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Warszawa, 18.01.2023 

 

 

 

Szanowny Pan Szymon Szynkowski vel Sęk, Minister ds. Unii Europejskiej,  

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Najbliższy czas  jest wyjątkowo istotny dla wzmocnienia i kształtowania prawodawstwa Unii 

Europejskiej w zakresie dobrostanu i ochrony  zwierząt. Świadomość społeczna w zakresie 

konieczności ochrony zwierząt - futerkowych, tzw. hodowlanych, zwierząt wykorzystywanych 

w nauce i edukacji - systematycznie wzrasta. Organizacje pozarządowe na całym świecie 

współpracują i działają na rzecz praw zwierząt a środowisko naukowe mówi wprost, że czas na 

roślinną transformację systemu żywności w duchu unijnych strategii Od pola do stołu  

i Europejskiego Zielonego Ładu. W Polsce wzrasta liczba protestów mieszkańców i mieszkanek 

wobec ferm przemysłowych a lokalne społeczności organizują się, żeby chronić jakość życia  

i zdrowie publiczne i zapobiegać okrucieństwu wobec zwierząt. 

 

Poza uchwaleniem nowych, ambitniejszych i bardziej dostosowanych do oczekiwań 

społecznych oraz wyzwań środowiskowych, zdrowotnych i klimatycznych przepisów, kluczowe 

jest zastosowanie reguł i zasad w stosunku do wszystkich produktów wprowadzanych na rynek 

unijny, niezależnie od ich pochodzenia, również na towary importowane. Już w 2016 r.  

w badaniu Eurobarometru stwierdzono, że 93% Europejczyków i Europejek chciałoby, aby 

produkty importowane były wytwarzane przy tych samych regułach i standardach co produkty 

wytwarzane na terenie Unii Europejskiej.  
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Z zainteresowaniem śledziliśmy posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH)  

z 12 grudnia 2022 r. i z zadowoleniem przyjmujemy wyrażone przez przedstawiciela 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparcie w sprawie tych samych standardów dla 

produktów zwierzęcych, pochodzących z importu. Konieczne jest uzyskanie poparcia 

wszystkich państw członkowskich, zarówno o prawnej wykonalności takiego projektu, jak  

i o jego celowości w obecnym kontekście klimatycznym, gospodarczym, społecznym. 

Dostosowanie przepisów dot. produktów wprowadzanych na rynek unijny jest konieczne  

w kontekście budowania odporności i bezpieczeństwa żywnościowego oraz działania na rzecz 

transparentnych współpracy handlowych, które będą odpowiadać na kryzys społeczny, 

klimatyczny, zdrowotny. Dostosowanie przepisów jest także szczególnie istotne w kontekście 

przyszłej akcesji nowych państw do Wspólnoty, w szczególności Ukrainy.  

 

Dlatego przekazujemy Panu Ministrowi szczególne sprawozdanie.  Analiza jest jasna: etyka  

i sprawiedliwa transformacja są kluczowe. Unia Europejska mogłaby albo polegać na 

niedawnym orzecznictwie Światowej Organizacji Handlu, które zezwala na odmienne 

traktowanie produktów, gdy konsumenci i konsumentki postrzegają je jako różne i nie są skłonni 

zastąpić jednego drugim. W przypadku nieuznania tej różnicy, UE mogłaby nadal powoływać 

się na wyjątki wymienione w zasadach WTO dopuszczające ograniczenia w handlu, które nie są 

arbitralne lub dyskryminujące. W szczególności mogłaby odwołać się do wyjątku mającego na 

celu ochronę moralności publicznej (art. XXa), który zgodnie z orzecznictwem WTO obejmuje 

kwestie związane z dobrostanem zwierząt.  

 

Organizacje ochrony zwierząt z siedzibą w kluczowych krajach będących partnerami 

handlowymi UE (USA, Brazylia, Tajlandia i Indie) wyraziły swoje poparcie dla ustanowienia 

przez Unię Europejską bardziej rygorystycznych standardów w zakresie przywozu towarów. 

Dobrostan zwierząt nie jest przedmiotem troski tylko Europejczyków i Europejek, ale całego 

świata. Dowodem na to jest przyjęcie rezolucji w sprawie powiązania między dobrostanem 

https://www.eurogroupforanimals.org/library/bye-bye-cages
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zwierząt, środowiskiem i zrównoważonym rozwojem na sesji Zgromadzenia ONZ ds. 

środowiska.  

 

Jeżeli takie wymogi dotyczące przywozu zostaną dobrze wdrożone, nie powinny być uznawane 

za protekcjonistyczne. Państwa członkowskie mogą nakłaniać UE do uzupełnienia zgodności ze 

standardami dobrostanu zwierząt działaniami dyplomatycznymi promującymi wyższe standardy 

dobrostanu zwierząt na szczeblu wielostronnym i dwustronnym.  

 

Mamy nadzieję, że uznają Pan ten dokument za przydatny i z niecierpliwością czekamy na Pana 

komentarze. Kwestia ochrony zwierząt tzw. hodowlanych, standardów obejmujących produkty 

pochodzące z importu są wyjątkowo kluczowe dla implementacji Europejskiego Zielonego Ładu 

oraz w kontekście budowania legislacji dla zrównoważonego systemu żywnościowego - 

harmonizacja prawa i standardów dla budowania nowego systemu żywności, odpowiedzialnego 

środowiskowo, klimatycznie, zdrowotnie i uwzględniającego prawa zwierząt.  

 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Green REV Institute  

 

 


