. 22007 r. Nr 59, poz.404 ze zmianam|
16 Wyrok TS z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie C-194194 CIA Security International przeciwko

Signalson i Securitel, Zb. Orz. 19961-02201.
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innych paristw cztronko.wskich, a takhe mog4 ulatwi6 beneficjentom wejScie na
rynek innego paristwal'. Co wigcej, nu*"t pomoc o stosunkowo niewielkim
znaczeniu mohe zostat uznana za wptywaj}cq na wymiang handlow q migdzy
pafstwami czlonkowskimi, jezeli w sektorze, w kt6rym dziaLajq
przedsigbiorstwa beneficjenci, istnieje silna konkurencja. Ie2eli korzySi jest
ograniczona, konkurencja jestzald6cona w spos6b ograniczony, niemniej jednak
pozostaje ona zal<L6cona, natomiast zakaz przewidziany w art. I07 TftIE
znajduje zastosowanie do wszelkiej pomocy, kt6ra zakJ6ca konkurencjg lub
stwarza ryzyko zal<L6cenia konkurencji, bez wzglgdu na to jaka jest jej kwota w
zakresie, w jaqp wptywa ona na wymiang handlow4 pomigdzy paristwami
czlonkowskimira. W Swietle przytoczonego orzecznictwa nale\r uznac, ie
istnieje prawdopodobieristwo stwierdzenia istnienia r6wnie1 dw6ch ostatnich z
przeslanek konst;rtuuj4cych pomoc publiczn4 w rozumieniu art. 107 TftlE.
Podsumowuj4c naleiry stwierdzi6, 2e art.9 projektu ustawy moze zostat uzrrarry
zapomoc publiczn4 w rozumieniu art. 107 ust. 1 TfUE.

wobec povryhszego naLeiry rozwaLy|, c4 projektowana pomoc moze
potencjalnie zostad uznarra za dopuszczalnqjako pomoc de minimis zgodnte z
rozporz4dzeniem 140712013 lub 140812013. Nalezy przry tym , uiry6, Ze
rozporzqdzenie 140812013 znajduje zastosowanie jedynie do pomocy
przyznawanej przedsigbiorstwom prowadz4cym dziahalnofil w zakresie
podstawowej produkcji produkt6w rolnych (art. I ust. I rozporzqdzenia
140812013). Oznacza to, 2e przetw6rstwo ZyvmoSci nie mieSci sig w sferze
objgtej rozporz4dzeniem 140812013, jest natomiast objgte zakresem stosowania
r ozporzqdzenia I 407 I 20 13 .

Zgodnie z art.3 ust. I rozporzqdzenia 1407/2013, zwolnione z wymogu
zgLoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 TfUE s4 Srodki pomocowe, kt6re
spelniajQ warunki okreSlone w przedmiotowym rozporz}dzeniu. w
szczeg6lno6ci, zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporzqdzenia 140712013, calkowita
kwota pomocy de minimis prryznanej przez paristwo czlonkowskie jednemu
przedsigbiorstwu nie moze przel<rocry| 200 000 EUR w okresie trzech Lat
podatkowych (100 000 ELIR w przypadku przedsigbiorstwa prowadz1cego
dziaLalnoS6 zarobkow4 w zakresie drogowego transportu towar6w). Program
pomocowy powinien jednak w takim przypadku okreSlad pomoc jako de
minimis oraz zawierai wyraine odniesienie do rczporzqdzenia 140712013. Z
uwagi na brak stosownego odniesienia projekt ustawy nie moze zostal uznany
za objgtqrozporz4dzeniem pomoc de minimis.

W zwiEzku z povtyhszym projekt ustawy nale\ uznat za projekt
przyznania pomocy. W konsekwencji konieczne jest przeprowadzenie procedury
notyfikacyjnej, kt6rej pierwszym krajowym elementem jest zaopiniowanie

13 Wyrok S4du pierwszej instancji z dnia 4 wrze$nia 2009 r. w sprawie T 2Ill05
przeciwko Komisji Wsp6lnot Europejskich, Zb. Or2.2009 Il-02777, pkt 153.
'"Wyrok S4du pierwszej instancji zdnia 4 wrze6nia 2009 r. w sprawie T 211105
przeciwko Komisji Wspflnot Europejskich, Zb. Or2.2009 Il-02777, pkt. 154-155.
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bytby nale2ny zgodnie zregulacjq og6\n{. Wobec powyhszego nale?y rtzna6,2e

wyLqczenie wskazanej w art. 9 projektu dzialalno(tci spod zakresu stosowania

ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych moze zostal poczytane za

pomoc publiczn4.
Kolejn4 cech4 wymagan4 dla stwierdzenia, 2e Srodek ma charter pomocy

publicznej, jest jego selektywnoSd. Srodek jest selektywny, jehel\ w ramach

dutt.go systemu prawnego przepis krajowy mohe sprryjac ,,niekt6rym
przedsigbiorstwom lub produkcji niekt6rych towar6w" w por6wnaniu z innymi,

tt6r. w Swietle celu tego systemu znajduj4 sig w por6wnywalnej sytuacji

faktycznej i prawnej. Nie stanowi4 natomiast pomocy paristwa korzySci

wynikaj4ce ze Srodka o og6lnym charaherze, maj4cego zastosowanie bez

rozr6inienia do wszystkich podmiot6wr0. Okolicmo56,2e ilo56 przedsigbiorstw,

kt6re mog? domaga6 sig przyznania przedmiotowego Srodka, jest bardzo

znaczqca, a4 teZ Le przedsigbiorstwa te nalehq do r6znych sektor6w, nie

wystarczajednak, by poda6 w w4tpliwo66 selektywny charakter tego Srodka, a

zatem, by wykluczac iego kwalifikacjq jako pomocy paristwa. W wypadku gdy

rozpatrywany Srodek podlega obiektywnym kryteriom stosowania

horyzontalnego, okoliczno56 ta r6wniez nie podwaha jego selektywnego

charakteru, gdyl umozliwia ona jedynie wykazanie, ze spoma pomoc stanowi

czgsc systemu pomocy, a nie pomoc indywidualn4rr. Proponowane w projekcie

wylqczenie okreSlonych rodzajow dzialalno5ci ma charakter selektyvny,

dotycry bowiem jedynie konkretnego rodzaju dzialalnoSci prowadzonej przez

osoby ftzyczne spelniaj4ce wskazane w projekcie warunki.

W odniesieniu do trzeciej i cmvartej przeslanki uznania Srodka za pomoc

w rozumieniu art. 107 TfUE, wymagaj4 one, aby dany Srodek (3) zakt6cal lub

grozil zal<t6ceniem konkurencji a tak2e (a) wptywal na wymianq handlow4

migdzy pafistwami czlonkowskimi. W orzecznictwie przyjmuje sig, 2e dla

stwierdzenia istnienia tych przeslanek nie jest konieczne wykazanie faktycznego

wptywu pomocy na wymiang handlow4 migdzy paristwami czlonkowskimi i
rueczywistego zaVJ6cenia konkurencji, lecz jedynie potencjalnego wptywu

pomocy na tg wymiang handlow4 i zaK6cenie konkurencji". Jednocze6nie nie

jest koniecme, by przedsigbiorstwa beneficjenci uczestnic4rly same w
wewnqtrzunijnej wymianie handlowej . Przyznarre im korzySci mog4 bowiem

utrudnia6 wejScie na rynek wewngtrzny danego pafstwa przedsigbiorcom z

e Wyrok S4du z 7 marca 2012 r. w sprawie T-210102 REI'[\/ British Aggregates Association

przeciwko Komisji Europejskiej, dotychczas nieopublikowany, pkt 46; wyrok Trybunatu z 18 lipca

2013 r.w sprawie C-6112 P Oy,dotychczas nieopublikowany, pkt 18.
1o Wyrok Trybunalu (wielka izba) z 15 listopada 2017 r. w sprawach Komisja Europeiska (C-106/09

P) i Kr6lesrwo Hiszpanii (C-107/09 P) przeciwko Government of Gibraltar i Ziednoczone Kr1lestwo

Wielkiej Brytanii i lrlandii Pdlnocnei,Zb.Otz.20ll I-11113, pkt. 73-75.
11 Wyrok Trybunafu z 8 wrzeSnia 2Al1 r. w sprawie C-279108 P Komisja Europeiska przeciwko

Kr1lestwu Niderland6w, Zb. Orz.2011l-07 671, pkt 50.
12 Wyrok S4du pierwszej instancji z dnia 4 wrze(;nia 2009 r. w sprawie T 211105 Republika Woska

przeciwko Komisji Wspdlnot Europeiskich, Zb. Or2.2009lI-0277'1 , pkt 152.
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konieczne jest omaczenie ilo6ci skladnika wykorzystanego do wytworzenia lub
przygotowania danego $rodka spobywczego (art. 22 rozporz4dzenia 1169120ll).
JednoczeSnie rozporzqdzenie 1169120ll okre5la dopuszczalne odstgpstwa od
tych obowi1zkow. W odniesieniu do kwestii harmonizowanych w szczeg6lny
spos6b rozporzqdzeniem 116912011 paristwa czlonkowskie nie moga
przyjmowat ani utrzymywat w mocy przepis6w krajowych, chyba 2e zezwala
na to prawo UE (art. 38 rozporzqdzenia tI69l20l1). Wobec powyzszego art. 4
ust. 1 pkt 5 projektu, nakladaj4cy obowiqzek podania przybliaonego skladu
produktu, nale?y uznat za niezgodny ze wskazanymi przepisami
tozporz4dzenia, poniewaz zmierza on do uregulowania kwestii juz objgtej
regulacj 4 w rozporz1dzeniu I I 69 I 20 | | .

3.5 Artykul 9 projektu zmierza do znowelizowania ustawy o podatku
dochodowym od os6b fizycznych przez poszerzenie zakresu pojgcia
,dzialalno6i rolniczd' o przetwarzanie i sprzeda?produkt6w rolnych, pr4 czrym
ptrych6d ze sprzeduiry bezpoSredniej nie moZe przeh,roczy6 75 000 zlotych w
roku rozliczeniowym. Zgodnie z art.2 ustawy o podatku dochodowym od os6b
frzycznych, jej przepis6w nie stosuje sig do m.in. przychod6w z dzialalno6ci
rolniczej, z wyjqtkiem prrychod6w z dziaL6w specjalnych produkcji rolnej. W
konsekwencji, proponowana nowelizacja prowadzi do wylqczenia stosowania
ustawy o podatku dochodowym od os6b frrycznych w zakresie, w jakim
prowadzq one dzialalno56 polegaj4cq na przetwarzaniu i sprzeduiry produkt6w
rolnych. W zwi4zku z powyzsrym nalezy dokonai oceny proponowanego
rozwiqzartia pod k4tem zgodno5ci z przepisami prawa UE dotyczqcymi pomocy
publicznej.

W mySl art. 107 ust. 1 TfUE, niezgodna z rynkiem wewngtrznym jest
wszelka pomoc (l) przyznawana przez pafistwo czlonkowskie lub przy u2yciu
zasob6w paristwowych w jakiejkolwiek formie, kt6ra (2) sprzyja niekt6rym
przedsigbiorstwom lub produkcji niekt6rych towar6w i przez to (3) zakLoca lub
grozi zaldlceniem konkurencji a takhe (+) *ptywa na wymiang handlow4
migdzy paristwami czlonkowskimi.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu Sprawiedliwoici UE (dalej:
Trybunal, TS), pojgcie pomocy jest bardziej og6lne niz pojgcie subwencji.
Obejmuje ono nie tylko Swiadczenia porytywne, takie jak same subwencje, ale
r6wniei interwencje, kt6re w r62nych formach zmniejszaj1 obci42enia, jakim
zazwyczaj podlega budzet przedsigbiorstwa, i kt6re przez to - mimo ze nie s4
subwencjami w Scistym znaczeniu tego slowa majq taki sam charakter
i identyczne skutki. Instrument, paprzez Ltory wladze publiczne przyz-nEE
niekt6rym przedsigbiorstwom zwolnienie podatkowe, kt6re stawia jego
beneficjent6w w lepszej sytuacji finansowej niz innych podatnik6w, stanowi
pomoc pafstwa w rozumieniu art. I07 ust. 1 TfUE. Podobnie pomoc parlstwa
moze stanowi6 dzialanie polegaj4ce na przyznanru niekt6rym
przedsigbiorstwom obnizenia podatku lub odroczenia ptatno6ci podatku, kt6ry



niezgodny ze wskazanymi rczporz1dzeniami artykul 6 projektu, kt6ry w istocie

zmierza do wyl4czenia w okreSlonym zakresie obowi4zku spelnienia przez

producent6w wymog6w okreSlonych w obu rozporz1dzeniach. Ewentualne

odstgpstwa w zakresie rczpotz4dzenia 85212004 powinny zostat
przeprowadzone zgodnie z procedur4 okre6lon4w art.13 tego rozporz1dzenia.

Ponadto, arfykul 8 projektu zmierza do poszeruenia katalogu zaldad6w

produkujqcych lub przetwarzaj4cych 4rwno56, kt6rych zatwierdzenie nie jest

wymagane, o podmioty dokonuj4ce sprzedairy Zywno5ci przez rolnik6w.
Zgodnie z art.61 ustawy o bezpieczeristwie Zywno$ci i zywienia, zatwietdzenie

zak<lad6w odbywa sig w trybie i na zasadach okreSlonych m.in. w
rozporz1dzeniu 85212004. Ro4orz 1dzenie 852/2004 wymaga' aby podmioty

prowadz4ce przedsigbiorstwa spozywcze zapewnlty,2e zakJady s4zatwierdzone

pfzez wlaSciwy organ. Wym6g ten obowiqzuie jedynie te podmioty, wobec

kt6rych zatwierdzenie jest wymagane na podstawie (1) prawa krajowego
pafstwa czlonkowskiego, na terenie kt6rego znajduje sig przedsigbiorstwo, (2)

rozporz1dzenia 85312004 lub (3) decyzji ptryjgtej przez Komisjg (art. 6 ust. 3
rozporz1dzenia 85212004). Artykul 4 ust. 2 rozporz4dzenra 853/2004

przewiduj e, 2e - bez uszczerbku dIa art. 6 ust. 3 rozporzqdzenia 85212004 -
zakJady poddaj4ce obr6bce produkty pochodzenia zwierzgcego, dla kt6rych
wymogi ustanawia zalqczrrik III rozporz4dzenia 85312004, nie mogq
podejmowac dziatalno6ci do czasu uzyskania zatwierdzenia wlaSciwego organu.

Wobec powyaszego, zwolnienie z obowi4zku zatwierdzenia wszystkich
rolnik6w objgtych projektem jest niezgodne ze wskazanymi przepisami

r ozporzqdzen 8 52 I 200 4 i 8 53 / 200 4.

Rorwa2aj4c mo21iwo56 wprowadzenia dostosowah na podstawie art. 13

ust. 3 rozporzqdzenia 85212004 oraz art. 10 ust. 3 rozporzqdzenia 85312004

nalely podkre6lil, Ze, po pierwsze, wprowadzane zmiany mog4 dotyczyd fylko -
odpowiednio - zatqcznika II do rczporzqdzenia 85212004 i zaNqcznika III do

rozporuqdzenia 853/2004, a po drugie - muszq one zostat przeprowadzone

zgodnie z procedur4 okreSlonQ w tych artykulach.
3.4 Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (tIE) nr 1169120ll

okresla og6lne zasady, wymogi i zakresy odpowiedzialnoSci dotycz1ce

informacji na temat Zywno5ci, & w szczeg6lnoSci etykietowania ZywnoSci. Ma
ono zastosowanie do podmiot6w dziatajqcych na rynku spotywczym na

wszystkich etapach laricucha zywnoSciowego, na kt6rych ich dzialania dotycz4
przekarywania konsumentom informacji na temat zywnoSci. Ka2demu Srodkowi
spozywczemu przeznaczonemu do dostarczenia konsumentowi finalnemu lub do

zal<lad6w zywienia zbiorowego musz4 towarrysryl informacje na temat
ZywnoSci zgodnie z omawianym rozporuqdzeniem (art. 6 rozporz1dzenia
116912011), w tym informacje dotyczqce nazry ZywnoSci i jej skladu, ze

wskazaniem skladnik6w powoduj4ce alergie lub reakcje nietolerancji.
Rozporz1dzenie okre6la tak2e, w jakiej kolejno6ci nale?y umie(ci6 skladniki w
wykazie (art. 18 rozporzqdzenra 1169120ll) i w jakich okoliczno5ciach



pochodzenia zwierz9cego do innego zaTdadu, rozporzqdzenie gl3/z114znajduje
do niej zastosowanie. Zal<r.t opiniowanego projektu nie jest ograniczony do
sprzeda2y konsumentowi kofcowemu. ogianiczenia takiegt nie )awie ra Ladenprzepis projektu, a jak wynika z projektor"un"go brzmienia art.2 ust.2austawy
o podatku dochodowym od os6b frrycznych, {przedu;z mieszcz4ca sig w ramachdzialalnosci rolniczej obejmuje zar6wno iprzeduz, na tzecz konsumenta
koficowego, jak i na rzecz lokalnego ,uktudu detalicznego bezpoSrednio
zaopatruiqcego konsumenta koricowego (art. g pkt I piqektu). wobecpowylszego opiniowany projekt nie jest obigty powyLsrymwyl4czeniem.

Zgodnie z arl.. 1 ust. 5 b ii rozporz4dz"iiu gszlzbo4, rv drodze wyjqtku,
dzialalno66 polegaj qca na dostawach 

"y*nosci 
pocho dzenia zwierzgcego doinnego zaHadu nie j est j ednak obj gta rczporzqdr"ni"- 8 53 1 200 4, jeteli dostawa

realizowana jest wylqcznie do innycn ial*aaaw detalic nrych oi*, zgodnie zprawem krajowym, stanowi dzialalnoilc marginaln4, lokhn4 i ogranic zonq.
Zgodnie z motywem (13) preambuty do rczpoiqdzeniaBs3Do:04. dostawa takapowinna zatem stanowi6 malq czgsc calej dzialalnoSci zaldadu; zakJady
zaopatrywane powinrry znajdowad sig w jego bezposrednim s4siedztwie;'a
dostawa powinna d,otyczy| jedynie niekt6rych rodzaj6w produkt6w lub
zal<ladow. opiniowany projekt nie zawiera tego roizaju'ograniczeh. W
szczeg6lnoSci naleiry podkre6lii, 2e w istocie ti. przewiduj"- on Zadnych
ograniczert terytorialnych w odniesieniu do sprzedairy, a tak2e dopusicza
sprzeda| wysylkow4. w zwiqzku z tym opiniowany projekt nie jesf obigty
p owy Zszy m wylqc zeni em.

Arrykul l0 ust. 3 rozporuqdzenia 85312004 przewiduje, 2e paristwa
czlonkowskie mog4 przyi46 krajowe Srodki dostosowuja"" *y*ogi ustanowione
w zalqczniku III (tj. ,,wymogi szczeg6lne") do tego rozporzqdz.rriu, zasadniczow celu (1) umozliwienie dalszego korzystania z tiadycyjnych metod na
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji 

-zywnoSci 
lub (2)

wyjscia naprzeciw potrzebom przedsigbiorstw spoirywczych zlokalizowanych w
regionach o szczeg6lnych ograniczeniach 

- 
g"ogruh cznych. w innych

przypadkach, mogg one mie6 zastosowanie wyl4cznie do konstrukcji,
rozplanowania i wyposaze nia zaldad6w. Przljgcie priedmiotowych do stosowaf
wymaga dochowania wymog6w proceduralnych okreSlonych w art. l0 ust. 4-7
rozporuqdzenia 85312004 polegaj4cych na powiadomieniu prze z zainteresowane
paristwo czlonkowskie pozostalych paristw czlonkowskich i Komisji
E'uropejskiej, pr4' czym przedmiotowe srodki mogg zostal przyjgte, lezetizostan? zaakceptowane przez Komisjg Europejsk4, lub jeheli * ok 

"sltnymterminie Komisja Europejska nie powiadomita panstwa czlonkowskiego, ze
otr4rmala pisemne uwagi ze strony innych paristw czlonkowskich lub Ze
zamierza zaproponowai prryj gcie decy z1i.

3.3 W Swietle powyzszych ustaleri nale|lr uzna6, ze projekt ustawy
podlega ocenie pod k4tem zgodno6ci z rozporzqdieniami 85212004 i g5312004.
W odniesieniu do konkretnych postanowieri projektu, naleiry uzna6 za



85212004. Podobnie jak w przypadku rozporzqdzenia 85212004, rSwnre2
rozporzqdzenre 85312004 zawiera przepisy umozliwiaj4ce w pewnym stopniu
elastyczne podej6cie do okre5lonych w nim wymog6w (odstgpstwa, zwolnienia,
dostosowania, wyl4czenia). W zwi}zltt z pov,ryZs4rm analizE naleiry rozpocz46
od ustalenia, cry opiniowany projekt mohe zosta( objgty kt6r4S z takich
moZliwo$ci.

Rozporuqdzenie 853120A4 nie ma zastosowania m.in. do bezpoSrednich
dostaw, dokonywanych przez producenta, matych iloSci surowc6w do
konsumenta koricowego lub lokalnego zal*adu detalicznego be4po5rednio
zaopatruj4cego konsumenta koricowego (art. 1 ust. 3 rozporz1dzenia 85312004).
Z przyazyn szczeg6lowo okredlonych powyhej (w odniesieniu do
rczporz4dzenia 85212004) naleiry .uzna6, 2e wyl4czenie to nie znajduje
odniesienia do opiniowanego projektu. Jego zakres regulacji nie ogranicza sig
bowiem do sprzedaf surowc6w: dotyczy sprzeda?y zar6wno produkt6w
przetworzonych, jak i nieprzetworzonych (art. 3 pkt 3 projektu).

Roryorz4dzenie 853/2004 nie ma r6wnie?zastosowania do bezpo5rednich
dostaw, dokonywanych przez producenta, malych ilo5ci migsa z drobiu lub
zajgczakow poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, do konsumenta
koricowego lub lokalnego zaHadu detalicznego, bezpoSrednio dostarczaj4cego
przedmiotowe migso w formie migsa SwieZego konsumentowi koricowemu (art.
1 ust. 3 rozporz1dzenia 853/2004). Opiniowany projekt nie jest objgty tym
wylqczeniem, poniewaz jego zakres regulacji nie jest ograniczony do
wskazanychrodzaj6w migsa i jego iloSci.

Poza prrypadkami wyraLnie wskazanymi w rozporz4dzeniu 85312004, nie
ma ono zastosowania do handlu detalicmego (art. 1 ust. 5 a rozporzqdzenia
853/2004). Jak bowiem wynika z motyw6w (12) i (13) preambuly do
rczporz4dzenia 85212004, wymogi rozporzqdzenia 85212004 s? w zasadzie
wystarczaj1ce dla zapewnienia bezpieczefstwa ZyvmoSci w zak<Ladach
prowadz1cych handel detaliczny mvi4zany z bezpoSredni4 sprzedaaE lub
dostaw4 2ywnoSci pochodzenia rwierugcego konsumentowi koricowemu.
Paristwa czlonkowskie powinrry przeto miei swobodg w zakresie rozszerzania
lub ogranrczania zastosowania wymog6w rozporzqdzenia 85312004 do handlu
detalicmego na mocy ich prawa krajowego. Moge jednak ogranicryc ich
stosowanie wytqcznie w przypadku, gdy uznajq,2e wymogi rozporzqdzenia
852/2004 s4 wystarczajqce dla osi4gnigcia cel6w w zakresie higieny 4rwno6ci.
Pojgcie handlu detalicznego zostalo zdefiniowane w art. 3 pkt 7 rozporz1dzenia
178/2002 w spos6b nastgpuj4cy: ,,handel detaliczny" oznacza obslugg i/lub
przetwarzanie zywno6ci i jej przechowywanie w punkcie sprzedairy lub w
punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; okreSlenie to obejmuje terminale
dystrybucyjne, dziaLalnofic cateringow4, stol6wki zaldadowe, catering
instytucjonalny, restauracje i podobne dzialania nvi1zane z uslugami

4rwnoSciowymi, sklepy, centra dystrybucji w supernarketach i hurtownie.
JeAeli jednak prowadzona dzialalnofic ma na celu dostawg zywno6ci



!Ywno6(' tradycyjnq w zal<resie okredlonym w art. 7 ust. 2 rozporzqdzenia
207412005). Ponadto, art.7 ust. 2 rozporz}dzenia 207412005 okresla konkretne
wymogi, kt6re mog4 stanowii przedmioi odstgpstw. Mog4 one doty cry6 wpomieszczen, w kt6rych produkty s4 poddan e dzialaniu oto-clenia koniec ,.rrgow pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech, a tak2e rodzaju material6 wl ,kt6rych wykonane sq prryrz}dy j sn.ret wykorzystywany do przygotowywania
oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego ry;h pioaukiow. Tymczasem
zakres przedmiotowy projektu ustawy wyk<racza poza te zagadnienia, w istocieprzewiduj4c og6lne odstgpstwo od wymog6w okredlony.h-. rozporzqdzeniu
(art: 6 projektu). Wobec powy2szego art. 7 rozporzqdzenia 2074/2005 nieznajduje zastosowania do analizowanego projektu. wobec powyzszego,
ewentualne dostosowanie wymog6w moze mie6 miejsce w trybie ot .Sioryrri*
art. 13 ust. 3 rozponqdzenia gSZ/2004.

Arfykul 13 ust. 3 rozporzqdzenia 85212004 daje paristwom czlonkowskim
mo2liwoS6 - o ile nie narusza to osi4gnigcia ,.io* tego rozp orzqdzenia -pr4rjgcia krajowych srodk6w dostoso-wuj4cych wymJgi .rsiarrowiorre w
zalqczniku II do tggo rozporzildzenia. zalacrctik ten omJsta og6lne wymogi
higieny dla wszystkich podmiot6w prowa dz4cy ch przedsigbiorstiva spozywcze
(poza produkcj4 podstawow4, do kt6rej zastoslwuni. -u zalqcznikrj ertytcutl3 ust. 3 rczporzqdzenia 85212004 umozliwia pr44gcie Srodk6wdostosowuj4cych_ nastgpuj4cych celach: (1) .r-oztirri..ri. dalszego
korzystania z ttadycyjnych metod, naka2dym etapie produkcji , przetwarzania i
dystrybucji zywno5ci lub (2) wyjScie naprzeciw potrzebom przedsigbiorstw
zlokalizowanych w regionach o szczeg6liych ograniczeniach leografic znych.
Wprowadzenie takich Srodk6w wymaga dochowania procedur! okreslone.l wart' 13 ust. 4-7 tozporzqdzenia 852/2004, polegaj4cej na powiaiomieniu pir"
zainteresowane paristwo czlonkowskie pozostatych parislw czlonkowskich iKomirji Europejskiej, przy czym - ,godni. z wytycznymi dla wlasciwych
organ6w - paristwo czlonkowskie musi wyja5nid po-ody dostosowania, jlgo
rodzaj oraz' w tazie potrzeby, dostarczyi podsumo*urri" przeprowadzonej
analiry zagrohen (s. 7 wytycznych). przedmiotowe srodki mog; zosta(, przyjEte,
iezeli zostaly zaakceptowane przezKomisjg Europejsk4 lub :jJi* ot rlstorry,,'
terminie Komisja Europejska nie powiadomila- paristwa Lzlonkowskiego, ze
ottzymala pisemne uwagi ze strony innych pafstw czlonkowskich f"U 2e
zamierza zapr oponowad przyj gcie decy zji.

. 3'2 Rozporz}dzenie 85312004 ustanawia szczegolne przepisy w zakresie
higieny 2ywnoSci pochodze nia zwierzQcego. Rozporz4d zerue g fi lzoo + stosuj esig w odniesieniu do nieprzetworzonych i przetworzonych produkt6w
pochodzenia zwierzgcego (art. 1 ust. 1 rozporzqdienia gfind}4). Frzepisy te
stanowi4 uzupelnienie przepis6w ustanowionych w rozporzqdzeniu g5212004.
Podmioty prowadz}ce przedsigbiorstwo spotywcze przetwarzaJ4ce zywnoS6
pochodzenia zwierzgcego musz4 wigc wdro4rc 

- 
odpowiejnie wymogi

rozporzqdzenia 85312004 opr6cz wymog6w ustanowionych w rozporz4dzeniu



do sptzedairy surowc6w, dotyczy bowiem- sprzedu4 zar6wno produkt6w
przetworzonych, jak i nieprzetworzonych (art. l pkt 3 projektu). wobec tego
wyt}czenie, o kt6rym mowa w art. I ust. 2 c rozpoiqdienia 85212004, n-ie
znajdujezastosowaniawanalizowanymprzypadku.

Przepisem umo2liwi aj4cym paristwom czlonkowskim wprowad zenie
pewnych dostosowari w stosunku do wymog6w okre$lonych w tozporzqdzeniu
852/2004 (a dokladniej: w zalqczniku II) jest jego art. 13 ust. 3, umozliwiaj4cy
pt4rjgcie Srodk6w dostosowuj4cych w nastgpujqcych celach: (1) umozliwienie
dalszego korzystania z tradycyjnych metod, na ka2dym eiapie produkcji,
ptzetwaruania i dystrybucji zywno6ci tub (2) wyjScie nuptr"ii* potrzebom
przedsigbiorstw zlokalizowanych w regionach o szczeg61iych ograni czeniach
geograficznych. w zwi4zku z tym, Le w zakresis sprzeda4 artykul6w
sp oiryw c4rch o tr ady cyjnvm charakterze ustanowiono upro szczon4 procedurg
zgodnie z att. 7 rozporzqdzenia 2074/2005, analiza ewentualnei mozliwogci
odwolania sig do art. 13 ust. 3 rozporzqdzenia 852/2004 powinna zosta1
poptzedzona rontraheniem, czy w przypadktt opiniowatt.gb projektu nie
znajduje zastosowaniaprzepis szczeg6lny, tj. art.7 rozporzqdzenia2074l2005.

Zgodnie z art.7 ust. 3 rozporzqdzenia 2074/2005, paristwa czlonkowskie,
kl6re prryznajq odstgpstwa na podstawie tego artykufu, powiadamiaj4 o nich
Komisjg oraz pozostale paristwa czlonkowskie najp6aiiej 12 mierig.y po
prryznaniu indywidualnego lub og6lnego odstgpstwa. Ku2de powiadomienie
zawiera kr6tki opis dostosowanych wymog6w, opis odnosnych $rodk6w
spoirywc4rchi zaldad6w oraz inne istotne informacje. Nalezy jednak podkre6li6,
2e przepis ten znajduje zastosowanie tylko w przypadku .artykul6w
spo\wczvch o tradycyjnym charakterze", tj. historycznie uznanych za produkty
tradycyjne, wytwarzanych zgodnie ze skodyfikowanymi lub zarejestrowanymi
zaleceruarni technicznymi odnosz4cymi sig do tradycyjnego procezu lub zgoiniez tradycyjnymi metodami produkcji, lub chronionych 

- 
prawem ,rrriirry*,

krajowym, regionalnym lub lokalnym jako hadycyjne piodukry spoiry'czl (*.
7 ust. I rozporz4dzenia 207412005). Opiniowany piojekt nie-mie5ci sii w
granicach okre6lonych w art.7 ust. I rozporzqdzenia. Co prawda, zgodnie z art.4 ust. I pkt 1 projektu, dopuszczone w ramach tprriau4 zywnosci przez
rolnik6w maiq byt wylqcznie produkty zywno6ciowe przetworzone w spos6b
naturalny i tradycyjny, jednak tak okre5lony zakres przedmiotowy nil jest
tozsamy z wm wymaganym przez art. 7 ust. I rozporzildzenia 207412005.
Projekt nie precyzuje pojgcia ,,produkty ffwnoSciowe przetworzone w spos6b
naturalny i tradycyjny", ani te| nie odsyla w tym zakresie do innych p.r.pir6*
dotyczqcych zywno$ci tradycyjnej i metod ich wywarzania (nie jest wigc np.
jasne, jak to pojgcie ma sig do terminu ,,4rwnos6 tradycyj nu; ,ry ,,tradycyjne
metody produkcji" w rozumieniu ustawy o bezpieczlrisfwie zywnoSci i
irywienia. Na marginesie naleiry zauwazyl, ie art. 69 ust. 3 t.j ustawy
przewiduje kompetencjg wla6ciwych ministr6w do okreslenia og6lnycl
odstgpstw od wymagari higienicznych okreSlonych w za*adach produkirj 4cych



3. Anariza przepis6w projektu pod k4tem ustaronego stanu prawaUnii Europejskiej
3'1 Rozporzqdzenie 852/2004 ustanawia og6lne zasady w zakresiehigieny Srodk6w spobywczvch dla podmiot6w prowad z4cychprzedsigbiorstwaspo\wcze (tj' os6b ftrycznych lub prawnych odpowied zialnychza spelnieniewymog6w prawa zywnoscio.".go ; p.r"drigbiorstwie spo4rwczympozostai}cym pod ich kontrorq, prry czym przedsigbiorstwo spoirywcze jestrontmiane jako przedsigbiorstwo pubri.^. tuu prywatne, typu non_profit lubnie, prowadz}ce jak4kolwiek dzialalnosc zwiqzan4 z jakimkolwiek etapemprodukcji,przetwarzania i dystrybucji zywnosci- art.3 pkt 2 i3 rozporz4dzenia178/2002)' Ma ono zastosowanie w odniesieniu do wszystkich etap6wprodukcji, przetwarzania i dystrybucji zywnosci oraz do wywozu, bezuszczerbku dla bardziej szczeg6lowych wymog6w_odnosz4cych sig do higienyzywnodci (att' t ust. I rozporzqdzenia gsitzoiq. Jednoc tisniin rozporz*dzenie852/2004 zawiera przepisy umozliwi aiqce w pewnym stopniu erastycznepodejscie do okresronych w .riT 

"wymog6w 
(odstgpstwa, zwolnienia,dostosowaria, wyr}czenia;. w zw.i4z-k.t , porufzrzym analizg narefi rozpocz46

;Hfit:ti, 
azy opiniowanv projekt 

^oi" zistac' objgty ktor4s z povty2szych

Rozponqdzenia 852/2004 nie stosuje sig do bezposrednich dostaw,dokonywanych przez producenta, malych ilo$ci surowc6w do konsumentakoricowego lub. lokalnigo zakladu detilicznego u"?po6rednio zaopatrujqcegokonsumenta koricowego (art. 1 ust. 2 c rozpirz4dzinia g5212004). w takichbowiem ptzypadkach wlasciwa jest ochr oni zdrowra public znego za pomocEprawa krajowego, w szczeg6lnosci ze wzglgdu na bliicie relacj! producenta ikonsumenta (motyw r0 rciporzqdzenia t\z'tzooq. zgodme z wytycznymi dorozporz4dzenia 85212004, termin ,,maLe iloSci" powinien miei vrrystarczajqcoszeroki zakres, aby umozliwiai 
T.ir. rolnikom sprzeda| surowc6w (produkt6wpodstawowych) (warzyw, owoc6w, jaj, swiezego mleka itp.) bezposredniokonsumentom 

fo.ncowym, np. w gospodarstwach lub na lokarnychtargowiskach, lokalnym sklepom detalicirym w celu sprzedafi konsumentomkoricowym oraz lokalny- r".tauracjom. w mysl art. 2 ust. 1 i ,orpor"qdzenia852/2004 za ,,surowce" uwaha ri; prod.rkty produkcji pierwofirej. pojgcie
,,produkcja pierwotna" (zwana w rorpor,tqdzeniu tlgtzooz,,produkci4
podstawowQ") jest rozumiane jako produkcja, upru*u rub hodowla produkt6wpodstawowych, w tym zbiory, doienie i hoiowli zwierz4tgospodarskich przed
ybgjem' Pojgcie to obejmujelakze lowiectwo i rybol6wstwo orazzbieranie runalesnego, w tym produkty ziemi, pochodz4ce z hodowli, polowari i polow6w _art. 3 pkt 17 rozporzqdzenia 178/2002). ioprecyzowanie pojgcia ,,malailo6i,,[surowc6w] jest pozostawione paristwom 

"rlonko."skim" 
"(u.t. I ust. 3rozpotz4dzenia 852/2004). Szersze objadnienia dotycz4ce poigi ,maLa ilod6,',,,surowiec" i ,,produkcja podstawowa" zawarte s4 w wficznych dotozporzqdzenia 852/2004 (s. 5-12). opiniowany projekt ustawy nil ogrurricza sie



w odniesieniu do dziaNalnofici rolniczej polegaj qcej naprzetwarzaniu i sprzeduiry
produkt6w rolnych).

ustawa ma wejdd w Zycie w termini e 14 dniod ogloszenia.

2. stan prawa unii Europejskiej w materii obigtej projektem usrawy
Oceny projektu nale4r dokonai z uwzglgdnieniem:

' rozpotzqdzenia $rE) nr 85212004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny sroato* Jpozywczych
(zw ane go dalej,,r o zp or z4dzeniem g 5 2 I Z0 0 4)4,. rozporzqdzenia (wE) w 953/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawi aj1cego szczeg6lnr^prr.piJy dotyci*ce
higieny w odniesieniu do Zywnosci pocho dzerua *i"r"i""io ,*ur"go
dalej,,r ozporz1dzeniem B 53 / 200 4\s,. rozporz?dzenia Komisji wE nr 207412005 z dnia 5 grudnia 2005 r.
ustanawiaj?cego srodki wykonawcze w odniesieniu do niekt6rych
produkt6w objgtych rozporz4dzeniem $fE) nr 85312004 i do organizacji
urzgdowych kontroli na mocy rozporzqdzen$fE) nr 854/2004 oraz(WE)nr 88212004, ustanawiaj4cego odstgpstwa od rozporzldzenia (wE) nr
852/2004 i zmieruE?cego roryorzqdzenia$rE) * siVzb 04 oraz(wE) nr
8 5 4 / 200 4 (zwanego dalej nr ozporzqdzeniem zol + / 20os-1,. rozporz}dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) w Lr69/2011 z
dnia 25 paidziemka 2011 r. w tpru*i. przek$w,ania konsumentom
informacji na temat zyvmoSci, zrriany rozporzqdzefr parlamentu
Europejskiego i Rady (wE) nr 192412006 i $rE) w 1925/2006 oraz
uchylenia dyrektywy Komisji g7/250lEwG, dyrektywy Rady
90/496lBwc, dyrektywy Komisji tggglt}lwL, dyrektywy 2ooytywn
Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67lw9 i
2008/5/wE otaz rozporz4dzenra, Kgmisji $rE) nr aoetzoO4 (zwanego
dalej,,rozporzqdzeniem L | 69 / Z0 | f)6,

o art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej (TftiE)
' rcryotzqdzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o fuirlicjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnyrn (zwanego dalej
,,r ozporzqdzeniem | 408 I Z0 | 3' )7,. rozporz}dzenia Komisji (trE) nr Aa7D013 z dnia lg grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania a'rt. 107 i 108 Traktatu o fuirlicjonowaniu Unii
Europejskiejrdo pomocy de minimis (zwanego dalej ,,io"pooqdzeniem
1407/2013") .

o Dz.Urz. UE L 139, 30.4.2004, s. l.
'Dz.lJrz. LIE L 139,30.4.2004, s. 55.
" Dz.Urz. UE L 304, 22.11.2011, s. 18.
' Dz. Urz. UE L 3 52 z 24.12.2013. s. 9.t Dz.rJru.IJEL352 z24.12.2013. s.1.
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KANCTTARII 5E]MIJ

Pan Marek Kuchciriski
Marszalek Sejmu
Rzeczypospolitej polskiej

opinia w sprawie zgodnosci z prawem unii Europejskiej poserskiegoprojektu ustawy o sprzedairy irywno6ci przez rolnik6w orazzmianieniekt6rych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawc6w: pos"t Jaroslaw
Sachajko)

Na podstawie art' 3! ytt. 2 uchwaly s".r.-y F-"9?tporpolitej 
polskiej z dnia 30 lipca 1992roku - Regulamin sejSu Rzeczypospoiit"3 eohkiej 6rrronitor polski z zolz r. poz. 32, zezmianami) sporzqdza sig nastgpujaca opinig: L Lv L'

1. Przedmiot projektu ustarvy
Projekt ustawy dotyczy 

-prodrrk.;i, przetwarzania oraz sprzedairyzywnodci, prowadzonej przez rolnika. w' szczeg6lnosci pro;"tt przewiduje
,,naturalne prawo" podmiotowe rolnika prowadzqcego gospodarstwo rolne dosptzedairy zywnosci spelniaj4cej okre6lon" rv projekcie warunki jako ko6cowyetap procesu jej produkcji i przetwarzania. rro.lett dotycryprr"au4 zar6wno
4rwnosci nieprzetworzonej, jak i przetworzon.j. spt"aj-" uve prowadzonatylko w spos6b i w miejscach okreslonych w projekcie, przy czyrn projektdopuszcza prowadzenie sprzedairy na terenie catego kraju, bez limitu odleglosciod gospodarstwa. Ponadto projekt reguluje ,uruiy przetwarzanie przez rclnikaprodukt6w 4rwnoscior,vych przemaczonych na sprzeda| or* wprowadzadomniemanie, ze rolnik jest w stanie zapewnic be$ieczeristwo irywnosci orazzapewnil warunki higieniczne dla produkt6w przeznaczonych do sprzedairy.Projekt zmierza r6wniez do znowelizowania trzechustaw: (l) z dnia 25sierpnia 2006 r. o bezpieczeristwie zywnosri i zy*1;;;;id;.rt porr.rr.ni.katalogu zaHad6w produkui4cych ruu przetwarzaiEcych Lywnos6, kt6rychzatwierdzenie nie jest wymagane, o podmioty dokonujace sprze dazy zywnoriciprzez rolnik6w); (2) z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku' ao.iroaory- od os6bfrzycznych 2 (ptzez poszerzenie zakresu pojgcia ,dzia2alnos1 rolnicza,, oprzetwarzanie i sprzeda| produkt6w..rolnycil oi* 1l) z dnia z- lipca 2004 r. oswobodzie dzialalnosci gospodarczej3 (pizez'wytqczenie stosowania tej ustawy
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'Dz.U.22015 r.poz. 594 ze zmianami.
" Dz. U. 22012 r. poz. 361 ze zmianami.
'Dz. U. 22015 r. poz. 5g4 ze zmianami.
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Warszawa, 29 sty cznia 2016 r.


