
Warszawa, dnia 13 marca 2009 r.

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

(druk nr 488)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r.

dotyczącej ustanowienia minimalnych zasad ochrony kurcząt utrzymywanych z

przeznaczeniem na produkcję mięsa.

Dyrektywa ta nie ma zastosowania do gospodarstw utrzymujących mniej niż 500 sztuk

kurcząt, gospodarstw, w których są utrzymywane wyłącznie stada hodowlane, wylęgarni oraz

gospodarstw stosujących ekstensywny chów ściółkowy lub ekologiczny.

Przepisy dyrektywy zezwalają na zwiększenie zagęszczenia kurnika w przypadku

spełnienia przez podmiot utrzymujący kurczęta dodatkowych wymagań określonych w

załącznikach do tej dyrektywy.

Osoby opiekujące się kurczętami będą zobowiązane do odbycia szkoleń w zakresie

obejmującym znajomość przepisów oraz zagadnień związanych z dobrostanem kurcząt. Z

obowiązku odbycia szkolenia mogą być zwolnieni posiadacze kurników, w których

utrzymywane są kurczęta brojlery, jeżeli samodzielnie sprawują nad nimi opiekę, lub jeżeli

opiekę tę sprawują osoby posiadające w dniu wejścia w życie przepisów ustawy określone

kwalifikacje, wynikające z nabytej wiedzy lub praktycznego doświadczenia.

Na potrzeby nowelizowanej ustawy wprowadza się definicję pojęcia "kurczęcia

brojlera".

W dodanych art. 12a – 12j zostały określone zgodnie z dyrektywą zasady

utrzymywania kurcząt brojlerów w celu pozyskiwania mięsa, obowiązki podmiotów

utrzymujących kurczęta brojlery, a także organy właściwe do kontroli gospodarstw.



2

Opiekunami kurcząt brojlerów będą mogły być osoby, które ukończą szkolenie

w zakresie określonym w ustawie oraz osoby o wskazanych w ustawie, nabytych wcześniej i

udokumentowanych kwalifikacjach.

Nowelizacja określiła ponadto tryb i warunki udzielania przez wojewódzkich lekarzy

weterynarii upoważnień do prowadzenia szkoleń oraz zakres programu szkolenia.

W art. 12d wskazane zostały warunki, po spełnieniu których będzie możliwe

zwiększenie obsady kurcząt brojlerów ponad dopuszczalną normę. Minister właściwy do

spraw rolnictwa w akcie wykonawczym określi sposób ustalania zagęszczenia brojlerów

utrzymywanych w kurniku w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej.

Na posiadaczy kurników lub opiekunów kurcząt brojlerów nałożony został obowiązek

prowadzenia dla każdego kurnika dokumentacji dotyczącej ilości i warunków

przetrzymywania zwierząt. Dokumentacja ta ma być przechowywana przez trzy lata od dnia

umieszczenia kurcząt w kurniku i udostępniana powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Nowela wprowadza też instrumenty kontroli i oceny przez urzędowego lekarza

weterynarii poziomu dobrostanu tych zwierząt oraz weryfikacji zgodności z wymaganiami

określonymi w przepisach.

Główny Lekarz Weterynarii został zobowiązany do przekazywania Komisji

Europejskiej sprawozdań z monitorowania wybranych stad poddawanych ubojowi w okresie

12 miesięcy oraz do przekazywania corocznych sprawozdań z kontroli przeprowadzanych w

gospodarstwach, w których są utrzymywane brojlery wraz z wykazem podjętych działań

mających na celu poprawę ich dobrostanu.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Nowelizacja wypracowana została na podstawie projektu rządowego – druk nr 1561,

z dnia 29 grudnia 2008 r., skierowanego do pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i

Rozwoju Wsi. Sejm uchwalił ją na 37 posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania nie uległy zmianom na etapie prac

legislacyjnych w Sejmie.

III. Uwagi szczegółowe

1. Uwaga do art. 1 pkt 1, art. 12d pkt 2

Przepis w brzmieniu uchwalonym przez Sejm nakazuje, w każdym przypadku, aby

informacja o planowanym zwiększeniu obsady brojlerów została przekazana powiatowemu
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lekarzowi weterynarii w terminie określonym ściśle, tj. "na 15 dni przed" umieszczeniem

stada w kurniku, co jest niewątpliwie rozwiązaniem wadliwym.

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 5, w art. 12d w pkt 2 wyrazy "na 15 dni" zastępuje się wyrazami "co najmniej

15 dni";

2. Uwaga do art. 1 pkt 5, art. 12j pkt 5

Przepis wymaga poprawienia w związku z utratą mocy rozporządzenia (EWG) nr

1538/91 z dniem 1 lipca 2008r. i zastąpieniem go rozporządzeniem Komisji (WE)

nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze

do rozporządzenia Rady (WE) nr 1243/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w

odniesieniu do mięsa drobiowego (vide opinia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej z

dnia 12 lutego 2008 r.).

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 5, w art. 12j pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) kurcząt utrzymywanych w systemie ekstensywnego chowu ściółkowego z

dostępem do wolnego wybiegu, o których mowa w rozporządzeniu Komisji

(WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającym szczegółowe

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1243/2007 w sprawie

niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE

L 157 z 17.06.2008, str. 46, z późn. zm.) w załączniku V, w lit. b–e;";

3. Uwaga do art. 1 pkt 7, art. 37d

W przepisie karnym pominięta została sankcja karna z tytułu naruszenia obowiązku

określonego w dodanym przepisie art. 12f ust. 2, tj. obowiązku przechowywania przez 3 lata

od dnia umieszczenia brojlerów w kurniku przewidzianej prawem dokumentacji i

udostępniania jej powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 7, w art. 37d w ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) nie przechowuje lub nie udostępnia dokumentacji, o której mowa w

art.12f ust. 1, zgodnie z przepisem art. 12f ust. 2,";

4. W związku z uzyskaną informacją o uchyleniu z dniem 10 marca 2009 r. dyrektywy

Rady 91/630/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiającej minimalne normy
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ochrony świń, przywołanej w art. 1 pkt 1, w odnośniku lit. a i wejściem w życie

dyrektywy Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającej minimalne

normy ochrony świń należałoby również wprowadzić stosowną poprawkę,

uzyskawszy w tej sprawie opinię Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o

zgodności z prawem Unii Europejskiej.

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 1, w odnośniku nr 1:

a) skreśla się lit. a,

b) po lit. f dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) dyrektywy Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającej

minimalne normy ochrony świń (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2009,

str. 5);".

Hanna Kaśnikowska

Główny legislator


