
W kwietniu 2017 r. zostało ustano-
wione i opublikowane nowe roz-

porządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie kontroli urzędowych, 
z obowiązkiem stosowania jego przepi-
sów od 14 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem 
stosowania niektórych przepisów od daty 
wcześniejszej lub późniejszej (1). W szcze-
gólności od 28 kwietnia 2018 r. zamiast do-
tychczasowych przepisów rozporządzenia 
(WE) 882/2004, stosuje się przepisy nowe-
go rozporządzenia w odniesieniu do utwo-
rzenia i wyznaczenia przewidzianych tym 
rozporządzeniem unijnych i krajowych la-
boratoriów referencyjnych, a także w od-
niesieniu do unijnych ośrodków referen-
cyjnych do spraw dobrostanu zwierząt 
i unijnych ośrodków referencyjnych na 
rzecz autentyczności i integralności łańcu-
cha rolno-spożywczego, o których mowa 
w nowym rozporządzeniu w sprawie kon-
troli urzędowych. Od 29 kwietnia 2022 r. 
stosuje się przepisy nowego rozporządze-
nia regulujące zasady pobierania próbek, 
przeprowadzania laboratoryjnych analiz, 
badań i diagnostyki podczas kontroli i in-
nych czynności urzędowych. Od tej daty 
możliwe jest także wyznaczenie laborato-
rium jako urzędowe, wyłącznie gdy dane 
laboratorium funkcjonuje zgodnie z nor-
mą EN ISO/IEC 17025 oraz gdy uzyska-
ło w zakresie przeprowadzania analiz, ba-
dań lub diagnostyki akredytację krajowej 
jednostki akredytującej działającej zgod-
nie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 
(2). Przy tym nowe rozporządzenie wpro-
wadza możliwość odstępstwa od warunku 
obowiązkowej akredytacji, między innymi 
dla urzędowych laboratoriów, których je-
dyną działalnością jest wykrywanie włośni 
w mięsie wyłącznie metodami określony-
mi w art. 6 rozporządzenia wykonawcze-
go Komisji (UE) 2015/1375, pozostających 
pod nadzorem właściwych organów lub 
laboratorium urzędowego akredytowa-
nego w odniesieniu do metod wykrywa-
nia włośni. Odstępstwo od warunku obo-
wiązkowej akredytacji takich urzędowych 
laboratoriów jest uzależnione także od ich 
regularnego uczestnictwa i osiągania satys-
fakcjonujących wyników w międzylabora-
toryjnych badaniach porównawczych lub 
badaniach biegłości organizowanych przez 

laboratoria referencyjne w odniesieniu do 
metod wykrywania włośni.

W nowym rozporządzeniu została prze-
widziana możliwość odstępstwa od wa-
runku obowiązkowej akredytacji także dla 
urzędowych laboratoriów przeprowadzają-
cych analizy, badania i diagnostykę w kon-
tekście innych czynności urzędowych (ale 
nie kontroli urzędowych), stosujących wy-
łącznie metody laboratoryjnych analiz, ba-
dań i diagnostyki określone w przepisach 
unijnych, a w przypadku braku takich prze-
pisów, metody zgodne z uznanymi na po-
ziomie międzynarodowym lub opracowa-
ne i zalecane przez laboratoria referencyjne 
Unii Europejskiej, a gdy ich brak, metody 
określone w przepisach krajowych lub za-
lecane przez krajowe laboratoria referen-
cyjne i zwalidowane zgodnie z uznanymi 
na poziomie międzynarodowym protoko-
łami naukowymi, lub metody opracowane 
i zwalidowane w ramach wewnątrzlabora-
toryjnych bądź międzylaboratoryjnych ba-
dań ich zgodności z uznanymi międzyna-
rodowymi protokołami naukowymi. Tego 
rodzaju urzędowe laboratoria przeprowa-
dzają analizy, badania i diagnostykę pod 
nadzorem właściwych organów lub kra-
jowych laboratoriów referencyjnych oraz 
muszą mieć wdrożony system zapewnienia 
jakości gwarantujący rzetelne i wiarygod-
ne wyniki stosowanych metod laboratoryj-
nych analiz, badań i diagnostyki, a także są 
obowiązane do regularnego uczestnictwa 
i osiągania satysfakcjonujących wyników 
w międzylaboratoryjnych badaniach po-
równawczych lub badaniach biegłości or-
ganizowanych przez laboratoria referencyj-
ne w odniesieniu do stosowanych metod.

Zakres przedmiotowy 
nowego rozporządzenia 
w sprawie kontroli urzędowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 2017/625 w sprawie kontroli 
urzędowych harmonizuje na poziomie unij-
nym organizację urzędowych kontroli w ca-
łym łańcuchu rolno-spożywczym, w tym 
kontroli weterynaryjnych regulowanych 
dotychczas w całkowicie uchylonych dwóch 
unijnych rozporządzeniach i siedmiu dy-
rektywach (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Ponadto 

w celu zapewnienia spójności przepisów 
w unijnych aktach prawnych utrzymanych 
w mocy z ogólnymi postanowieniami i de-
finicjami nowego rozporządzenia zostały 
zmienione w tym zakresie dotychczasowe 
przepisy rozporządzenia regulującego zapo-
bieganie, kontrolę i zwalczanie niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii, roz-
porządzenia określającego przepisy sanitar-
ne odnoszące się do produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, dwóch rozporzą-
dzeń i pięciu dyrektyw w sprawie ochrony 
zwierząt, rozporządzenia w sprawie wpro-
wadzania do obrotu środków ochrony ro-
ślin, rozporządzenia w sprawie systemów 
jakości produktów rolnych i środków spo-
żywczych, rozporządzenia w sprawie naj-
wyższych dopuszczalnych poziomów pesty-
cydów w żywności i paszach, a także nowe-
go rozporządzenia w sprawie przenośnych 
chorób zwierząt (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23).

W konsekwencji przepisy nowego roz-
porządzenia regulują organizację i prze-
prowadzanie kontroli urzędowych i innych 
czynności urzędowych przez właściwe or-
gany państw członkowskich oraz Komisję 
Europejską w państwach członkowskich 
i w określonym zakresie w państwach trze-
cich, finansowanie urzędowych kontroli, 
współpracę administracyjną w zakresie kon-
troli między państwami członkowskimi, wa-
runki wprowadzania z państw trzecich na 
terytorium Unii Europejskiej lub wywozu 
z tego terytorium zwierząt i towarów oraz 
ustanawiają zintegrowany system zarządza-
nia informacjami w zakresie kontroli urzę-
dowych. Celem urzędowych kontroli regu-
lowanych nowym rozporządzeniem jest 
weryfikacja zgodności z przepisami unij-
nymi lub ustanowionymi przez państwa 
członkowskie warunkami i wymaganiami 
odnośnie do żywności oraz pasz na etapie 
produkcji, przetwarzania i dystrybucji, ma-
teriałów i wyrobów do kontaktu z żywno-
ścią, zamierzonego uwalniania do środo-
wiska organizmów genetycznie modyfiko-
wanych, wymagań co do zdrowia zwierząt 
i ich dobrostanu, zapobiegania ryzyku i jego 
ograniczenia stwarzanego przez produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego. Urzę-
dowe kontrole obejmują także weryfikację 
zgodności z regulacjami prawnymi określa-
jącymi warunki wprowadzania do obrotu 
i stosowania środków ochrony roślin, w tym 
przeciwko agrofagom roślin, produkcji eko-
logicznej i etykietowania produktów eko-
logicznych oraz stosowania i oznakowania 
chronionych nazw pochodzenia, oznaczeń 
geograficznych i gwarantowanych tradycyj-
nych specjalności, a także kontrolę przepro-
wadzaną w celu wykrywania nieuczciwych 
lub oszukańczych praktyk w odniesieniu do 
norm handlowych określonych rozporzą-
dzeniem (UE) 1306/2013 w związku z roz-
porządzeniem (UE) 1308/2013 (24, 25).
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Regulacje nowego rozporządzenia nie 
mają zastosowania do kontroli urzędowych 
w zakresie ochrony zwierząt wykorzysty-
wanych w celach naukowych oraz wetery-
naryjnych produktów leczniczych (26, 27).

Struktura treści nowego rozporządzenia 
w sprawie kontroli urzędowych

Treść rozporządzenia w sprawie kontro-
li urzędowych została usystematyzowana 
w ośmiu tytułach, w których zostały wy-
odrębnione rozdziały, a w niektórych roz-
działach także sekcje, grupujące przepi-
sy prawne adekwatnie do tytułu, rozdzia-
łu lub sekcji.

W tytule I rozporządzenia zostały za-
mieszczone przepisy określające przed-
miot, zakres i definicje. Większość zde-
finiowanych pojęć stosowanych w treści 
rozporządzenia nie odbiega od ich rozu-
mienia określonego w dotychczas obowią-
zujących i utrzymanych w mocy unijnych 
aktach prawnych, stąd w odniesieniu do 
ich rozumienia zostały zamieszczone ode-
słania do stosownych definicje w tych ak-
tach. Niektóre definicje, np. właściwych 
organów, urzędowego lekarza weteryna-
rii, audytu, przesyłki, punku kontroli gra-
nicznej, kontroli dokumentacji, kontroli 
identyfikacyjnej, wykorzystywane w unij-
nych aktach prawnych uchylonych w ca-
łości, zostały przejęte do rozporządzenia 
w sprawie kontroli urzędowych bez zmian 
lub z nieznacznymi zmianami dostosowu-
jącymi je do szerszego zakresu kontroli re-
gulowanego nowym rozporządzeniem.

Tytułowe pojęcie „kontrola urzędowa” 
zostało zdefiniowane jako „czynności prze-
prowadzane przez właściwe organy, jed-
nostki upoważnione lub osoby fizyczne, 
którym zgodnie z niniejszym rozporzą-
dzeniem przekazano pewne zadania w ra-
mach kontroli urzędowych, podejmowane 
w celu weryfikacji:
a)  przestrzegania przez podmioty niniej-

szego rozporządzenia oraz przepisów, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 oraz

b)  czy zwierzęta i towary spełniają wymo-
gi określone przepisami prawa, o któ-
rych mowa w art. 1 ust. 2, w tym wy-
mogi określone w celu wydawania świa-
dectw urzędowych lub poświadczeń 
urzędowych”.
Oprócz pojęcia kontrola urzędowa 

w  treści rozporządzenia występuje tak-
że pojęcie „inne czynności urzędowe”. Są 
one definiowane jako czynności inne niż 
kontrole urzędowe, podejmowane przez 
właściwe organy, jednostki upoważnione 
lub osoby fizyczne, którym takie czynno-
ści zostały przekazane zgodnie z prawo-
dawstwem unijnym. Czynności te są zwią-
zane ze specjalistycznymi zadaniami po-
wierzonymi właściwym organom państw 
członkowskich i realizowanymi w interesie 

publicznym w celu eliminowania, ogra-
niczenia lub zapobiegania możliwym za-
grożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt lub 
roślin, dobrostanu zwierząt bądź dla śro-
dowiska. Jako przykład innych czynności 
urzędowych zostało wskazane w uzasad-
nieniu do rozporządzenia – udzielanie ze-
zwoleń lub zatwierdzeń, zwalczanie i zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu chorób bądź 
agrofagów, wydawanie świadectw urzędo-
wych lub poświadczeń urzędowych, mo-
nitorowanie epidemiologiczne.

Ponadto zostało zdefiniowanych kilka 
nowych pojęć, w szczególności takich, jak: 
urzędnik certyfikujący, rating, urzędowy in-
spektor do spraw zdrowia roślin, urzędowe 
zatrzymanie. Wśród definicji szczególnych, 
zamieszczonych w tytule II rozporządze-
nia, zostało zdefiniowane między innymi 
pojęcie „na odpowiedzialność urzędowe-
go lekarza weterynarii” oraz pojęcie „pod 
nadzorem urzędowego lekarza weteryna-
rii”. Zgodnie z nimi „na odpowiedzialność 
urzędowego lekarza weterynarii” oznacza, 
że urzędowy lekarz weterynarii zleca wy-
konanie czynności urzędowemu pracow-
nikowi pomocniczemu. Natomiast „pod 
nadzorem urzędowego lekarza weteryna-
rii” oznacza, że czynność jest wykonywa-
na przez urzędowego pracownika pomoc-
niczego na odpowiedzialność urzędowego 
lekarza weterynarii, a urzędowy lekarz we-
terynarii jest obecny w obiekcie w czasie 
niezbędnym do wykonania tej czynności.

W tytule II rozporządzenia zostały zgru-
powane przepisy prawne regulujące kon-
trole urzędowe i inne czynności urzędo-
we w państwach członkowskich, włącznie 
z kontrolami zwierząt i towarów wprowa-
dzanych na terytorium Unii Europejskiej 
z państw trzecich.

W związku z jednolitym uregulowaniem 
zagadnienia organizacji kontroli urzędo-
wych w całym łańcuchu rolno-spożyw-
czym, w rozdziałach I i II tytułu II zostały 
zamieszczone w pierwszej kolejności prze-
pisy ogólne odnoszące się do organizacji 
wszystkich kontroli urzędowych regulo-
wanych rozporządzeniem, włącznie z nie-
zbędnymi do ich przeprowadzenia obo-
wiązkami podmiotów, a w rozdzale II także 
przepisy szczególne uwzględniające pew-
ną specyfikę kontroli i działań w poszcze-
gólnych sektorach łańcucha rolno-spożyw-
czego. Na przykład przepisy określające 
uzupełniająco organizację i przeprowa-
dzanie kontroli urzędowych wytwarzania 
żywności pochodzenia zwierzęcego, po-
zostałości w żywności i paszach, zdrowia 
zwierząt, dobrostanu zwierząt, produktów 
pochodzenia zwierzęcego, w tym ubocz-
nych, materiału biologicznego, zdrowia 
roślin, środków ochrony roślin, produkcji 
ekologicznej. Przepisy szczególne odno-
szące się do kontroli urzędowych, działań 
lub innych czynności urzędowych zostaną 

uzupełnione w formie aktów delegowanych 
Komisji Europejskiej o stosowne dla dane-
go rodzaju działalności szczegółowe kry-
teria, warunki, wymagania, metody i tech-
niki urzędowych kontroli oraz przypadki 
stosowania konkretnych środków praw-
nych w sytuacji stwierdzenia niezgodno-
ści z wymaganiami określonymi w prawie. 
Komisja Europejska została upoważniona 
także do określenia lub możliwości okre-
ślenia w aktach wykonawczych szczegó-
łowych przepisów regulujących jednolite 
praktyczne rozwiązania co do przeprowa-
dzania kontroli urzędowych w poszczegól-
nych sektorach łańcucha rolno-spożyw-
czego. Na przykład w odniesieniu do jed-
nolitej minimalnej częstotliwości kontroli 
urzędowych w określonych przypadkach, 
badań przedubojowych i poubojowych, 
prowadzenia i przechowywania dokumen-
tacji z kontroli urzędowych lub gromadze-
nia informacji, monitorowania i zgłasza-
nia podejrzenia zatruć spowodowanych 
środkami ochrony roślin oraz nielegalne-
go handlu takimi środkami. Komisja Eu-
ropejska została upoważniona do przyj-
mowania aktów delegowanych oraz wy-
konawczych z tego zakresu od 28 kwietnia 
2017 r., z obowiązkiem ich stosowania od 
dat stosowania przepisów nowego rozpo-
rządzenia w sprawie kontroli urzędowych.

W rozdziałach III i IV tytułu II zostały 
zgrupowane przepisy regulujące możliwość 
i warunki przekazywania pewnych zadań 
jednostkom upoważnionym i osobom fi-
zycznym oraz ich obowiązki, zasady odno-
szące się do pobierania próbek, przeprowa-
dzania analiz, badań i diagnostyki, a także 
warunki wyznaczania krajowych labora-
toriów urzędowych oraz ich obowiązki.

W przepisach rozdziału V tytułu II zo-
stały uregulowane kontrole urzędowe zwie-
rząt i towarów wprowadzanych z państw 
trzecich na terytorium Unii Europejskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich or-
ganizacji i przeprowadzania w punktach 
kontroli granicznej oraz działania i środki 
prawne stosowane w sytuacji stwierdzenia 
niezgodności przesyłek wprowadzanych 
do Unii z wymaganiami prawnymi, a tak-
że zasady obliczania wysokości i pobiera-
nia opłat i należności za urzędowe kon-
trole przeprowadzane w punktach kon-
troli granicznej lub punktach kontroli oraz 
zasady urzędowej certyfikacji. W związku 
z szerokim rozumieniem pojęcia towarów, 
na potrzeby usprawnienia urzędowej kon-
troli granicznej przesyłek zwierząt i towa-
rów przywożonych z państw trzecich, zo-
stał wprowadzony wspólny zdrowotny do-
kument wejścia („dokument CHED”), na 
wzór dotychczas stosowanego w granicz-
nej kontroli weterynaryjnej powszech-
nego weterynaryjnego dokumentu wej-
ścia (PWDW/CVED). Dokument CHED, 
którego wzór zostanie określony przez 
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Komisję Europejską w drodze aktu wyko-
nawczego, jest przeznaczony dla podmio-
tów odpowiedzialnych za przesyłki zwie-
rząt i towarów do wcześniejszego powia-
damiania właściwych organów w punkcie 
kontroli granicznej o przybyciu przesył-
ki oraz dla właściwych organów kontro-
li granicznej do dokumentowania wyniku 
kontroli urzędowej, w tym decyzji co do 
dalszych losów przesyłki, włącznie z de-
cyzją o jej odrzuceniu, oraz do przekazy-
wania informacji o powyższym przez sys-
tem  IMSOC (ang. information manage-
ment system for official controls).

System IMSOC to tworzony i zarządza-
ny przez Komisję Europejską nowy elek-
troniczny system umożliwiający przetwa-
rzanie i wymianę między właściwymi or-
ganami, właściwymi organami a Komisją 
Europejską, a w stosownych przypadkach 
także z  innymi organami (np. celnymi) 
bądź podmiotami (np. urzędowymi labo-
ratoriami), informacji, danych i dokumen-
tów niezbędnych do przeprowadzania lub 
sporządzonych w wyniku przeprowadzenia 
kontroli urzędowych oraz do dokumento-
wania przeprowadzanej kontroli urzędo-
wej lub jej wyników. W założeniu, z sys-
temem  IMSOC w pełni zostaną zintegro-
wane dotychczas funkcjonujące systemy 
elektroniczne zarządzane przez Komisję 
Europejską, służące wymianie danych, in-
formacji i dokumentów odnoszących się 
do ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt, ro-
ślin, dobrostanu zwierząt oraz system Tra-
ces. W konsekwencji nowy system umoż-
liwi także sporządzanie, wykorzystywanie 
i przekazywanie w formie elektronicznej 
np. dokumentów CHED, świadectw urzę-
dowych, dzienników podróży, danych z sys-
temu nawigacji o trasie transportu zwie-
rząt, a  także informacji, danych i doku-
mentów odnoszących się do zwierząt lub 
towarów przemieszczanych z jednego do 
innego państwa członkowskiego.

W tytule III rozporządzenia zostały 
zamieszczone przepisy odnoszące się do 
tworzenia, wyznaczania i obowiązków 
unijnych laboratoriów i ośrodków refe-
rencyjnych oraz krajowych laboratoriów 
referencyjnych. Przepisy zgrupowane w ty-
tule IV rozporządzenia regulują organizację 
wzajemnej pomocy i współpracy admini-
stracyjnej państw członkowskich w zakre-
sie urzędowych kontroli, w tym w sytuacji 
stwierdzenia niezgodności z określonymi 
prawem warunkami lub wymaganiami, 
dotychczas regulowane w zakresie wete-
rynaryjnym dyrektywą (5). Przepisy tytu-
łu V określają zasady sporządzania krajo-
wych planów awaryjnych dotyczących żyw-
ności i pasz oraz wieloletnich krajowych 
planów kontroli, których przygotowanie 
i wykonanie powinno być koordynowane 
na całym terytorium państwa przez jeden 
wyznaczony krajowy organ i z wykonania 

których państwo członkowskie jest obowią-
zane przekazywać roczne sprawozdania do 
Komisji Europejskiej. W tytule VI rozpo-
rządzenia poza przepisami charakteryzują-
cymi system IMSOC i określającymi zasa-
dy przeprowadzania kontroli przez Komi-
sję Europejską w państwach członkowskich 
zamieszczone zostały przepisy określają-
ce podstawowe warunki wprowadzania na 
terytoria Unii Europejskiej zwierząt i to-
warów z państw trzecich. W szczególno-
ści warunki zatwierdzania i umieszcza-
nia w wykazie państw trzecich i zakładów 
w takich państwach, z których mogą po-
chodzić i być wysyłane na terytoria Unii 
Europejskiej zwierzęta lub towary.

Ogólne zasady postępowania przez wła-
ściwe organy krajowe w sytuacji podejrze-
nia lub stwierdzenia niezgodności oraz 
ogólny otwarty katalog środków praw-
nych do stosowania przez właściwe orga-
ny w celu wyeliminowania bądź ograni-
czenia ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt 
lub roślin, dobrostanu zwierząt, a ze stro-
ny GMO i środków ochrony roślin także 
dla środowiska, zostały określone przepisa-
mi art. 137 i 138, zamieszczonymi w tytule 
VII rozporządzenia. W tytule tym został 
zamieszczony także przepis upoważnia-
jący Komisję Europejską do zastosowa-
nia w formie aktu wykonawczego określo-
nych w tym przepisie środków prawnych 
wobec państwa członkowskiego w sytuacji 
posiadania dowodów na wystąpienie po-
ważnego zakłócenia w jego systemie kon-
troli, mogącego skutkować powszechnym 
ryzykiem dla zdrowia ludzi, zwierząt lub 
roślin, dobrostanu zwierząt bądź środo-
wiska. Jednakże Komisja Europejska jest 
upoważniona do stosowania środków po-
zostających w jej dyspozycji, takich jak np. 
zakaz wprowadzania na rynek, przewoże-
nia, przemieszczania określonych zwierząt 
lub towarów, zawieszenie przeprowadza-
nia kontroli urzędowych w punktach kon-
troli granicznej lub innych punktach kon-
troli, wyłącznie gdy dane państwo człon-
kowskie nie usunie zakłóceń w określonym 
terminie na wezwanie Komisji.

W ostatnim tytule rozporządzenia zo-
stały zamieszczone przepisy określające 
procedurę przyjmowania przez Komisję 
Europejską bardzo licznych aktów dele-
gowanych uzupełniających i aktów wyko-
nawczych uszczegóławiających przepisy 
rozporządzenia w sprawie kontroli urzę-
dowych oraz przepisy przejściowe i koń-
cowe, w  tym zmieniające lub uchylające 
niektóre przepisy aktów prawnych utrzy-
manych w mocy, a także przepisy określa-
jące daty, od których rozpoczyna się stoso-
wanie przepisów nowego rozporządzenia 
w sprawie kontroli urzędowych. W tytu-
le tym został zamieszczony art. 148 uzu-
pełniający przepisy rozporządzeń (WE) 
852/2004 i (WE) 853/2004, w szczególności 

określający warunki i dopuszczalne termi-
ny warunkowego zatwierdzenia zakładów 
przedsiębiorstw spożywczych.

Znaczenie nowego rozporządzenia 
dla krajowego ustawodawstwa 
weterynaryjnego

Uwzględniając, że unijne rozporządzenia, 
w tym w sprawie kontroli urzędowych oraz 
ustanowione przez Komisję Europejską 
uzupełniające lub uszczegóławiające to roz-
porządzenie, odpowiednio akty delegowa-
ne oraz wykonawcze, są stosowane bezpo-
średnio i wprost we wszystkich państwach 
członkowskich, niezbędne są zmiany kra-
jowego ustawodawstwa, w tym z obszaru 
weterynaryjnego. W szczególności powin-
ny zostać uchylone lub bardzo znacząco 
zmienione przepisy trzech ustaw – o kon-
troli weterynaryjnej w handlu, o granicznej 
kontroli weterynaryjnej, do których zosta-
ły przejęte postanowienia całkowicie uchy-
lonych dyrektyw z tego zakresu, oraz usta-
wy o produktach pochodzenia zwierzęce-
go (6, 7, 8, 10, 28, 29, 30). Wiele przepisów 
ustawy o  Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, od-
noszących się do spraw regulowanych no-
wym unijnym rozporządzeniem w spra-
wie kontroli urzędowych również wyma-
ga uchylenia. Przy tym ta ostatnia ustawa 
będzie wymagała także znaczących zmian 
lub nawet całkowitego uchylenia i nadania 
jej nowej treści w związku z ustanowie-
niem w 2016 r. nowego unijnego rozpo-
rządzenia w skrócie zatytułowanego „Pra-
wo o chorobach zwierząt” (23, 31, 32), któ-
rego stosowanie zdecydowanej większości 
przepisów rozpoczyna się od 21 kwietnia 
2021 r. Ten znaczący wpływ nowego pra-
wa unijnego na wskazane wyżej prawo kra-
jowe, a nie są to jedyne krajowe akty praw-
ne wymagające zmian, wymaga nie tylko 
uprzedniego rzetelnego przeglądu aktual-
nie obowiązującego ustawodawstwa krajo-
wego z uwagi na konieczność jego zmiany, 
ale także opracowania i przyjęcia racjonal-
nej i spójnej koncepcji kształtu prawa krajo-
wego, umożliwiającego bezkolizyjne i sku-
teczne stosowanie obowiązujących wprost 
i bezpośrednio, nie zawsze dostatecznie ja-
sno zredagowanych przepisów nowych roz-
porządzeń unijnych. Mimo pozornie odle-
głych terminów, od których rozpoczyna się 
obowiązek stosowania przepisów nowych 
unijnych rozporządzeń, na uporządkowanie 
krajowego prawa w zakresie regulowanym 
tymi przepisami pozostaje niewiele czasu.
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Dr hab. Teresa Malinowska, ul. Nowoursynowska 159, 
02-776 Warszawa

Zaprezentowana poniżej propozycja zo-
stała przygotowana przez ekspertów 

Unii Europejskiej w celu zharmonizowania 
środków zaradczych w reakcji na sytuację 
epidemiologiczną odnośnie do afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) we wschodniej 
części Unii Europejskiej. Należy podkreślić, 

że jest to tylko propozycja, która jest i bę-
dzie jeszcze dogłębnie dyskutowana (1).

Podejście do zwalczania ASF w opinii 
poszczególnych gremiów eksperckich oraz 
w opinii administracji i polityków jest wy-
raźnie zróżnicowane, co wynika między in-
nymi z niepełnej wiedzy dotyczącej przede 

wszystkim behawioru dzików oraz epide-
miologii ASF. Można mieć wątpliwości co 
do tego, czy wszystkie upowszechniane ak-
tualnie dane z zakresu źródeł i dróg sze-
rzenia się choroby są rzetelne. Wydaje się, 
że konieczne jest przeprowadzenie szere-
gu badań eksperymentalnych wyjaśniają-
cych i uwiarygodniających prezentowane 
aktualnie opinie.

Strategia odnośnie do zwalczania ASF 
przedstawiona przez Komisję Europejską 
dotyczy państw członkowskich, w których 
stwierdza się afrykański pomór świń oraz 
tych, które w najbliższym czasie mogą zo-
stać dotknięte tą chorobą ze względu na 
swoje położenie geograficzne. Ma też na 
celu zapobieganie szerzeniu się tej choro-
by i ewentualnie jej eradykację z obszarów 
nią dotkniętych.

Cel ten powinien być osiągnięty przez 
wdrożenie zharmonizowanych środków 
postępowania, adekwatnych do specyfiki 
każdego kraju członkowskiego, odnośnie 

Propozycja „Strategii zwalczania ASF 
we wschodniej części Unii Europejskiej”, 
przygotowana przez Dyrektoriat Generalny 
do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Żywności Unii Europejskiej

Zygmunt Pejsak, Marian Truszczyński

z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach
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