
tych przepisów, cozwi¹zane jest m.in. zdostosowaniem dowymogów Traktatu Lizboñskiego

i wprowadzonym podzia³em na akty delegowane i wykonawcze. Projekt ten zosta³
przekazany do konsultacji do organów odpowiedzialnych zanadzór nad systemem rolnictwa

ekologicznego oraz wsparcie tego systemu pismem z dnia 27marca 2014 r.(tj. do GIHARS,
ARiMR, GIORiN, GIW, UOKiK, GIS, CDR Radom). Ponadto, projekt przekazano do oko³o
100 podmiotów zwi¹zanych z rolnictwem ekologicznym (pismem z dnia 13 maja 2014 r.)
m. in. do cz³onków Rady Rolnictwa Ekologicznego, skupiaj¹cej przedstawicieli organizacji,
producentów oraz instytucji zwi¹zanych z rolnictwem ekologicznym, upowa¿nionych

jednostek certyfikuj¹cych w rolnictwie ekologicznym, Krajowej Rady Izb Rolniczych, szkó³

wy¿szych (w tym SGGW) iurzêdów marsza³kowskich. Wniosek zosta³ tak¿e udostêpniony
publicznie w kwietniu 2014 r. na stronie internetowej resortu rolnictwa w celu

przeprowadzenia jak najszerszych konsultacji.

Zg³oszone uwagi, otrzymane od 17pOdmiotól dotyczy³y miêdzy innymi:
1) ryzyka znacznego pogorszenia sytuacji producentów i konsumentów w zwi¹zku

z proponowanym zakoñczeniem obowi, zywania odstêpstw od zasad produkcji

ekologicznej,
2) braku szczegó³owych wymogów produ~cji, co utrudni lub uniemo¿liwi sprawn¹

kontrolê prowadzenia produkcji ekologicznej,
3) zbyt ogólnego podejœcia do zagadnienia certyfikacji grupowej, co utrudni wdra¿anie

prawa,
4) ryzyka znacznego pogorszenia puli genoJej roœlin izwierz¹t w zwi¹zku z odejœciem

od mo¿liwoœci wykorzystywania materia³u rozmno¿eniowego i zwierz¹t spoza
systemu rolnictwa ekologicznego.
Wzwi¹zku zlicznymi uwagami, w dniu 8sierpnia 2014 r.wgmachu MRiRWodby³o

siê spotkanie informacyjne dotycz¹ce ww. wniosku, w którym udzia³ wziê³y osoby

reprezentuj¹ce oko³o 50podmiotów zwi¹zanych zeœrodowiskiem rolnictwa ekologicznego.

Stanowisko wzglêdem proponowanych zmian prezentowane przez Stronê Polsk¹
na posiedzeniach Grupy Roboczej Rady ds. Jakoœci ¯ywnoœci, Specjalnego Komitetu

ds. Rolnych oraz Radzie ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa uwzglêdnia³o uwagi przekazywane
w ramach konsultacji przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorze rolnictwa ekologicznego, przy
czym szereg z tych uwag zosta³o uwzglêdnionych. W zwi¹zku z powy¿szym, nie mo¿na
zgodziæ siê ze stwierdzeniem, i¿ "dotychczas prezentowane stanowiska na posiedzeniach
Rady nie by³y konsultowane zorganizacjami producentów".

W odniesieniu do punktu 1Opowy¿szego pisma, nale¿y przede wszystkim wyjaœniæ,

¿e w potocznym rozumieniu "sprzeda¿ bezpoœrednia" ¿ywnoœci to taka dzia³alnoœæ gdzie

rolnik prowadzi w gospodarstwieprodukcjê¿ywnoœci (przetworzonej inieprzetworzonej) na

niewielk¹ skalê i sprzedaje j¹ bezpoœrednio, tj. bez udzia³u jakiegokolwiek poœrednika

konsun;e~tom, np. ": sw~im gospodar~~wie .lub n~ .targu., T~i~ dzia³anie w ~rawie
¿ywnoœciowym przypisane Jest prowadzerlU dzia³alnoœci okreœlonej Jako handel detaliczny,

zdefiniowany wart. 3 pkt 7 rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹cego ogólne zasady i wymagania prawa

¿ywnoœciowego, powo³uj¹cego EUrOpejrlki Urz¹d ds. bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz
ustanawiaj¹cego procedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci (Dz. Urz. UE L 31,

z 1.02.2002, str. 1,zpóŸnoz~.;. ?~.Urz.[UE Polskie wyda~ie specjaln~, .roz~z. 15,t. 6, s.tr.
463). Nale¿y przy tym podkreœliæ, zew rabach handlu detahcznego mozhwa Jest produkcja,

w tym przetwarzanie ¿ywnoœci, zarówno pochodzenia roœlinnego, jak i zwierzêcego pod

warunkiem, ¿e wyprodukowana ¿ywnoœæ bêdzie sprzedawana wy³¹cznie konsumentom
koñcowym.
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Maj¹c na uwadze powy¿sze nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kwestie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci

(legislacyjne jak ite dotycz¹ce nadzoru organów urzêdowej kontroli ¿ywnoœci) wodniesieniu

do handlu detalicznego ¿ywnoœci¹ pochodzenia zwierzêcego, jak i roœlinnego, nale¿¹

do kompetencji ministra w³aœciwego ds. zdrowia. Zatem postulaty o zmianê przepisów

dotycz¹cych przetwórstwa ¿ywnoœci prowadzonego w gospodarstwach w celu sprzeda¿y

tej ¿ywnoœci wy³¹cznie konsumentom koñcowym w ramach handlu detalicznego
(np. produkcja serów, wêdlin, pasztetów, soków, d¿emów, czy powide³) powinny byæ
zg³oszone do w³aœciwego organu, tj. do Ministra Zdrowia, nie zaœ Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, poniewa¿ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada kompetencji

do okreœlenia przepisów krajowych reguluj¹cych wymagania sanitarne dla podmiotów

prowadz¹cych handel detaliczny. Natomiast do kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi nale¿¹ kwestie okreœlenia wymagañ higieniczno-sanitarnych i weterynaryjnych, b¹dŸ
warunków prowadzenia dzia³alnoœci w odniesieniu do podmiotów prowadz¹cych produkcjê

produktów pochodzenia zwierzêcego wramach:
1) sprzeda¿y bezpoœredniej, rozumianej w wê¿szym ni¿ handel detaliczny zakresie,

tzn. w myœl definicji okreœlonej wart. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1577, z póŸno zm.),
tj.jako dzia³alnoœæ, októrej mowa wart. 'i ust. 3 lit. c-e rozporz¹dzenia m 853/2004

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiaj¹cego

szczególne przepisy dotycz¹ce higieny w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia

zwierzêcego, czyli jako bezpoœrednie dostawy dokonywane przez producenta

konsumentom koñcowym lub do lokalnych zak³adów detalicznych bezpoœrednio
zaopatruj¹cych konsumenta koñcowego: ma³ych iloœci surowców pochodzenia
zwierzêcego, miêsa z drobiu i zajêczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie
rolnym, zwierzyny ³ownej lubmiêsa zwierz¹t ³ownych (wprzypadku myœliwych),

2) dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej iograniczonej, októrej mowa wart. 1ust. 5lit.bii
rozporz¹dzenia (WE) ID" 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29

kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹cego szczególne przepisy dotycz¹ce higieny
w odniesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego (Dz. Urz. UE L 139,

z 30.04.2004, str. 55, zpóŸnozm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,

t. 45, str. 14), rozumianej jako dostawy ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego
z zak³adu detalicznego wy³¹cznie do innych zak³adów detalicznych, stanowi¹cej
zgodnie zprawem krajowym tak¹ dzia³alnoœæ.
Wodró¿nieniu oddzia³alnoœci -handel detaliczny, ¯YWnoœæpochodzenia zwierzêcego

wyprodukowana w ramach ww. sprzeda¿y bezpoœredniej oraz dzia³alnoœci marginalnej,
lokalnej i ograniczonej jest przeznaczona do sprzeda¿y nie tylko konsumentom koñcowym,

ale równie¿, w przypadku sprzeda¿y bezpoœredniej mo¿e, a w przypadku dzia³alnoœci

marginalnej, lokalnej i ograniczonej musi byæ tak¿e oferowana do sprzeda¿y zak³adom

prowadz¹cym handel detaliczny bezpoœrednio zaopatruj¹cym konsumentów koñcowych,
takich jak, np. sklepy spo¿ywcze, restauracje, sto³ówki.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, tematyka sprzeda¿y przez rolników nieprzetworzonych,
jak i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzêcego konsumentom koñcowym,
jak i do ww. zak³adów prowadz¹cych handel detaliczny bezpoœrednio zaopatruj¹cych
konsumentów koñcowych, wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych, zosta³a ju¿

uregulowana wrozporz¹dzeniach Ministra ~olnictwa iRozwoju Wsi zdnia 30wrzeœnia 2015

r. wsprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzêcego
I

przeznaczonych do sprzeda¿y bezpoœredniej (Dz. U. poz. 1703) oraz w rozporz¹dzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegó³owych

warunków uznania dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.Ul . Nr 113, poz.
753).
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Wramach ww. sprzeda¿y bezpoœredniej rolnicy mog¹ prowadziæ produkcjê isprzeda¿

konsumentom koñcowym lub do zak³adów prowadz¹cych handel detaliczny bezpoœrednio

zaopatruj¹cych konsumenta koñcowego w nieprzetworzone produkty pochodzenia
zwierzêcego, takich jak: tusze ipodroby z drobiu, królików lub nutrii, mleko surowe, siara,
surowa œmietana, jaja od drobiu i ptaków bezgrzebieniowych, produkty rybo³ówstwa ¿ywe

lub uœmiercone ipoddane niektórym rodzajom obróbki, nieprzetworzone produkty pszczele
oraz ¿ywe œlimaki l¹dowe okreœlonych gatunków.

Natomiast w ramach ww. dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej i ograniczonej rolnicy

mog¹ prowadziæ produkcjê i sprzeda¿ konsumentom koñcowym oraz dostawy do zak³adów

prowadz¹cych handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta koñcowego
przetworzonych lub poddanych niektórym rodzajom obróbki produktów pochodzenia
zwierzêcego, takich jak: produkty miêsne, surowe wyroby miêsne, miêso mielone, produkty
mleczne, produkty rybo³ówstwa, œwie¿e miêso wo³owe, wieprzowe, baranie, kozie, koñskie,
drobiowe oraz ze zwierz¹t ³ownych lub zwierz¹t dzikich utrzymywanych w warunkach
fermowych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿epierwsze zww. rozpbrz¹dzeñ wesz³o w¿ycie zdniem l stycznia
2016 r. iwprowadzi³o szereg u³atwieñ dla podmiotów prowadz¹cych sprzeda¿ bezpoœredni¹

nieprzetworzonych produktów pochodzenia z³ierzêcego w porównaniu z poprzednio
obowi¹zuj¹cym stanem prawnym. W ww. rozporz¹dzeniu wprowadzono m. in. nastêpuj¹ce

zmiany: rozszerzono katalog produktów pochodzenia zwierzêcego dopuszczonych
do sprzeda¿y bezpoœredniej o siarê, skórowane tusze grubej zwierzyny ³ownej, patroszone
tusze drobnej zwierzyny ³ownej oraz mro¿one' tusze w przypadku drobiu, zajêczaków
i zwierz¹t ³ownych; wprowadzono mo¿liwoœæ sprzeda¿y bezpoœredniej jaj z gospodarstwa;
wprowadzono mo¿liwoœæ przekroczenia wielkoœci produkcji przez podmiot prowadz¹cy
sprzeda¿ bezpoœredni¹ w danym tygodniu, pod warunkiem uzyskania zgody w³aœciwego
powiatowego lekarza weterynarii; umo¿liwiono pod pewnymi warunkami prowadzenie

sprzeda¿y bezpoœredniej naterytorium ca³ego kraju wprzypadku sprzeda¿y podczas wystaw,

festynów, targów oraz kiermaszyorganizowanych wcelu promocji produktów; wprowadzono
mo¿liwoœæ sprzeda¿y przez podmiot prowadz¹cy sprzeda¿ bezpoœredni¹, produktów
pochodzenia zwierzêcego wyprodukowanych przez inny podmiot prowadz¹cy tak¹

dzia³alnoœæ w tym samym powiecie, podczas ww. imprez okolicznoœciowych,
organizowanych w celu promocji produktów; jak równie¿ okreœlono minimalne wymagania
higieniczne dla sprzeda¿y ¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego z obiektów lub urz¹dzeñ
ruchomych lubtymczasowych, wtym urz¹dzeñ dystrybucyjnych dosprzeda¿y ¿ywnoœci.

W ww. rozporz¹dzeniu w sprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji

produktów pochodzenia zwierzêcegoIprzeznaczonych do sprzeda¿y bezpoœredniej
nie uwzglêdniono produktów przetworzonych pochodzenia zwierzêcego, takich jak

np. produkty miêsne czy produkty mlecŸne poniewa¿ by³oby to sprzeczne z przepisami
unijnymi, tj.zww. art. 1ust. 3lit. c-erozporz¹dzenia nr 853/2004. Pañstwa cz³onkowskie UE
nie mog¹ przyjmowaæ przepisów krajowych sprzecznych z prawem UE, poniewa¿ mog³oby
to skutkowaæ nawet uchyleniem tych przepisów krajowych. Tak jak wskazano powy¿ej,
mo¿liwoœæ sprzeda¿y konsumentom kOñFowym produktów przetworzonych pochodzenia
zwierzêcego, wyprodukowanych w gosl1odarstwach rolnych istnieje obecnie w ramach

zak³adów prowadz¹cych handel detaliczny, nad którymi nadzór w Polsce sprawuj¹ organy

Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, podleg³ej Ministrowi Zdrowia.

Sprzeda¿ konsumentom koñco~m produktów przetworzonych pochodzenia
zwierzêcego, wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych mo¿e byæ równie¿ prowadzona

przez rolników, oprócz handlu detalicznego, w ramach dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej
i ograniczonej, dla której warunki prowadzenia okteœla ww. roZPOrZjdZenie Ministra
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych warunków uznania dzia³alnoœci
marginalnej, lokalnej iograniczonej.

Nadzór nad zak³adami prowadz¹cymi sprzeda¿ bezpoœredni¹ idzia³alnoœæ marginaln¹,

lokaln¹ i ograniczon¹ w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci w Polsce sprawuje Inspekcja

Weterynaryjna. Procedura rejestracji podmiotów zamierzaj¹cych prowadziæ ww. sprzeda¿

bezpoœredni¹ idzia³alnoœæ marginaln¹, lokaln¹ iograniczon¹, atak¿e obowi¹zki podmiotów

dotycz¹ce powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii ozakresie, wielkoœci produkcji,
rodzaju produktów, które maj¹ byæ produkowane w zak³adzie zosta³y okreœlone wart. 19-21

ustawy z dnia 16grudnia 2005 r. oproduktach pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 17,poz. 127,zpóŸnozm.).

Ponadto, nale¿y podkreœliæ, ¿e w resorcie rolnictwa na ukoñczeniu s¹ prace

legislacyjne nad nowelizacj¹ ww. rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych warunków
uznania dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej iograniczonej, które maj¹ na celu wprowadzenie

pewnego rodzaju u³atwieñ dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ marginaln¹, lokaln¹
i ograniczon¹, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeñstwa
¿ywnoœci. Projekt rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

szczegó³owych warunków uznania dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej iograniczonej, w dniu
4 sierpnia 2015 r. zosta³ przes³any do notyfikacji Komisji Europejskiej oraz pozosta³ym

I

pañstwom cz³onkowskim Unii Europejskie~, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹

(nr notyfikacji 2015/0433/PL). Obowi¹zkowy okres wstrzymania procedury legislacyjnej

dlatego aktu prawnego wyznaczony przez Komifjê Europejsk¹ up³ynie dnia 5lutego 2016 r.
Do dnia up³yniêcia obowi¹zkowego okresu wstrzymania procedury legislacyjnej dlatego aktu

prawnego, nie bêdzie on móg³ byæ podpisany ani opublikowany. G³ówne cele zmiany
przepisów weterynaryjnych dotycz¹cych dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
to m. in. rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzêcego, które mog¹ byæ

produkowane w ramach tej dzia³alnoœci, zwiêkszenie limitu dostaw dla niektórych
produktów, zwiêkszenie obszaru, na którym mo¿e byæ prowadzona taka dzia³alnoœæ (o du¿e

miasta zlokalizowane na terenie województw s¹siaduj¹cych zwojewództwem, wktórym jest
prowadzona produkcja, tj. miasta, w których zlokalizowana zosta³a siedziba wojewody lub
sejmiku województwa), zniesienie, pod pewnymi warunkami, ograniczenia dotycz¹cego

obszaru sprzeda¿y produktów w przypadku sprzeda¿y podczas imprez okolicznoœciowych
organizowanych w celu promocji produktów, umo¿liwienie wykorzystania do produkcji
¿ywnoœci pochodzenia zwierzêcego w ramach dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej

iograniczonej surowców, które zosta³y wyprodukowane w zak³adzie prowadz¹cym sprzeda¿
bezpoœredni¹, wprzypadku gdyobietedzia³alnoœci prowadzone s¹przez ten sampodmiot.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ procedur¹ notyfikacji, zaproponowane w ww. projekcie

rozporz¹dzenia, propozycje nowelizacji mog¹ ulec zmianie w trakcie dalszych prac
legislacyjnych i nie nale¿y ich uznawaæ za ostatecznie przyjête. Projekt rozporz¹dzenia

w sprawie szczegó³owych warunków uznania dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej
i ograniczonej zosta³ zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa

Rolnictwa iRozwoju Wsi orazRz¹dowego Centrum Legislacji (www.minrol.gov.pl; zak³adka
Ministerstwo -+ Legislacja).

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e rolnicy produkuj¹cy w gospodarstwach ¿ywnoœæ
pochodzenia zwierzêcego o tradycyjnym charakterze, w tym w ramach dzia³alnoœci

marginalnej, lokalnej i ograniczonej rrog¹ skorzystaæ z odpowiednich dostosowañ
lub odstêpstw od obowi¹zuj¹cych wyrnagan Unii Europejskiej na podstawie przepisów, które

zosta³y uregulowane w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010

r. w sprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym
charakterze (Dz. U. Nr 10, poz. 910) oraz w rozporz¹dzeniu z dnia ~?lipca 2007 r.
w sprawie ogólnych odstêpstw od wymagañ higienicznych w zak³adac~ produkuj¹cych
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¿ywnoœæ tradycyjn¹ pochodzenia zwierzêcego (Dz. U. Nr 146, poz. 1024). Ustanowione

www. przepisach krajowych wymogi wpisuj¹ siê w strategiê wspierania produkcji ¿ywnoœci
na poziomie lokalnym oraz wprowadzania u³atwieñ dla rolników prowadz¹cych produkcjê

¿ywnoœci na ma³¹ skalê, zapewniaj¹c przy tym standardy bezpieczeñstwa produkowanej

¿ywnoœci.
Ponadto, w 2015 r. podjêto w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzia³ania

legislacyjne nad zmian¹ przepisów ww. rozporz¹dzeniawsprawie wymagañ weterynaryjnych

przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze. Projekt rozporz¹dzenia

zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji

produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze jest na etapie uzgodnieñ z organizacjami
spo³ecznymi, które zakoñcz¹ siê 20 stycznia 2016 r. Celem zmian jest przede wszystkim
rozszerzenie katalogu produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (zawieraj¹cego
bryndzê podhalañsk¹, oscypek iredyko³kê), o bundz i¿entycê, tak aby przy produkcji tych
produktów mo¿na by³o skorzystaæ z odstêpstw od wymagañ higieniczno-sanitarnych
i weterynaryjnych, które maj¹ obecnie zastosowanie przy produkcji bryndzy podhalañskiej,

oscypka iredyko³ki. I

Projekt rozporz¹dzenia w sprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji
produktów mlecznych o tradycyjnym charakierze zosta³ zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rz¹dowego Centrum

Legislacji (www.minrol.gov.pl; zak³adka Ministetstwo -+ Legislacja).

W odniesieniu do punktu 11 powy¿szego Ipisma pragnê zauwa¿yæ, i¿ podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do konsolidacji systemu urzêdowych kontroli produktów ¿ywnoœciowych
zosta³o wskazane jako jeden z celów do realizacji w latach 2015 - 2019 w ramach dzia³añ

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zintegrowany ijednolity system kontroli bezpieczeñstwa
i jakoœci ¿ywnoœci w Polsce powinien zostaæ utworzony na bazie urzêdowych s³u¿b

kontrolnych dzia³aj¹cych w obszarze bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, w oparciu o ich potencja³,

zasoby oraz dotychczasowy dorobek inspekcyjny i laboratoryjny. Zagwarantuje
to skoncentrowanie pe³nego nadzoru nad ³añcuchem ¿ywnoœciowym "od pola do sto³u"
w jednej jednostce organizacyjnej. Realizacja tego dzia³ania wymaga przeprowadzenia
niezbêdnych analiz dotycz¹cych m.in. obowi¹zuj¹cych przepisów prawa z zakresu
urzêdowych kontroli ¿ywnoœci, które bêd¹ stanowiæ podstawê do wypracowania propozycji
jednolitego i zintegrowanego systemu kontroli w ³añcuchu rolno-spo¿ywczym,
uwzglêdniaj¹cego zarówno zakres kompetencji, jak istrukturê nowych organów kontrolnych.

I

Zidentyfikowane w przedmiotowym piœmie problemy zosta³y zatem uwzglêdnione
w pracach MRiRW, wpisuj¹c siê w Program Dzia³añ MRiRW w latach 2015-2019. Celem
Ministerstwa jest bowiem stworzenie warunków prawnych i ekonomicznych wspieraj¹cych

rozwój rolnictwa, wtym produkcji ekologicznej poprzez eliminacjê barier administracyjnych
oraz zapewnienie równej konkurencyjnoœci narynku Unii Europejskiej.

zup. Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi

PODSE ANV
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