
 

kontakt@greenrev.org | Giordana Bruna 34 / skrytka 5, 02-523 Warszawa, Polska 

KRS 0000521182 | NIP 5213677634 | REGON 147376122 

 

                 Warszawa, 16.05.2022 

 

 

                  Szanowny Pan 

                 Henryk Kowalczyk 

                 Wiceprezes Rady Ministrów  

                             Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

                   ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa  

 

 

 

Szanowny Panie Wicepremierze, 

 

w imieniu Green REV Institute, członka Eurogroup for Animals, w związku ze zbliżającym się 

posiedzeniem Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa1 (dalej: AGRIFISH), chcemy zwrócić uwagę, 

że w dniu 24 maja 2022 r. Cypr przedstawi stanowisko podpisane przez Litwę, Luksemburg  

i Maltę, które zostało dodane do agendy AGRIFISH.  

 

W dokumencie tym wzywa się Komisję do zbadania potencjalnych korzyści płynących  

z wprowadzenia ogólnounijnego wykazu pozytywnego, który opierałby się na doświadczeniach 

państw członkowskich, które przyjęły i wdrożyły ten system. Celem takich prac powinno być 

zwiększenie dobrostanu zwierząt, ochrona bioróżnorodności, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych w państwach członkowskich UE. 

 

Chciałybyśmy wyrazić nasze silne poparcie dla tej inicjatywy i zachęcamy Państwa do okazania 

swojego poparcia dla tego dokumentu, gdy zostanie on przedstawiony na posiedzeniu Rady 

AGRIFISH. Pozytywna lista dozwolonych gatunków UE jest instrumentem, dzięki któremu 

 
1 https://www.consilium.europa.eu/media/55987/cm02883-fr22.pdf 
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gatunki zwierząt zostaną obiektywnie i naukowo ocenione pod względem ich bezpieczeństwa  

i stosowności handlu nimi oraz przetrzymywania ich jako zwierzęta domowe.  

 

Ta kompleksowa ocena ryzyka powinna zostać przeprowadzona z zastosowaniem różnych 

kryteriów ryzyka, w szczególności tych związanych z dobrostanem zwierząt, ochroną 

różnorodności biologicznej, zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym oraz ryzykiem 

inwazyjności. Mając na uwadze conajmniej te trzy kryteria, chcemy zwrócić uwagę na ich wagę: 

  

1. Dobrostan zwierząt: Zwierzęta bardzo cierpią na wszystkich etapach hodowli. Wynika to  

z faktu, że nie można zaspokoić złożonych potrzeb behawioralnych i społecznych zwierząt. 

 

2. Ochrona różnorodności biologicznej: Proces pozyskiwania zwierząt ze środowiska 

naturalnego prowadzi do zmniejszania się populacji i zagrożenia gatunków. Trzymanie  

w charakterze zwierząt domowych zwierząt potencjalnie inwazyjnych, które mogą zostać 

uwolnione w wyniku ucieczki lub celowego wypuszczenia, stanowi ogromne zagrożenie dla 

rodzimej fauny i flory. 

 

3. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne: zagrożenie związane z przenoszeniem chorób 

odzwierzęcych jest dobrze znane dzięki pandemii COVID. Choroby szkodliwe dla ludzi 

mogą być przenoszone przez dzikie zwierzęta trzymane jako zwierzęta domowe, przy czym 

istnieje dodatkowe niebezpieczeństwo, że zestresowane zwierzęta zaatakują lub skrzywdzą 

swoich właścicieli. 

 

Podejście oparte na Pozytywnej Liście zostało zalecone w sprawozdaniu Parlamentu 

Europejskiego dotyczącym strategii różnorodności biologicznej UE2. Ponadto, wprowadzając 

środki zapobiegawcze w celu zaprzestania importu, transportu, przeładunku i sprzedaży dzikich 

zwierząt przeznaczonych do użytku przez ludzi oraz zaprzestania lub ścisłego uregulowania 

 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.pdf 
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handlu zwierzętami przeznaczonymi do innych celów, UE zastosowałaby się do podejścia "jedno 

zdrowie". 

 

Obecnie ponad osiem państw członkowskich UE, w tym (Belgia, Luksemburg, Holandia, Malta, 

Litwa, Cypr, Francja, Słowenia) wprowadziło przepisy dotyczące wykazów pozytywnych dla 

poszczególnych taksonów, a kolejnych osiem państw członkowskich rozważa wprowadzenie 

takich środków. Uzasadnione jest przyjęcie kompleksowego, zharmonizowanego podejścia  

w całej UE. 

 

Wreszcie, system list pozytywnych został również zaliczony do najlepszych praktyk 

wymienionych w Poradniku dla państw członkowskich Konwencji Berneńskiej dotyczącym 

dróg wprowadzania IAS3. Wadą listy negatywnej jest to, że wszystkie gatunki, które nie zostały 

na niej umieszczone, są domyślnie dopuszczone do trzymania w charakterze zwierząt 

domowych, pomimo przedstawionych powyżej zagrożeń dla różnorodności biologicznej  

i problemów związanych z dobrostanem zwierząt. 

 

 

                  Z poważaniem, 

          Green REV Institute 

 

 
3 https://rm.coe.int/1680746339 


