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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370 oraz z 2014 r. poz. 356) do dokumentu
roboczego Komisji Europejskiej SANCO/7138/2013 „Wytyczne w sprawie monitoringu i zwalczania ASF
u dzikich świń oraz wdrażania środków zapobiegawczych w gospodarstwach, w których utrzymywane są
świnie”, w związku ze zgłoszonymi przez Komisję Europejską uwagami do „Polskiego planu środków
podjętych w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach objętym ograniczeniami
i ochronnym” w odniesieniu do obowiązku przeprowadzania badania przedubojowego świń ubijanych na
użytek własny.
W związku z wystąpieniem ASF u dzików na terytorium Polski, zgodnie z art. 16 dyrektywy
2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego
pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego
pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192, z 20.07.2002 z późn. zm.) Polska jest zobowiązana przedstawić Komisji
Europejskiej „Polski plan środków podjętych w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń u dzików na
obszarach objętym ograniczeniami i ochronnym”. W związku z powyższym Główny Lekarz Weterynarii
opracował i w dniu 14 maja 2014 r. wysłał do Komisji Europejskiej przedmiotowy dokument, celem jego
zatwierdzenia.
Przedmiotowy plan określa środki podjęte w celu zwalczania choroby u dzików na obszarze objętym
ograniczeniami oraz na obszarze ochronnym, wyznaczonymi zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji
2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu
do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str.
47) oraz środki zastosowane w siedzibach stad, znajdujących się na w obszarze objętym ograniczeniami.
Do przedłożonego przez Głównego Lekarza Weterynarii planu Komisja Europejska zgłosiła uwagę, że
zgodnie z dokumentem roboczym Komisji Europejskiej SANCO/7138/2013 „Wytyczne w sprawie monitoringu
i zwalczania ASF u dzikich świń oraz wdrażania środków zapobiegawczych w gospodarstwach, w których
utrzymywane są świnie” w celu wczesnego wykrycia obecności ASF świnie poddane ubojowi na własny
użytek na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II ust. 2 załącznika decyzji wykonawczej
Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. dotyczącej środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w
odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 95 z
29.03.2014, str. 47) powinny być również poddane badaniu przedubojowemu, które powinno skupiać się w
szczególności na ewentualnym wykryciu objawów ASF. W ramach tego badania w przypadku zwierząt, u
których wystąpiło podejrzanie lub budzące wątpliwości symptomy, objawy kliniczne, należy przeprowadzić

badania laboratoryjne w celu wykluczenia obecności ASF.
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
(Dz. U. poz. 356) umożliwiono przeprowadzenie uboju na użytek własny świń pochodzących z obszarów
podlegających ograniczeniom, nakazom, zakazom wprowadzonym w związku z występowaniem na terytorium
Polski afrykańskiego pomoru świń u dzików. W ww. rozporządzeniu przyjęto, że taki ubój może być
przeprowadzony wyłącznie w gospodarstwie, w którym zwierzęta były utrzymywane przez co najmniej przez
30 dni, a pozyskane mięso zostanie obowiązkowo poddane badaniu poubojowemu. Ponadto jeżeli w trakcie
przeprowadzania badania poubojowego zaistnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, organ
Inspekcji Weterynaryjnej pobierze nieodpłatnie próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
Powyższe rozporządzenie nie wprowadziło obowiązkowego badania przedubojowego świń na ww. obszarze
objętym ograniczeniami wymienionym w części II ust. 2 załącznika
decyzji wykonawczej Komisji
2014/178/UE.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowane rozwiązanie:
Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370 oraz
z 2014 r. poz. 356 ).
W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie w odniesieniu do świń ubijanych w celu produkcji
mięsa na użytek własny na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II ust. 2 załącznika ww.
decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE obowiązkowego badania przedubojowego oraz wskazanie
sposobu przeprowadzenia tego badania.
Ponadto w projekcie rozporządzenia zaproponowano również, że w przypadku uboju świń w celu produkcji
mięsa przeznaczonego na użytek własny, w gospodarstwie położonym na obszarze podlegającym
ograniczeniom wymienionym w ust. 2 w części II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE
urzędowy lekarz weterynarii przeprowadzający badanie przedubojowe świń albo badanie poubojowe mięsa
zobowiązany jest pobrać próby do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń.
Dodatkowo w projekcie zaproponowano również, że w przypadku, gdy podczas przeprowadzanego przez
urzędowego lekarza weterynarii badania poubojowego świń poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym wymienionym
w ust. 2 w części I załącznika do ww. decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE zaistnieje podejrzenie
wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, zostanie również pobrana próbka do badań w kierunku
afrykańskiego pomoru świń.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Przepisy umożliwiające ubój świń na użytek własny na obszarach podlegających ograniczeniom, nakazom lub
zakazom ustanowionym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń wdrożyła, np. Litwa.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

2

Oddziaływanie

1. Rolnicy utrzymujący

Obowiązek spełnienia
wymagań określonych w
projektowanym akcie
prawnym

świnie na obszarach
podlegających
ograniczeniom, nakazom
lub zakazom
ustanowionym w
związku z wystąpieniem
na terytorium RP
afrykańskiego pomoru
świń u dzików

2. Organy Inspekcji
Weterynaryjnej

Urzędowi lekarze
weterynarii właściwi
w zakresie spraw
dotyczących nadzoru
nad produkcją mięsa
przeznaczonego na
użytek własny.

Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z
2007 r. Nr 121, poz. 842, z
późn. zm.),

Nadzór nad podmiotami w
zakresie spełniania
wymagań weterynaryjnych
określonych w
projektowanym
rozporządzeniu.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia, ze względu na materię objętą proponowaną regulacją nie będzie podlegał
konsultacjom społecznym. Należy podkreślić, że propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie
rozporządzenia nie nakładają dodatkowych obowiązków na rolników utrzymujących świnie, których
gospodarstwa zlokalizowane są na obszarach podlegających ograniczeniom, nakazom, zakazom
wprowadzonym w związku ze zwalczaniem ASF u dzików.
Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979).

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (010)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
3

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Nie dotyczy
Nie dotyczy

7. Wpływ

na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Czas w latach od wejścia w życie
zmian
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z
małych i średnich
…… r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże
niepieniężny
przedsiębiorstwa
m
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne

0

Skutki
1

2

3

w

5

tym

funkcjonowanie

10

Łącznie (010)

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na
rolników utrzymujących świnie, których gospodarstwa zlokalizowane
są na obszarach podlegających ograniczeniom, nakazom lub
zakazom ustanowionym w związku ze zwalczaniem afrykańskiego
pomoru świń u dzików, ponieważ umożliwi kontynuowanie uboju świń
na użytek własny w tych gospodarstwach, przy jednoczesnym
zapewnieniu, że zostały wykonane zalecenia Komisji Europejskiej
w odniesieniu do zwalczania na terytorium Polski ASF u dzików.

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
4

X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do
ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
X sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na
rolników
utrzymujących świnie, których gospodarstwa zlokalizowane są na obszarach
podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom ustanowionym w związku ze
zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików ponieważ umożliwi kontynuowanie
uboju świń na użytek własny w tych gospodarstwach. Ponadto pozwoli na odpowiednią
Omówienie wpływu
modyfikację „Polskiego planu środków podjętych w celu zwalczenia afrykańskiego
pomoru świń u dzików na obszarach objętym ograniczeniami i ochronnym”, tak aby był
zgodny z uwagami Komisji Europejskiej.

11.

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu jego
ogłoszenia, z uwagi na konieczność uwzględnienia uwag przekazanych przez Komisję Europejską do
opracowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii dokumentu „Polski plan środków podjętych w celu
zwalczenia afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach objętym ograniczeniami i ochronnym”.
Natychmiastowe wejście w życie projektowanego rozporządzenia wynika z ważnego interesu państwa, a
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Z uwagi na zakres projektu – nie planuje się przeglądu kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań.

12.

13.

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
5

Nie dotyczy

6

