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Poz. 1775

1775
USTAWA
z dnia 5 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich1)
Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich
(Dz. U. Nr 133, poz. 921 oraz z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

„2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego —
w przypadku podmiotów podlegajàcych
obowiàzkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego;”,

1) w odnoÊniku nr 1 do ustawy w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5—13 w brzmieniu:

„14) dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca
2008 r. upraszczajàcej procedury dotyczàce
podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniajàcej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG,
88/407/EWG,
88/661/EWG,
89/361/EWG,
89/556/EWG,
90/426/EWG,
90/427/EWG,
90/428/EWG,
90/429/EWG,
90/539/EWG,
91/68/EWG,
91/496/EWG,
92/35/EWG,
92/65/EWG,
92/66/EWG,
92/119/EWG,
94/28/WE, 2000/75/WE, decyzj´ 2000/258/WE
oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE
i 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008,
str. 40).”;

6) wzorzec rasy, odmiany oraz standard hodowlany dla cz´Êci wst´pnej ksi´gi;

2) w art. 6 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) systemu teleinformatycznego na potrzeby oceny wartoÊci u˝ytkowej lub hodowlanej,”;
3) w art. 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) systemu teleinformatycznego na potrzeby tych
ocen w zakresie dotyczàcym poszczególnych
gatunków zwierzàt gospodarskich.”;
4) w art. 13 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Dla rodów drobiu w poszczególnych jego gatunkach, ka˝dego z gatunków zwierzàt futerkowych oraz linii hodowlanych pszczó∏ prowadzi
si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko jednà ksi´g´.”;

„5) program hodowlany;

7) opis sposobu identyfikacji zwierzàt;
8) zakres informacji o zwierz´tach wpisywanych do ksi´gi;
9) zakres prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej niezb´dny do realizacji programu
hodowlanego;
10) opis metody prowadzenia oceny wartoÊci
hodowlanej;
11) opis sposobu prowadzenia selekcji oraz
zasady doboru zwierzàt do kojarzeƒ;
12) opis systemu kontroli danych o zwierz´tach wpisanych do ksiàg;
13) minimalne wymagania, jakie powinny
spe∏niaç zwierz´ta wpisywane do cz´Êci
wst´pnej ksi´gi.”,
b) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa sporzàdza, w sposób okreÊlony przez Komisj´
Europejskà, wykaz uznanych zwiàzków hodowców lub innych podmiotów prowadzàcych ksi´gi, o których mowa w ust. 1, aktualizuje go i umieszcza na stronie internetowej administrowanej przez urzàd obs∏ugujàcy tego ministra.”;

5) w art. 14 uchyla si´ ust. 2;
6) w art. 17:
a) w ust. 3:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
———————
1)

Przepisy ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrektywy
Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczajàcej
procedury dotyczàce podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniajàcej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG,
88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG,
90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG,
91/68/EWG,
91/496/EWG,
92/35/EWG,
92/65/EWG,
92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzj´
2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE
i 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008, str. 40).

7) w art. 18 w ust. 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wzorzec rasy, odmiany, rodu lub linii hodowlanej oraz standard hodowlany dla cz´Êci wst´pnej ksi´gi;”,
b) w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 12 i 13 w brzmieniu:
„12) statut lub umow´, na podstawie których
dzia∏a zwiàzek hodowców lub inny podmiot;
13) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego —
w przypadku podmiotów podlegajàcych
obowiàzkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego.”;
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8) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku rezygnacji z prowadzenia ksi´gi,
o której mowa w art. 17 i 18, a tak˝e je˝eli program hodowlany lub krajowy program hodowlany dla gatunku, rasy, odmiany, rodu, linii, p∏ci lub stada, dla których prowadzi si´ t´
ksi´g´, nie mo˝e byç realizowany, zwiàzek hodowców lub inny podmiot, który prowadzi danà ksi´g´, sk∏adajà do ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa wniosek o wydanie zgody na
zakoƒczenie jej prowadzenia.”;
9) w art. 21 w ust. 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego —
w przypadku podmiotów podlegajàcych
obowiàzkowi wpisu do Krajowego Rejestru
Sàdowego;”,
b) w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5—11 w brzmieniu:
„5) program krzy˝owania zawierajàcy okreÊlenie cech u˝ytkowych podlegajàcych doskonaleniu oraz opis komponentów i metod
krzy˝owania;
6) opis sposobu identyfikacji zwierzàt;
7) opis systemu rejestracji danych o pochodzeniu zwierzàt, w tym spokrewnienia zwierzàt;
8) zakres informacji o zwierz´tach wpisywanych do rejestru;
9) zakres prowadzenia oceny wartoÊci u˝ytkowej niezb´dny do realizacji programu krzy˝owania;
10) opis metody prowadzenia oceny wartoÊci
hodowlanej;
11) opis systemu kontroli danych o zwierz´tach
wpisanych do rejestru.”;
10) w art. 22 w ust. 3 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) statut lub umow´, na podstawie których dzia∏a zwiàzek hodowców lub inny podmiot;
10) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego —
w przypadku podmiotów podlegajàcych obowiàzkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sàdowego.”;
11) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a. 1. W przypadku rezygnacji z prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 21
i 22, a tak˝e je˝eli program krzy˝owania okreÊlony dla danego rejestru nie
mo˝e byç realizowany, zwiàzek hodowców lub inny podmiot, które prowadzà dany rejestr, sk∏adajà do ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa
wniosek o wydanie zgody na zakoƒczenie jego prowadzenia.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, zgod´, o której mowa
w ust. 1.”;
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12) w art. 26:
a) w ust. 7:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ dawcy
lub dawców tego materia∏u, a w przypadku:
a) buhaja — numer identyfikacyjny, pod
jakim buhaj ten zosta∏ zarejestrowany
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 6 pkt 2 lit. a,
b) zarodka — wyniki badania grup krwi
lub markerów DNA dawców zarodka;”,
— w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wyniki mi´dzynarodowej oceny wartoÊci
hodowlanej przeprowadzonej przez organ
referencyjny, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych oceny
wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej byd∏a,
je˝eli jest ona przeprowadzana dla danej
rasy,”,
b) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:
„10. Informacje dotyczàce wyników:
1) mi´dzynarodowej oceny buhajów, o których mowa w ust. 7 pkt 4 lit. b lub c,
2) badaƒ, o których mowa w ust. 7 pkt 4 lit. d
— zawarte w ofertach, materia∏ach reklamowych i marketingowych przeznaczonych dla
hodowców podaje si´ w j´zyku polskim.”;
13) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Reproduktory koniowatych lub nasienie od
nich pochodzàce wykorzystuje si´ w rozrodzie,
je˝eli reproduktory te sà wpisane do ksiàg lub
rejestrów i spe∏niajà wymagania okreÊlone
w programie hodowlanym danej rasy lub odmiany w obr´bie rasy.”;
14) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wniosku do∏àcza si´ opini´ w∏aÊciwego
zwiàzku hodowców lub innego podmiotu prowadzàcych ksi´g´ lub rejestr o spe∏nianiu przez
buhaja lub jego nasienie wymagaƒ okreÊlonych w programie hodowlanym lub programie
krzy˝owania zwierzàt, wydanà nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
o jej wydanie.”;
15) w art. 34 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przekazuje do systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w art. 6 pkt 2 lit. a, informacje
o zabiegach sztucznego unasienniania wykonanych w stadach byd∏a ras mlecznych obj´tych ocenà wartoÊci u˝ytkowej.”;
16) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa cofa zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 1, je˝eli:
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1) nie jest realizowany program oceny i selekcji reproduktorów, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, lub
2) podmiot przechowuje lub wprowadza do
obrotu nasienie niespe∏niajàce wymagaƒ
okreÊlonych w art. 29 ust. 3 lub 5 lub art. 32
ust. 1.”;
17) w art. 44:
a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sà planowane w danym roku, z podaniem
przyczyn uzasadniajàcych zastosowanie odst´pstw od warunków okreÊlonych w ust. 2
przy organizacji tych zawodów.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazuje informacje, o których mowa w ust. 5
pkt 2, innym paƒstwom cz∏onkowskim Unii
Europejskiej i podaje je do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej administrowanej przez urzàd obs∏ugujàcy tego
ministra.”;

Poz. 1775

18) w art. 47 w ust. 1 w pkt 11 na koƒcu dodaje si´
przecinek i dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) przechowuje lub wprowadza do obrotu nasienie reproduktorów niespe∏niajàce wymagaƒ okreÊlonych w art. 29 ust. 3 lub 5 lub
art. 32 ust. 1”.
Art. 2. Do dokumentu handlowego do∏àczonego
do partii materia∏u biologicznego wprowadzonej do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.
Art. 3. Do post´powaƒ w sprawach o uznanie
zwiàzków hodowców lub innych podmiotów, o których mowa w art. 17, 18, 21 lub 22 ustawy wymienionej w art. 1, wszcz´tych i niezakoƒczonych decyzjà
ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

