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Szanowny Pan Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa, 

 

W komunikacie prasowym z dnia 28 kwietnia 2022 roku: „State aid: Commission approves €169 

million Spanish scheme to support milk producers in context of Russia's invasion of Ukraine” 

poinformowano o zatwierdzeniu programu wsparcia w formie dotacji bezpośrednich sektora 

producentów mleka krowiego, owczego i koziego działających w Hiszpanii, dotkniętych 

wzrostem cen energii elektrycznej, pasz i paliw, spowodowanym obecnym kryzysem 

geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.  

 

Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji 

Rosji wobec Ukrainy zawiera zabezpieczenia w formie, m.in. wymogów zrównoważonego 

rozwoju. Państwa członkowskie, przy przyznawaniu pomocy mającej złagodzić dodatkowe 

koszty wynikające z wysokich cen gazu i energii elektrycznej, powinny każdorazowo rozważyć, 

w sposób niedyskryminacyjny, wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. 

 

„Spanish scheme to support milk producers” dotyczy pomocy skierowanej do sektora przemysłu 

mleczarskiego, który ma wyjątkowo destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne, będąc 

emitentem zanieczyszczeń powietrza. Sama tylko produkcja mleka odpowiada za 3% globalnej 

emisji gazów. Jest to również przemysł nierespektujący praw zwierząt, w dużej mierze 

niezabezpieczający nawet odpowiedniego poziomu dobrostanu krów, cieląt, owiec i kóz. 

 

Rolnictwo ma przyczynić się do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej państw 

członkowskich UE. Działając zgodnie ze strategią Od pola do stołu, powinniśmy dążyć także do 

poprawienia sytuacji zwierząt tzw. hodowlanych. Oba cele nie mogą być osiągnięte przy 

jednoczesnym dotowaniu producentów nabiału. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zadać pytanie: Czy Komisja Europejska akceptując 

„Spanish scheme to support milk producers” wzięła pod uwagę powyższe kwestie, wynikające 
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ze strategii Od pola do stołu: dobrostan i prawa zwierząt, bioróżnorodność i ochronę środowiska 

naturalnego?  

 

Ponadto, w związku z zawężonym zakresem udzielanej pomocy (jedynie do producentów 

tradycyjnie rozumianego nabiału) pragniemy poznać odpowiedź na pytanie: czy podobny 

program wsparcia opracowany został również dla przedsiębiorców zajmujących się 

wytwarzaniem roślinnych wersji produktów mlecznych? 

 

Z poważaniem, 

 

Emilia Kudasik-Gil 

Green REV Institute 


