UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca
2009 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w odnośniku nr 1 w pkt 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);";

2)

w art. 1 w pkt 4 skreśla się lit. a;

3)

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

4)

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
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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;";
5)

w art. 1 skreśla się pkt 6;

6)

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,";

7)

w art. 3 wyrazy "2, 4 i 6" zastępuje się wyrazami "2 i 4".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt uchwalając do niej 7 poprawek.
Poprawka zawarta w pkt 1 uchwały Senatu w odnośniku nr 1 ustawy nowelizowanej
zmienia odesłanie do uchylonej z dniem 10 marca 2009 r. dyrektywy Rady 91/630/EWG z
dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony świń zastępując je
odesłaniem do obowiązującej w tej kwestii dyrektywy Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia
2008 r.
Podobny charakter ma poprawka przyjęta w pkt 4 uchwały. Zmienia ona odesłanie
zawarte w dodawanym do ustawy nowelizowanej przepisie art. 12j pkt 5. Jest to konieczne w
związku z utratą mocy z dniem 1 lipca 2008 r. rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 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.
Przyjmując poprawkę zawartą w pkt 2 uchwały, Senat uznał za niezbędne
utrzymanie w mocy usuniętego przez Sejm przepisu zakazującego importu zwierząt i
produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli z naruszeniem przepisów
dotyczących ochrony zwierząt. Zakaz ten, zdaniem Senatu, dobrze służył i powinien służyć w
przyszłości ochronie nie tylko humanitarnych standardów, jakie krajowe przepisy wyznaczają
w zakresie ochrony zwierząt, ale również zysków przedsiębiorców, którzy te standardy
stosują. Jako konsekwencja tego rozwiązania, poprawka nr 5, przywraca związany z tym
zakazem przepis karny a poprawka nr 7 koryguje w zakresie tej zmiany przepis dotyczący
wejścia nowelizacji w życie.
Poprawka w pkt 3 uchwały poprawia przepis dotyczący terminu przekazania
powiatowemu lekarzowi weterynarii informacji o planowanym zwiększeniu obsady
brojlerów. Rozwiązaniem niewątpliwie wadliwym jest nakaz, by w każdym przypadku
informacja o planowanym zwiększeniu obsady brojlerów była przekazywana powiatowemu
lekarzowi weterynarii w terminie określonym ściśle, tj. "na 15 dni przed" umieszczeniem
stada w kurniku.
Przyjmując poprawkę zawartą w pkt 6 uchwały, Senat uznał, że wprowadzenie przez
Sejm w art. 12f ust. 2 obowiązku przechowywania przez 3 lata od dnia umieszczenia
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lekarzowi weterynarii wymaga dodania przepisu karnego wskazującego sankcję karną z tytułu
naruszenia tego obowiązku. Pozostawienie przepisu zawierającego określone obowiązki bez
możliwości ich egzekwowania powoduje, że przepis ten pozostanie jedynie normą
instrukcyjną.

