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W OBRONIE POLSKIEGO ROLNICTWA

w zwtAzKU z NowELtzAcJA USTAWY O OCHRONTE ZWTERZAT

Jako przedstawiciele polskiego rolnictwa i przedsiqbiorstw z sektora rolno-spo2ywczego
wyrazamy stanowczy sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o ochronie zwierzEt w brzmieniu,
jaki przyjqty zostai przez Sejm RP w dniu 18 wrze6nia 2O2O r. Alarmujemy,ie rozwiqzania
zaproponowane w tej ustawie doprowadzq do ogromnych strat polskich rolnik6w oraz
p rzedsiqbio rstw rol no -spo2ywczych.

Zmiany w sposob szczeg6lny uderzq w branze: drobiarskq i bydta miqsnego, a wiqc te, kt6re
dotqd bardzo mocno siq rozwijaty, stanowity istotnq czq5c krajowegoeksportu ipKB, z kt6rych
jeste6my dumni.

Wprowadzenie proponowanego zakazu uboju religijnego w Polsce spowoduje, ze zaklady

ubojowe i przetwdrcze bqdq musiaty zrezygnowat ztej du2ej czq6ci swojej dziatalno6ci. Dla

hodowcow oznacza to utratq kontrakt6w oraz istotne spadki cen w produkcji ju2 balansujqcej

na krawqdzi optacalno:ici (w zwiqzku z epidemiq koronawirusa). W dluzszej perspektywie
bqdzie to skutkowato utratq ptynno6ci finansowej itrudno5ciami w splacaniu zaciqgniqtych
kredytdw na budowg i modernizacjq. Niestety ustawa nie przewiduje dla hodowc6w drobiu
czy bydla 2adnych rekompensat.

Zmniejszenie zapotrzebowania odbije siq negatywnie nie tylko na producentach iywca, ate

takie na wszystkich dostawcach i kooperantach. W szczeg6lnoSci chodzi tu o rolnik6w -
producent6w zboi, producent6w pasz, producent6w jaj wylqgowych i zaklady wylqgu
drobiu, weterynariq i wiele innych sektor6w. W efekcie dotknie to cafej gospodarki,

spowoduje likwidacjq tysiqcy miejsc pracy, zmniejszenie wptyw6w budietowych.

Na Swiecie nawet ok,3 mld konsumentow wymaga od dostawcow miqsa pozyskanego w
ramach uboju religijnego. Obecnie zar6wno w UE, jak i w krajach trzecich, wta5ciwie jedynym

segmentem rynku drobiowego imiqsa wotowego, w ktorym popyt przewyisza poda2 jest

wtaSnie ten rodzaj produkcji. Wedlug szacunkow w Polsce co piqta sztuka drobiu ubijana jest
w systemie halal lub koszer. Stanowi to ai 40 % eksportu polskiego miqsa drobiowego
(r6wnowarto56 ok. 5 mld zt rocznie). Warto66 wolowiny pochodzqcejz uboju religijnego to
z kolei ok.1,5 miliarda ztotych rocznie. Po wprowadzeniu zakazu, Polska branza drobiarska i

bydta miqsnego, bqdqce jejgt6wnymi eksporterami w UE, z dnia na dzieri moze upa6i.

Poniewaz w wiqkszo6ci krajow UE taki zakaz nie obowiqzuje, zmiana ustawy o ochronie
zwierzqt bqdzie wspierac zagranicznych konkurent6w potskiel braglxfffi#5i$ii-tffi#tmU,11
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przyjety projekt ustawy za sprzeczny z interesem polskiego rolnictwa, wysoce ekonomicznie

szkodliwy i spolecznie nieodpowiedzialny dla cafego kraju.

Apelujemy do wszystkich decydent6w, w szczeg6lno6ci Prezydenta RP i Senator6w RP o

ratowanie polskiego rolnictwa. Przypominamy rownocze(nie, 2e sektor rolno-spozywczy, nie

otrzqsnql siq jeszcze z kryzysu iproblemow wywolanych przez pandemiq COVID-19 iznajduje

siq w najwiqkszym od lat kryzysie.

planowane ograniczenia sq nieakceptowalne t mogq (wiadczyi o braku odpowiedniej wiedzy

autor6w projektu, Ustawa narusza zasady swobody prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej,

zwiqksza niepewnodc do polskiego systemu, obni2a sl<tonno5c do dtugoterminowych

inwestycji. Sposob procedowania nad ustawE o tak fundamentalnym znaczeniu, w

bezpodstawnym po5piechu, bez konsultacji z przedstawicielami braniy oraz odpowiednich

analiz skutk6w regulacji, doprowadzif do przyjqcia jej w ramach emocjonalnej decyzji

politycznej, pod wplywem blqd6w i nacisk6w wybranych grup spotecznych. Zar6wno prace

nad przyjqciem ustawy, jak i sama jej tre5i, w tym z uwagi na brak odpowiednich okresow

przej5ciowych i odszkodowa6, budzi oczywiste wqtpliwo6ci co do zgodnoSci z Konstytucjq

Rp. Dodatkowo, regulacja ograniczajqca ub6j religijny, powinna byi poprzedzona

od powied niq notyfikaciq do Komisji Eu ropejskiej 1.

Stanowczo sprzeciwramy siq r6wnie2 wprowadzeniu dodatkowych uprawnier'r dla organizacji

pozarzqdowych dotyczqcych kontroli gospodarstw rolnych. Tego typu prerogatywy powinny

wylqcznie nalezei do paristwowych organow wyposa2onych w odpowiednie kompetencje.

przekazanie ich podmiotom prywatnym, czqsto aktywistom dzlaiajqcym pod wpiywem emocji,

w warunkach konfliktu interes6w ibez odpowiedniej wiedzy ido6wiadczenia, prowadzic

bqdzie do naduzyi ijeszcze wiqkszego antagonizowania grup spotecznych. Nie bqdzie to te2

stu2yi dobrostanowi zwierzqt, albowiem proponowane rozwiqzania sQ sprzeczne z

podstawowymi zasadami zwalczania chorob i bioasekuracji.

prosimy Prezydenta RP, Senator6w RP i wszystkich przedstawicieliwladz o zablokowanie

prac nad szkodliwq ustawE, a co najmniej zapewnienie przeprowadzenia odpowiedniej

debaty i radykalnej zmiany projektu, w tym usunigcia zapis6w dotyczqcych uboju

religijnego.

r patrz opinia Biura Analiz 5ejmowych l(ancelarii Sejrnu z dnia 15 wrzesnia 2020 r. wskazuiqca na koniecznoSc

notyfikacji Komisji Europejskiej, brak wystarczajqcego uzasadnienia proporcjonalnoSci rozwiqzan ograniczajqcych

swobodv przedsiqbiorczoSciiswobody (wiadczenia uslug, mo2liwq niezgodno6i ograniczenia uboju religijnego z

art. 4 ust. 4 rozporzEdzenia 1099/2009


