DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r.
Poz. 2144
ROZPORZĄDZENIe
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności,
oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów
przypisanych stwierdzonym niezgodnościom
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz. U. poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337, 1579 i 2037) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów
przypisanych stwierdzonym niezgodnościom (Dz. U. poz. 743 oraz z 2016 r. poz. 628) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)

w tabeli III:
– wiersz dotyczący naruszenia 5 otrzymuje brzmienie:
W siedzibie stada nie wszystkie świnie zostały oznakowane w terminie
30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.
W przypadku opuszczenia siedziby
stada przed upływem 30 dni od dnia
urodzenia, nie później niż przed dniem
opuszczenia przez te zwierzęta siedziby stada, nie wszystkie świnie zostały
oznakowane.
Świnie nie są dodatkowo oznakowane
przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której te zwierzęta
przebywały powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnie zostały przemieszczone do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnie
przebywały w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni.

1)

5.1 Zwierzę nie jest oznakowane w terminie 30 dni od dnia urodzenia, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia nie jest
oznakowane, nie później niż przed dniem
opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada – brak kolczyka z numerem identyfikacyjnym lub jest widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku i rolnik do dnia
kontroli nie złożył wniosku o duplikat
kolczyka.
5.2 Zwierzę nie jest dodatkowo oznakowane przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której to zwierzę przebywało
powyżej 30 dni, w przypadku gdy zwierzę
zostało przemieszczone do siedziby stada
innej niż siedziba stada urodzenia i zwierzę przebywało w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni – brak tatuażu.
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1906).


Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 2144

– w odnośniku nr 1:
– – w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2.1, 3, 5.1 i 5.2:”,
– – uchyla się pkt 4,
– w odnośniku nr 3:
– – w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2.1, 3, 5.1 i 5.2:”,
– – uchyla się pkt 4,
b)

w tabeli V wiersz dotyczący naruszenia 7 otrzymuje brzmienie:
Posiadacz owiec lub kóz nie dokonał
co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu
31 grudnia, spisu owiec lub kóz przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

2)

7. Stwierdzono, że posiadacz owiec
lub kóz nie dokonał co najmniej raz na
dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu owiec
lub kóz przebywających w siedzibie
stada, obejmującego liczbę i numery
identyfikacyjne tych zwierząt.
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załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.1)

3)

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, dotkliwości i trwałości znajduje się w tabelach IV i V w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

brak jednego znaku identyfikacyjnego:
a) jest jeden kolczyk i brak drugiego albo tatuażu (owce nieprzeznaczone do handlu), albo opaski na pęcinę (kozy),
b) jest tatuaż i brak kolczyka (owce nieprzeznaczone do handlu),
c) jest opaska na pęcinie i brak kolczyka (kozy)
– przy czym jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, ale rolnik nie złożył do dnia kontroli wniosku
o duplikat kolczyka lub opaski na pęcinę, lub

2)
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1)

tatuaż nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk (widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku)
i rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka lub

1 pkt

W siedzibie stada nie wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie oznakowane za pomocą kolczyków w terminie
180 dni od dnia urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia,
a uboju dokona się w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), jednak nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej nie posiada oryginalnego oznakowania – wyłącznie w zakresie naruszenia:
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W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane za pomocą kolczyków umieszczonych na obu
małżowinach usznych w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku
zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli), jednak nie później
niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w którym się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie posiada oryginalnych kolczyków – wyłącznie w zakresie naruszenia: brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka.1)
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DOTKLIWOŚĆ

ZASIĘG

DROBNA NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z SMR nr 7 i 8
załącznika II do rozporządzenia nr 1306/2013

DROBNE NIEZGODNOŚCI W OBSZARZE ZDROWIE PUBLICZNE, ZDROWIE ZWIERZĄT i Zdrowie roślin
W ZAKRESIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2016 r. (poz. 2144)
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