
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r.

ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wprowadza do jej

tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 3 w lit. c, w pkt 10a po wyrazach "pkt 30" dodaje się wyrazy "albo 36";

2) w art. 1 w pkt 11, w art. 14 w ust. 4 i 5 wyrazy "60 dni" zastępuje się wyrazami "90 dni";

3) w art. 1 w pkt 11, w art. 14 w ust. 9 w pkt 3 w lit. b skreśla się wyrazy "zawierające

numer identyfikacyjny matki koniowatego";

4) w art. 1 w pkt 18, art. 21 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa bezpośrednio 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.";
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5) w art. 1 w pkt 23, w art. 28 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "przez laboratorium badawcze"

dodaje się przecinek oraz wyraz "akredytowane" zastępuje się wyrazem "niezależne";

6) w art. 7 wyrazy "z dniem 1 lipca 2009 r." zastępuje się wyrazami "po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt i uchwalił do niej 6 poprawek.

Pierwsza z nich ma na celu rozszerzenie definicji pojęcia "spalarnia", tak by objąć

nią spalarnie o przepustowości nie większej niż 50 kg produktów ubocznych pochodzenia

zwierzęcego na godzinę. W ten sposób wszystkie spalarnie, niezależnie od wydajności,

zostaną objęte regulacjami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Druga poprawka wydłuża okres na nadanie koniowatemu numeru identyfikacyjnego

i wydanie paszportu z 60 do 90 dni. Jednocześnie termin na zgłoszenie koniowatego przez

właściciela ulega skróceniu o 30 dni. Zmiana przepisu umożliwi późniejsze wszczepienie

transponderów zwierzętom bardzo młodym, co zmniejszy zagrożenie dla zdrowia tych

zwierząt.

Uchwalając poprawkę nr 3 Senat zredukował treść zgłoszenia koniowatego przez

właściciela o numer identyfikacyjny matki koniowatego. Rezygnacja z tego elementu nie

narusza art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.

określającego minimalny zakres informacji, które powinny znaleźć się w paszporcie

koniowatego.

Ustawa, nadając nowe brzmienie art. 21 ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt,

wskazuje 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. Zdaniem Senatu, 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. Dlatego też, dążąc do

zapewnienia adekwatności przepisu do woli ustawodawcy, Senat uchwalił poprawkę nr 4.

Poprawka nr 5 ma na celu umożliwienie przeprowadzenia badań kontrolnych przez

niezależne laboratoria badawcze, które nie są laboratoriami akredytowanymi. Poszerza to

katalog podmiotów uprawnionych do badań artykułów służących znakowaniu zwierząt, co

będzie sprzyjać większej konkurencji i niższym cenom takich badań.
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Ustawa w brzmieniu nadanym przez Sejm ma wejść w życie w dniu 1 lipca 2009 r.

Senat w obawie, że proces legislacyjny nie zakończy się do tego dnia, zmienił termin wejścia

w życie ustawy. Przyjęto, że ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


