Akwakultura

– nowe regulacje prawne
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008
r., Nr 145, poz. 916);
data ogłoszenia - Dzienniku Ustaw dn. 08.08.2008 r.;
wejście w życie - 07.09.2008 r. (po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia).
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Akwakultura

– nowe regulacje prawne
Dotyczy
zmiany
ustawy:

USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
( Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)
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Akwakultura

– nowe regulacje prawne

ZAGADNIENIA WYBRANE
Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Białymstoku
Mirosław Czech
Białystok dn. 21.11. 2008 r.
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- dotychczas
Obowiązkowi zwalczania podlegały
następujące choroby zakaźne:
24. zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb
łososiowatych (IHN);
25. zakaźna anemia łososi (ISA);
27. wirusowa posocznica krwotoczna (VHS);
28. bonamioza (Bonamia ostreae);
29. marteilioza (Marteilia refringens).

5
chorób
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- dotychczas
Obowiązkowi rejestracji podlegały
następujące choroby zakaźne:
35. wiosenna wiremia karpi (SVC);
36. bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych
(Renibacteriosis).
2
choroby
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
Zał. 2
24. zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb
łososiowatych (IHN); =ryby=
25. zakaźna anemia łososi (ISA); =ryby=
27. wirusowa posocznica krwotoczna (VHS); =ryby=
28. bonamioza (Bonamia ostreae); =mięczaki=
29. marteilioza (Marteilia refringens); =mięczaki=
30) bonamioza (Bonamia exitiosa); =mięczaki=
31) perkinsoza (Perkinsus marinus); =mięczaki=
32) mikrocytoza (Microcytos mackini); =mięczaki=
33) zespół Taura (Taura syndrome); = skorupiaki=
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
Zał. 2
34) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease);
= skorupiaki=

35) zespół WSS (White Spot Syndrome); =
skorupiaki=

36) zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus
- KHV); =ryby=
37) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego
(Epizootie haematopoietic necrosis - EHN);
=ryby=
38) zakaźny zespół owrzodzenia (Epizootie
ulcerative syndrome - EUS)."; =ryby=
5+9
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
- w załączniku nr 3 (rejestrowane)
35) wiosenna wiremia karpi (Spring viraemia of
carp);
36) bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych
(Renibacteriosis);
- uchyla się pkt 35 i 36;

8

Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
"Art. 3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) zwierząt wodnych łowionych w celu produkcji
mączki rybnej, paszy dla ryb, oleju rybnego i
podobnych produktów;
2) ozdobnych zwierząt wodnych chowanych lub
hodowanych w celach niezarobkowych w
akwariach (akwaria niekomercyjne);
3) dzikich zwierząt wodnych łowionych lub
zbieranych w celu bezpośredniego wprowadzenia
do łańcucha żywnościowego.„;
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
Ważniejsze regulacje prawne dotyczące
akwakultury to m. inn:
zmienione i nowe określenia działalności (art. 1
ustawy),
nowe definicje (art.2 ustawy),
określone warunki zatwierdzania (art. 5 ustawy),
dla podmiotów prowadzących dotychczasową
działalność lub działalność określoną wg nowelizacji
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
WAŻNE !
- DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ w
sektorze akwakultury:
dokonanie zgłoszenia prowadzonej
działalności
powiatowemu lekarzowi weterynarii, w
terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. (2008.145.916),
tj. najpóźniej do 8 grudnia 2008 roku.
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania i
prowadzenia działalności w zakresie:
i) prowadzenia:
– przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,
– zakładu przetwórczego przetwarzającego lub
poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach
zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt,

Działalność
nadzorowana i
zatwierdzona

Art. 1, ust.1
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania i
prowadzenia działalności w zakresie:
p) prowadzenia:
–
miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury,
w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na
rynku,
–
łowisk typu "wpuść i złów",
–
przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które
umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia
przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w
odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004
Działalność
nadzorowana

Art. 1, ust.1
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
WAŻNE !
- PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ w sektorze
akwakultury:
po dokonaniu zgłoszenia prowadzonej

działalności, o której mowa w art. 1, ust. 1 lit. i
oraz lit. p – ustawy, lub zamiaru jej
prowadzenia, powiatowy lekarz weterynarii,
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy

stwierdza spełnienie wymagań
weterynaryjnych w drodze decyzji i nadaje
numer identyfikacyjny,
lub w drodze decyzji nadaje podmiotowi
numer identyfikacyjny, i wpisuje do rejestru
podmiotów
jako działalność nadzorowaną
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
(2007.134. 946)
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Akwakultura

- wg nowelizacji ustawy
Nowe rozporządzenia do powyższego:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 października 2008 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia działalności w zakresie sektora
akwakultury (2008.190.1167);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 października 2008 r. w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego (2008.193.1193).
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Obecnie trwają prace nad następującymi projektami rozporządzeń
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi zwierząt akwakultury:

1)

sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
akwakultury;
2) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu chorób
zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany
gotowości ich zwalczania;
3) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu chorób
zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii
Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów
przekazywania informacji o tych chorobach;
4) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji
kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku
zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie
zwierząt akwakultury.
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16
października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego (2008.193.1193).

92 - prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora
akwakultury;
93 - prowadzenie zakładu przetwórczego przetwarzającego
lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach
zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt;
27 - prowadzenie miejsc innych niż przedsiębiorstwa

produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są
utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, łowisk typu
"wpuść i złów" oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora
akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury
wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w
art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

(2007.2.19)

Dotyczy: weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
nadawanego zakładom produkującym produkty
pochodzenia zwierzęcego.
09 - przetwórstwo (skorupiaki, mięczaki);
17 - statek rybacki, statek zamrażalnia, statek przetwórnia,

prowadzenie działalności w zakresie produkcji ryb, skorupiaków i
mięczaków;
18 - przetwórstwo (ryby);

57 - hurtowy lub detaliczny skup lub sprzedaż produktów

rybołówstwa w bazach rybackich na lądzie, rynki hurtowe i aukcje
produktów rybołówstwa;
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Definicje
wg art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

1a)

akwakultura - chów lub hodowlę zwierząt akwakultury
przy użyciu technik stosowanych w celu zwiększenia produkcji
tych zwierząt powyżej parametrów możliwych do osiągnięcia w
naturalnym środowisku, przy czym zwierzęta te na etapie chowu
lub hodowli wraz z odłowem lub zbiorem stanowią przedmiot
własności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

2)

zwierzęta akwakultury - zwierzęta wodne będące w
jakimkolwiek stadium rozwoju, w tym jaja, oraz nasienie lub
gamety, hodowane w danym gospodarstwie lub na obszarach
hodowli mięczaków, a także dzikie zwierzęta wodne
przeznaczone do hodowli w danym gospodarstwie lub na
obszarze hodowli mięczaków;
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Definicje
wg art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

3a) zwierzęta wodne - ryby należące do nadgromady

bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad ryb chrzęstnych
(Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes), a także
mięczaki należące do typu Mollusca oraz skorupiaki należące do
podtypu Crustacea;

3b)

ozdobne zwierzęta wodne - zwierzęta wodne
hodowane, utrzymywane lub umieszczane na rynku w celach
ozdobnych;

3c) dzikie zwierzęta wodne - zwierzęta wodne inne niż

zwierzęta akwakultury;
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Definicje
wg art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

6a) chów lub hodowla zwierząt akwakultury - hodowanie

zwierząt akwakultury w danym gospodarstwie lub na obszarze
hodowli mięczaków;

6b) łowisko typu "wpuść i złów" - stawy lub inne

urządzenia, w których populację zwierząt akwakultury
utrzymuje się wyłącznie w celach wędkarstwa rekreacyjnego
przez odnowę tej populacji;

23

Definicje
wg art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

8)

gospodarstwo - obiekty budowlane, przestrzenie wolne
lub inne miejsca, gdzie przebywają zwierzęta gospodarskie, a
w przypadku zwierząt akwakultury - jakiekolwiek miejsca, w
tym miejsca zamknięte, lub obiekty budowlane
wykorzystywane przez przedsiębiorstwo produkcyjne sektora
akwakultury, gdzie zwierzęta te są hodowane z zamiarem
umieszczenia na rynku, z wyłączeniem miejsc, w których dzikie
zwierzęta wodne złowione lub zebrane w celu spożycia przez
ludzi są tymczasowo, bez karmienia, przetrzymywane przed
poddaniem ich ubojowi;
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Definicje
wg art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

20a) przedsiębiorstwo produkcyjne sektora

akwakultury - zorganizowany zespół składników
niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia
dowolnej działalności w zakresie chowu, hodowli, utrzymania
lub pielęgnacji zwierząt akwakultury;

20b) zakład przetwórczy - zakład, w którym jest

prowadzona działalność w zakresie przetwarzania zwierząt
akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
zatwierdzony zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 853/2004;
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Definicje
wg art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

21) choroby zakaźne zwierząt - wywołane przez

biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby zwierząt, które ze
względu na sposób powstawania lub szerzenia się stanowią
zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi, a w przypadku
zwierząt wodnych - bezobjawowe lub objawowe zakażenie
biologicznym czynnikiem chorobotwórczym;
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Definicje
wg art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

21d) podwyższona śmiertelność - niewyjaśnione

przypadki śmiertelności u zwierząt akwakultury znacznie
przekraczające poziom ustalony między podmiotem
prowadzącym działalność w danym gospodarstwie lub na
danym obszarze hodowli mięczaków a powiatowym lekarzem
weterynarii dla tego gospodarstwa lub obszaru w danych
warunkach;
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Definicje
wg art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

36b) strefa - obszar geograficzny z jednolitym systemem

hydrologicznym obejmujący:
a) część obszaru zlewni od źródła lub źródeł cieków
wodnych do miejsca zlokalizowania naturalnych lub sztucznych
barier, zapobiegających wędrówce zwierząt wodnych z niżej
położonej części zlewni, lub
b) całkowity obszar zlewni od źródła lub źródeł cieków
wodnych do ujścia rzeki, lub
c) co najmniej 2 obszary zlewni wraz z ujściami rzek, które
są przez te ujścia ze sobą powiązane epizootycznie;
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