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Warszawa, 5 grudnia 2022 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Green REV Institute, inicjatora i operatora koalicji 70 organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego na rzecz praw zwierząt, praw człowieka i transformacji systemu żywności 

dziękuję za możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie prowadzonych konsultacji 

publicznych.  

 

Nie ulega wątpliwości, że transport zwierząt tzw. hodowlanych przyczynia się do:  

a) cierpienia zwierząt b) przenoszenia chorób c) emisji gazów cieplarnianych i hałasu. 

 

W zaleceniach Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. dla Rady i Komisji  

w następstwie dochodzenia w sprawie zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego 

administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do ochrony zwierząt podczas transportu  

w Unii i poza nią (2021/2736(RSP))1, stwierdzono, że “przepisy rozporządzenia (WE) nr 1/2005 

nie są dostosowane do strategii „Od pola do stołu”, i z zadowoleniem przyjęto jako część strategii 

zaproponowaną przez Komisję ocenę adekwatności prawodawstwa UE; podkreślono, że 

zmienione rozporządzenie (WE) nr 1/2005 należy dostosować do strategii „Od pola do stołu”; 

podkreślono, że zastąpienie, w miarę możliwości, transportu żywych zwierząt transportem tusz 

i produktów mięsnych oraz materiału genetycznego byłoby zgodne z głównym celem strategii, 

jakim jest budowanie bardziej odpornych i zrównoważonych krótkich łańcuchów dostaw 

żywności, w mniejszym stopniu uzależnionych od transportu zwierząt na duże odległości; 

zauważono także, że transport materiału biologicznego, który zajmuje mniej miejsca, może 

zmniejszyć wpływ na środowisko pod względem emisji CO2 i zużycia paliwa, że skupienie się 

na małych gospodarstwach i regionalnych sieciach rzeźni może przyczynić się do ograniczenia 

transportu zwierząt w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest odporny i zrównoważony system 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0015_PL.html 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2736(RSP)
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żywnościowy zapewniający rolnikom godny poziom życia; zwraca uwagę, że w strategii „Od 

pola do stołu” przypomniano o znaczeniu przejścia na zdrowszą, opartą na produktach 

pochodzenia roślinnego, zrównoważoną konsumpcję żywności;”2 

 

Chcemy w szczególności wskazać na ostatnie stwierdzenie z wyżej wskazanych zaleceń 

Parlamentu Europejskiego.  Transporty żywych zwierząt, niezależnie od konieczności 

wprowadzenia bardzo przejrzystych, rzetelnych i rygorystycznych kontroli weterynaryjnych 

oraz administracyjnych, nie mogą być dalej prowadzone. Realizacja celów strategii Od pola do 

stołu oraz ambicji planowanych przez Komisję Europejską ram prawnych Zrównoważonego 

Systemu Żywnościowego wymaga przechodzenia do diet roślinnych i drastyczne ograniczanie 

promocji, produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności zwierzęcej. Transporty żywych zwierząt 

oraz skandale, kontrowersje wielokrotnie pokazywane w mediach, do których dochodzi  

w trakcie transportów - cierpienie zwierząt, choroby, śmierć zwierząt w transportach, muszą 

zostać zakończone. Zmiany klimatyczne, w tym upały, wysokie temperatury,  do których 

przyczynia się w znaczących stopniu sektor hodowlany, powodują, że transporty żywych 

zwierząt stają się torturą dla czujących istot.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe apelujemy o wprowadzenie całkowitego zakazu transportu żywych 

zwierząt oraz wdrożenie ambicji strategii Od pola do stołu w zakresie zielonej, roślinnej, 

sprawiedliwej transformacji systemu żywności. 

 

Z poważaniem, 

 

Zarząd Green REV Institute  

 

 

 
2 ibidem 


