
Warszawa, dnia 8 czerwca 2009 roku

Opinia
do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(druk nr 573)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji

zwierząt do rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.

wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod

identyfikacji koniowatych.

Na podstawie ustawy utworzona będzie centralna baza danych zarejestrowanych

koniowatych, którą prowadził będzie Polski Związek Hodowców Koni.

Ustawa zobowiązuje właścicieli koniowatych do dokonania zgłoszenia w celu nadania

numeru identyfikacyjnego i wydania paszportu koniowatemu. W przypadku zmiany

właściciela nowy właściciel będzie zobowiązany do zawiadomienia podmiotu

wystawiającego paszport o nabyciu zwierzęcia. Właściciele koniowatych będą także

zobowiązani do udzielenia pomocy przy identyfikacji koniowatych. Na podstawie ustawy

właściciele koniowatych będą uprawnieni do uzyskania informacji zawartych w rejestrze

koniowatych i wnoszenia o dokonanie ich korekty.

W ustawie doprecyzowano definicję zakładu przetwórczego, tak by objęła ona spalarnie

prowadzące działalność w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych oraz siedziby stada,

poprzez uwzględnienie miejsc gdzie jest prowadzony chów lub hodowla.

Ustawa wprowadza ułatwienie dokonywania zgłoszeń i składania wniosków dotyczących

identyfikacji i rejestracji zwierząt. Czynności te będą mogły być wykonane za pośrednictwem

Internetu. Ponadto zmienia ona podstawy wydawania paszportów koniowatych i wprowadza

możliwość zgłaszania do rejestru koniowatych zwierząt pochodzących od nieznanych ojców,

których matki są znane. Warunkiem wystawienia paszportu dla tych zwierząt będzie

przedstawienie wyników badań zwierzęcia w kierunku: nosacizny, niedokrwistości zakaźnej

koni i zarazy stadniczej.
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 Opiniowana ustawa zmienia zasady zamawiania kolczyków. Posiadacz zwierzęcia

gospodarskiego nie będzie zamawiać kolczyków i ich duplikatów za pośrednictwem biura

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lecz bezpośrednio u

wybranego dostawcy.

Opiniowana ustawa doprecyzowuje sposób prowadzenia nadzoru przez organy Inspekcji

Weterynaryjnej w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Lekarze weterynarii będą mógli

prowadzić kontrole prowadzenia rejestru koniowatych. Poza tym organy Inspekcji

Weterynaryjnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą zobowiązane

do współpracy w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Warunki i sposób współpracy

będzie określony w porozumieniu zawartym między Prezesem Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa i Głównym Lekarzem Weterynarii.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2009 roku.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 42. posiedzenia w dniu 22 maja 2009 r.

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk nr 1923). Projekt ustawy był przedmiotem prac

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustawa została uchwalona w brzmieniu

zaproponowanym przez rząd.

III. Uwagi

W art. 21 w brzmieniu nadanym opiniowaną ustawą wskazany jest tryb nabycia

kolczyków (i ich duplikatów) oraz kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory (i

ich duplikatów).

Przepis nakazuje aby posiadacz zwierzęcia złożył zamówienie bezpośrednio u

dostawcy, na formularzu opracowanym przez tego dostawcę. Wydaje się, że nie ma

konieczności regulowania w ustawie sposobu zawierania umowy. Zupełnie wystarczające w

tym zakresie są unormowania kodeksu cywilnego.

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku stosowania do identyfikacji zwierząt

jednocześnie kolczyków z elektronicznymi identyfikatorami i bez elektronicznych

identyfikatorów. Nie jest zatem koniecznym, nakładanie na posiadacza zwierzęcia obowiązku

kupowania obu rodzajów kolczyków oraz czytników elektronicznych identyfikatorów.
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Dlatego, uwzględniając konieczność uczynienia przepisu bardziej czytelnym,

proponuję następującą poprawkę:

- w art. 1 w pkt 18, art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa u dostawcy znajdującego się na liście,

o której mowa w art. 26:

1) kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt

gospodarskich, lub

2) kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierające elektroniczne identyfikatory, lub

3) czytniki elektronicznych identyfikatorów.".

Michał Gil
Legislator


