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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie wspó∏pracy G∏ównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej oraz Komisjà Europejskà w zakresie przestrzegania stosowania

prawodawstwa weterynaryjnego2)

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33,
poz. 287) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i tryb wspó∏pra-
cy G∏ównego Lekarza Weterynarii z organami central-
nymi paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej odpo-
wiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawo-
dawstwa weterynaryjnego lub organami, którym takie
kompetencje zosta∏y przekazane, oraz Komisjà Euro-
pejskà. 

§ 2. Wspó∏praca, o której mowa w § 1, polega
w szczególnoÊci na:

1) udost´pnianiu oraz wymianie informacji dotyczà-
cych stosowania i naruszania prawodawstwa we-
terynaryjnego;

2) przekazywaniu informacji o zawieranych z paƒ-
stwami trzecimi umowach lub porozumieniach
w zakresie weterynarii;

3) informowaniu Komisji Europejskiej o narusze-
niach prawodawstwa weterynaryjnego oraz
o udost´pnianiu takich informacji.

§ 3. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje orga-
nom, o których mowa w § 1, oraz Komisji Europejskiej
informacje dotyczàce:

1) produktów, którymi obrót narusza prawodawstwo
weterynaryjne, oraz dzia∏aƒ, co do których zacho-
dzi podejrzenie, ˝e sà sprzeczne z takim prawo-
dawstwem;

2) naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawo-
dawstwa weterynaryjnego — w przypadku, gdy
naruszenie to mia∏o miejsce na obszarze innego
ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej. 

§ 4. Informacje, o których mowa w § 2 i 3, mogà
byç przekazywane w formie raportów, orygina∏ów in-
nych dokumentów, uwierzytelnionych kopii lub odpi-
sów dokumentów lub w formie elektronicznej.

§ 5. G∏ówny Lekarz Weterynarii informuje wnio-
skodawc´ o sposobie realizacji wniosku, w szczegól-
noÊci o podj´tych dzia∏aniach i ich rezultatach. 

§ 6. W przypadku gdy udzielenie informacji przez
G∏ównego Lekarza Weterynarii nie jest mo˝liwe, poin-
formuje on o tym wnioskodawc´, wskazujàc organ
w∏aÊciwy do przekazania informacji. 

§ 7. G∏ówny Lekarz Weterynarii, na uzasadniony
wniosek, zaleca zwi´kszenie cz´stotliwoÊci przepro-
wadzania kontroli nad zak∏adami, miejscami przecho-
wywania produktów pochodzenia zwierz´cego, obro-
tem tymi produktami oraz nad Êrodkami transportu,
co do których istnieje podejrzenie naruszenia prawo-
dawstwa weterynaryjnego.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà do prawa
polskiego postanowienia dyrektywy 89/608/EEC z dnia
21 listopada 1989 r. w sprawie pomocy wzajemnej w∏adz
administracyjnych paƒstw cz∏onkowskich i wspó∏pracy
mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi a Komisjà w sprawie
zapewnienia w∏aÊciwego wdro˝enia przepisów zootech-
niczno-weterynaryjnych (Dz. Urz. WE L 351, z 2.12.1989 r.).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktu prawa Unii Europejskiej,
zamieszczonego w niniejszym rozporzàdzeniu, z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, dotyczà og∏oszenia tego aktu w Dzienniku
Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

§ 8. Wspó∏praca, o której mowa w § 1, nie obej-
muje wzajemnego rozliczania wydatków, poniesio-
nych przy wykonywaniu czynnoÊci z niej wynikajà-
cych, z wyjàtkiem wynagrodzeƒ wyp∏acanych eksper-
tom. 

§ 9. Wniosek o przekazanie informacji powinien
byç uzasadniony i zaopatrzony w uwierzytelnione t∏u-

maczenie na j´zyk urz´dowy paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, do którego jest on kierowany.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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