NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 24 marca 2010 r.
Nr posiedzenia: 92

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w
medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 807 ,
druki sejmowe nr 2732, 2790 ).
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Janina Fetlińska, Norbert Krajczy,
Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Michał Okła, Zbigniew Pawłowicz,
Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,
−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Marek Twardowski,
− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
− zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa
i Weterynarii Maria Laudańska,
− Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach:
− sekretarz naukowy Jacek Kuźniak,

Żywności

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Michał Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski.
Zawarte w niej uchylenie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie
weterynaryjnej jest konsekwencją eliminacji z polskiego porządku prawnego przepisów
implementujacych uchyloną dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa
państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii. Z
materii uchylanej ustawy pozostawiono regulację, dotyczącą obrotu testami do diagnostyki in vitro
stosowanymi w medycynie weterynaryjnej, którą włączono do ustawy z 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz do ustawy
z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Do obrotu zostaną dopuszczone testy, które
uzyskały pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego i zostały umieszczone
w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który
prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zwrócił uwagę na szereg nieścisłości w sformułowaniu
niektórych przepisów ustawy i przedstawił uwagi o charakterze legislacyjnym.
W trakcie dyskusji senator Władysław Sidorowicz zaproponował wprowadzenie 4 zmian
doprecyzowujących i porządkujących ustawę.
W głosowaniu zostały one przyjęte przez komisję.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Michała Okłę.
Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 807B).
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W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

