Animal Health Law (AHL)
„Prawo o zdrowiu zwierząt”
Nowy pakiet prawa o zdrowiu zwierząt

Główny Inspektorat Weterynarii

AHL – najważniejsze daty
9 marca 2016 r.
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt
(„Prawo o zdrowiu zwierząt”)

przyjęte przez Parlament Europejski
i Radę

31 marca 2016 r.
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L 84
21 kwietnia 2016 r.
weszło w życie
Od 21 kwietnia 2021 r.
będzie miało zastosowanie

AHL – akty delegowane i wykonawcze
Komisja jest zobowiązana do przyjęcia kluczowych aktów:
- delegowanych
-

wykonawczych
do tego rozporządzenia w ciągu 3 lat od jego wejścia w życie
(do 31 marca 2019 r.)
 czas na transpozycję do przepisów krajowych do 2021 r.
Akty delegowane (AD) – są nieodzownym elementem uzupełniającym
uzgodnione
rozporządzenie
podstawowe,
ich celem jest doprecyzowanie ważnych szczegółów
Akty wykonawcze (AW) – określają elementy, które są konieczne w zakresie
jednolitego
wdrożenia
zasad
np. w odniesieniu do metod diagnostycznych

Struktura AHL

 w większości przypadków główne zasady dotyczące dobrego zarządzania zdrowiem
zwierząt i dobrych praktyk hodowli zwierząt mają zastosowanie zarówno do zwierząt
lądowych, jak i zwierząt wodnych
 zakłada się, że tam gdzie jest to możliwe przepisy wdrażające AHL będą wspólne
dla obydwu grup zwierząt
 obowiązujące dotychczas przepisy, w tym przepisy dyrektywy Rady 2006/88/WE,
stracą moc z dniem 21 kwietnia 2021 r.

Struktura AHL
Część I – Zasady ogólne
Część II – powiadamianie o chorobach i sprawozdawczość, nadzór, programy likwidacji chorób, status
obszaru wolnego od choroby
Część III – upowszechnianie wiedzy na temat chorób, gotowość na wypadek ich wystąpienia i ich
zwalczanie
Część IV – rejestracja, zatwierdzanie, identyfikowalność i przemieszczanie
Tytuł I – zwierzęta lądowe
Tytuł II – zwierzęta wodne
Tytuł III – inne zwierzęta
Część V – wprowadzanie do Unii i wywóz
Część VI – przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych
Część VII – środki nadzwyczajne
Część VIII-IX – przepisy wspólne, przepisy przejściowe i końcowe

Część I
Część I – zasady ogólne
• definicje
• wykaz chorób
• parametry oceny prowadzącej do
umieszczenia chorób
w wykazie
• wykaz gatunków
• kategoryzacja chorób,
• obowiązki w zakresie zdrowia
zwierząt – podmioty, lekarze
weterynarii i specjaliści ds.
zdrowia zwierząt wodnych
• obowiązki państw
członkowskich, właściwych
organów, laboratoriów

Prace grupy ekspertów
zakończone w marcu 2018
r.,
obecnie ostatni etap
konsultacji publicznych
(miesiąc od 12 września)

AHL – kategorie chorób
Kategoria
A

• choroby, które zwykle nie występują w Unii i po wykryciu których muszą
zostać wprowadzone natychmiastowe środki likwidacji choroby

Kategoria
B

• choroby, które muszą podlegać zwalczaniu we wszystkich państwach
członkowskich w celu ich likwidacji w całej Unii (obowiązkowe programy
zwalczania)

Kategoria
C

• choroby, które mają znaczenie dla niektórych państw członkowskich i w odniesieniu do
których potrzebne są środki, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się na te części Unii,
które oficjalnie są wolne od choroby lub które mają programy likwidacji danej choroby
umieszczonej w wykazie (nieobowiązkowe programy zwalczania)

Kategoria
D

• potrzebne są środki, aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się z uwagi na
ich wystąpienie w Unii lub przemieszczanie między państwami
członkowskimi

Kategoria
E

• konieczność nadzoru w Unii

A+D+E
(zwierzęta wodne)
• Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic
haematopoietic necrosis - EHN)
•
•
•
•
•

Zakażenie Microcytos mackini
Zakażenie Perkinsus marinus
Zespół Taura
Choroba żółtej głowy
Zespół WSS (White Spot Syndrome)

C+D+E
(zwierzęta wodne)
• Wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (Viral haemorrhagic
septicaemia - VHS)
• Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious
haematopoietic necrosis - IHN)
• Zakaźna anemia łososi z delecją w obszarze HRP (Infection with HPR
deleted infectious salmon anaemia virus ISA HPR-deleted)
• Zakażenie Bonamia exitiosa
• Zakażenie Bonamia ostreae
• Zakażenie Marteilia refringens

E
(zwierzęta wodne)
• Zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus - KHV)

Część II, III i V
Część II – powiadamianie o chorobach
i sprawozdawczość, nadzór, programy
likwidacji chorób, status obszaru
wolnego od choroby
Część III – upowszechnianie wiedzy
na temat chorób, gotowość na
wypadek ich wystąpienia i ich
zwalczanie
• plany gotowości
• banki antygenów, szczepionek i
odczynników
• środki zwalczania chorób – kategoria
A, B i C
• zasady dotyczące dochodzenia
epidemiologicznego
Część V – wprowadzanie do Unii i
wywóz

Trwają prace grup ekspertów
dotyczące:
-

-

-

aktu delegowanego
w zakresie nadzoru, programów
zwalczania
i statusu wolnego od chorób
zwierząt
aktu delegowanego
ustanawiającego zasady
zapobiegania i zwalczania
niektórych chorób
aktu delegowanego dotyczącego
przywozu do Unii niektórych
zwierząt, materiału biologicznego i
produktów pochodzenia
zwierzęcego z państw i terytoriów
trzecich

Prace grup ekspertów
Akt delegowany w zakresie nadzoru, programów zwalczania i statusu wolnego od
chorób zwierząt
- będzie określał m.in.:
• zasady prowadzenia nadzoru nad chorobami
• strategie zwalczania chorób, określania celów pośrednich i końcowych
dotyczących poszczególnych chorób oraz okres stosowania programów
zwalczania choroby
• wymagania w zakresie uznawania statusu wolnego od choroby (dla
gospodarstw / dla obszarów)
• warunki dla utrzymania statusu wolnego od choroby
• warunki zawieszania, cofnięcia i przywrócenia statusu obszaru wolnego od
choroby
• metody diagnostyczne stosowane w ramach programów
- następne spotkanie dotyczące chorób zwierząt wodnych - 18.10.2018

Prace grup ekspertów
Akt delegowany ustanawiający zasady zapobiegania i zwalczania niektórych chorób
- będzie określał:
• zasady przeprowadzania dochodzeń w przypadku podejrzenia wystąpienia
choroby,
• wstępne środki zwalczania chorób przy podejrzeniu,
• zasady urzędowego potwierdzania choroby,
• zasady ustanawiania obszarów objętych ograniczeniami,
• zasady znoszenia ograniczeń
- będzie określał zasady zwalczania chorób z kategorii A, B i C
- pierwsze spotkanie dotyczące chorób zwierząt wodnych 09.10.2018

Część IV

Część IV - rejestracja,
zatwierdzanie,
identyfikowalność i
przemieszczanie,
tytuł 2 – zwierzęta wodne
•
•
•

zatwierdzanie i rejestracja
podmiotów,
wymagania w zakresie
dokumentacji,
certyfikacja zdrowia zwierząt

Prace grupy ekspertów
jeszcze się NIE rozpoczęły

Konstrukcja przepisów
Dotychczas były odrębne przepisy dotyczące wymagań dla utrzymania zwierząt
wodnych oraz zdrowia zwierząt wodnych
(dyrektywa i rozporządzenia wdrażające dyrektywę)
Po wejściu w życie AHL:
- wspólne przepisy podzielone nie kategoriami zwierząt
(wodne / lądowe) a tematycznie
- w aktach prawnych mających zastosowanie dla zwierząt wodnych
też część ogólna (general provisions), mająca zastosowanie zarówno do zwierząt
lądowych, jak i wodnych, ale też często obszerna część dotycząca zwierząt
lądowych
- część przepisów np. definicji bezpośrednio w dokumencie głównym AHL, część w
różnych aktach wykonawczych i delegowanych
 bardziej skomplikowane będzie odnalezienie odpowiedniego przepisu

Transpozycja do przepisów krajowych
AHL dokument główny
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich
Akty delegowane i wykonawcze będą wydane na podstawie AHL
ALE
KE przewiduje elastyczność części przepisów
Konieczne więc będzie określenie w przepisach krajowych w jaki sposób
dany przepis ma być wdrożony w danym państwie członkowskim
Prace nad transpozycją do przepisów krajowych rozpoczną się po
przyjęciu aktów delegowanych i wykonawczych
(wiosna 2019 r.)

EWOLUCJA A NIE REWOLUCJA!
Jednakże przy ustalaniu wymagań dotyczących zwierząt wodnych zakłada się
utrzymanie
koncepcji
i
podejścia
zgodnego
z przepisami dyrektywy Rady 2006/88/WE
Będzie również pod uwagę:
- konieczność zmian
w obszarach, w których
dotychczasowe przepisy nie
doprowadziły od osiągnięcia
założonego celu
- konieczność zmian
w obszarach, w przypadku których
zmiany są wskazane z uwagi na
rozwój wiedzy
- zmiany wynikające z ustaleń z
misji przeprowadzonych przez
Dyrekcję F Komisji Europejskiej

Dziękuję za uwagę

