
Warszawa, dnia 22 stycznia 2007 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2007 r. ustawa zmierza do

doprecyzowania lub zmiany niektórych przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji

zwierząt. Proponowane zmiany wynikają z praktycznego stosowania ustawy i mają na celu

przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z rejestracją i

identyfikacją zwierząt.

W noweli przewidziano w szczególności:

1) możliwość składania zgłoszeń w celu nadania numeru siedziby stada oraz innych

wniosków w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt w drodze elektronicznej, za

pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa,

2) uchylenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do określania w

drodze rozporządzenia wzoru paszportu konia, co pozwoli uprawnionym podmiotom na

samodzielne określanie jego wzoru zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii

Europejskiej,

3) możliwość wydania paszportu dla konia o nieznanym numerze identyfikacyjnym ojca, jeśli

znany jest numer identyfikacyjny matki, a koń uzyskał negatywne wyniki badań w

kierunku nosacizny, niedokrwistości zakaźnej koni i zarazy stadniczej (przepisy te utracą

moc z dniem 31 grudnia 2007 r.),

4) zwolnienie podmiotów prowadzących rzeźnie z konieczności dokonywania opłat za

zmiany w rejestrze koniowatych dotyczące wprowadzenia daty uboju danego konia,

5) wydłużenie, z 30 do 180 dni, okresu oznakowania i zarejestrowania owiec i kóz w rejestrze

zwierząt gospodarskich oznakowanych.

W ustawie zaproponowano ponadto rozszerzenie katalogu wykroczeń związanych z

naruszeniem przepisów ustawy oraz ograniczono katalog kar za stypizowane w nim

wykroczenia do kary grzywny.
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Uwagi szczegółowe

1) Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej, jeżeli ustawą nowelizującą zmienia się więcej

niż jedną ustawę, w tytule noweli należy wymienić tytuł każdej zmienianej ustawy.

Ponieważ przedmiotowa ustawa nowelizuje także ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej, jej

tytuł winien uwzględniać również tę zmianę.

Propozycja poprawki:

- tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej" .

2) Zmiana zawarta w art. 1 pkt 3 lit. c noweli jest zbędna, ponieważ nadaje ona art. 14 ust. 6

pkt 2 ustawy nowelizowanej brzmienie identyczne z aktualnie obowiązującym.

Propozycja poprawki:

- w art. 1 w pkt 3 skreśla się lit. c.

3) Zgodnie z ust. 6a i 6b dodawanymi do art. 14 ustawy nowelizowanej, właściwy organ jest

obowiązany wydać posiadaczowi konia paszport konia, jeżeli nie jest znany numer

identyfikacyjny ojca konia, po warunkiem, że posiadacz konia dołączy do zgłoszenia

negatywne wyniki badań tego konia w kierunku nosacizny, niedokrwistości zakaźnej koni

i zarazy stadniczej. W myśl natomiast art. 5 noweli, przepisy art. 14 ust. 6a i 6b utracą

moc z dniem 31 grudnia 2007 r.

Taka technika legislacyjna powoduje wątpliwości z dwóch powodów. Po pierwsze -

niezgodne z Zasadami techniki prawodawczej jest zamieszczanie w przepisach

merytorycznych regulacji o charakterze przejściowym (przepisy art. 14 ust. 6a i 6b

pozostaną w tekście ustawy pomimo utraty przez nie mocy obowiązującej z końcem tego

roku).

Po drugie - wprowadzenie w przepisach merytorycznych ustawy nowelizowanej

wyjątku od zasady, że warunkiem wystawienia paszportu konia jest zidentyfikowanie jego

rodziców, przy jednoczesnym zamieszczeniu przepisu o utracie mocy przez przepisy

ustanawiające ów wyjątek w treści ustawy nowelizującej, może wprowadzać w błąd

adresatów ustawy co do intencji ustawodawcy. Adresaci normy będą bowiem zmuszeni do

jej zbudowania z przepisów zawartych w części merytorycznej ustawy nowelizowanej oraz

z przepisu końcowego zamieszczonego w analizowanej noweli.
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Propozycja poprawek:

a) w art. 1:

- w pkt 3 skreśla się lit. d,

- dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

"Art. 34a. Do dnia 31 grudnia 2007 r. podmiot, o którym mowa w art. 5, wydaje

posiadaczowi konia paszport konia pomimo, że nie jest znany numer

identyfikacyjny ojca konia, jeżeli posiadacz dołączy do zgłoszenia zawierającego

numer identyfikacyjny matki konia, negatywne wyniki badań tego konia w

kierunku: nosacizny (Glanders), niedokrwistości zakaźnej koni (Equine

infectious anaemia) i zarazy stadniczej (Dourine).".",

b) skreśla się art. 5.

Oprac. Maciej Telec


