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·opinia· o qodriośc:f· :z· prawern Unii Eu.-opejsłdeJ rządowego pmjektu u.sławy o ·zrmanle 
Unmvv o oChronie. zdroWia zwierząt otilż zWt.rJaonlu · Chorób· .zćJłllbiydJ zWiemit. ~ 
nlekt6ryeh · lnnydł ustaw (d1Uk nr 16~) uJ.teg~ w sproWozdonlu KomisJI Roi~~ 1 
Rozwoju Wsi"{druk nr 1B14] wyrażona n• -~-wfe art. 13 ust. a pkt 3 ustawy ;l dnia 4 
wvrzemia 1997 r. o dzfatKtl ·administracJi rządowej(Dz. U~ z 2007 r. Nr 65, poz. ·437 z pófn. 
zm.) W ŻWiązku Ż aft. 42 ust. 4 1· art. ·54 ust. 1 Ra&Uiaminu 5ejmu przez mlnlitA włUclweSo. 
do spraw członkOstW. Rzeczypospolitej Polskięi w Unii Europejskiej . . 

.Szanowny PQnie Przewodniczący" 

w związku ;: przedłoionym sprawozdaniem pozwalam sobie wyraził poniższil opinię. 

1. w związku z dodanym nowt'm -brzmie~iem ~rt. 52b ustawy o ~mianie· ustaWy o 
. ochronie zdrowia zwie,rzqt.oraz zwalczeinlłJ ~orób .za/q:dnych zwierząt chciałbYm zauważyć, .. 
że artykUł ten implementuje art. 7 dyrektyw}f:l003/99/WE Panumenru.Europfijsfciego11łt!dY 

· ż dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie monnoroi.vania chtJrob ocizwlerztcYch l odzwlerzę~ych · .. 
· czynników chorobotWórczyCh, . zmjeniająaij . decyqę. /łady 90/424/EWG i uchy/ajgce1 
oyrektywę RodY ~'2/1l7/EIA!G. Zgodrde z nim państwa członkowskie z.lłiJevmiajt, spełniając 
~.eeania. określone w, załączniku 11 do Ww. ~yrektywy, ze :mo:iitorowanle · Qo$ta~eża · 

. porówńywa!ny~ł\ danych na temat . występowania oporności odzwierzęcYch CżyrmUców 
· chorobotwórczych na. środki przeeiwdrobnoUstrojOWI!!! oraz, w zakresie.) w jak;m. stanoW.ą . •· 
·· zagrożE:r.ie dla zdrowi~ publicznego, l~ne czynniki. Z kolei w projektowanym ait. 52b ust. l 
'!IW. ustawy pi'zyjęto~ że Inspekcja Weterynaryjna oraz PaństWowa Inspekcja sanitarna . 
prow3dzą monitorowanie oporności na środki p!"ieciwclrobnoustrojowe . odzwierzęcych 
czynnl;<6w chorobot\~iórctych oraz bakterii komensalnych w zakresie, w jaidm stanowią 
z.:;groż~nie dla zdroWia .publicznago. Należy zatem zauważyć, ie projektowany. artYkuł 
zawt:źa ol.)owiązek · monitorowania. ·oporności ·na środki drobnoustrojowe da (.oprócz · . · · 
odzWierzęcych c~nników: chorobotwórczych) bakterii komensalnych, podczas gdy dyr&l(t\jwa · 
przew1aai;~ objęcie monito.rowaniem~ w takim zakresie; w jakim stanowi~ one zagrożeniłH.ila 

.. ····· 
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. ·. zdrowia. publicinego, również innych czynników, nłe ograniczając się jedynie clo tych baktent 
Jednoczl!śnie chdafbym zauważyć, że zaproponowane brzm~nie art.. 52b ust. 1 może .. 
powodować wątpliwości interpretacyjne- nie jest jasne, rzy przesłanka "w zakresie, w jakim 
stanowią zagrożanle dla zdrowia publicznego"' odnosi się jedynie do bakterii ~omensalnych, 
czy też róWnież do odzwierzc:cych czynników chorobotWórczvch. Należy zauwaivć. ie 

· zgQdnie ·z ww. przepisem dyrektywy, . monitorowanie ·· opOrności na ·· śrOdki· · 
przetiWdrobnoustrojoi,Ye odzWierzęcych . cżynników. chorobotwórczych. nie jest ogral')iczone . 
do zakresu; w Jakim czynniki te. s~nowią zagrożenie dla .zdrowi~ publicznego. . 
11. PonadtO w projektowanym art. 52b INw. ustawy brakjest transpozycji załącznika n lit.· 

. s .do dyr:ektywy 2003/99/WE, zaodnie z któr-Ym państwa członkoviskie mUszą za~vmić, że· 
system monitorowania dostarcza istotnych · Informacji co najmniej w ·zakresie. • 
reprezentatywnej liczby izolatów Salmonella spp., Campylobacterjejuni i Campytobad:e~ coli 
pochodzących od bydła, świń i drobiu oraz żywności pochodzenia zwierzęCego wytWorzonej 
z tych gatunków . .Jednoc;ześnie ·.należy zauważyt, że załącznik 11 lit. A do ww. dyrektywy, 
.zgodnie z kt~rym P1itństwa członkowskie muszą zapewnić, że system monitorClwallia . 

. OpOrności na środki dostarcza C() najmniej informacji wskazanych W t'{m, punkcie, został 
. transponowany w projektowanym art. 52 ust. 4 ww. ustawy . 

. ProJekt ustaWy. ~ujętY . w sprawozdaniu jest qodny z prawem Unii !Uropejsidejł · z 
.. za~trzeieniem powyżSzyc:h uwac. 

Do wiadomOści: • 
, Pan Stanisław Kalemba 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


