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ZAŁĄCZNIK JUR. 7  PL 
 

ZAŁĄCZNIK 

SPROSTOWANIE 

do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 35 z dnia 8 lutego 2005 r.) 

Strona 2 motyw 9 

zamiast: 

„(9) Zgodnie z zasadami proporcjonalności i pomocniczości, przepisy Wspólnoty nie powinny 

mieć zastosowania do niektórych przypadków prywatnej, domowej produkcji pasz 

i żywienia niektórych zwierząt, ani do bezpośrednich dostaw niewielkich ilości pasz 

z produkcji pierwotnej na poziomie lokalnym lub do obrotu detalicznego pokarmem dla 

zwierząt domowych.” 

powinno być: 

„(9) Zgodnie z zasadami proporcjonalności i pomocniczości, przepisy Wspólnoty nie powinny 

mieć zastosowania do niektórych przypadków produkcji na własny użytek pasz i żywienia 

niektórych zwierząt, ani do bezpośrednich dostaw niewielkich ilości pasz z produkcji 

pierwotnej na poziomie lokalnym lub do obrotu detalicznego pokarmem dla zwierząt 

domowych.”. 
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Strona 4 art. 2 ust. 2 lit. a) i b) 

zamiast: 

„a) prywatnej krajowej produkcji pasz: 

i) dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności dla potrzeb prywatnej konsumpcji 

krajowej; 

i 

ii) dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności; 

b) żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, dla potrzeb prywatnej 

konsumpcji krajowej lub też dla potrzeb działalności, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c) 

rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych(2);” 

powinno być: 

„a) produkcji na własny użytek pasz: 

i) dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności dla potrzeb własnego spożycia; 

i 

ii) dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności; 

b) żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, dla potrzeb własnego spożycia 

lub też dla potrzeb działalności, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych(2);”. 
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