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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1564/2009, którą złożyła Marina Berati (Włochy) w imieniu Nutrition 
Ecology International Centre (NEIC), z 1574 podpisami, w sprawie zniesienia 
dopłat UE do chowu zwierząt i rybołówstwa

1. Streszczenie petycji

Według składającej petycję co roku w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej 
polityki rybołówstwa (WPRyb) wypłaca się miliardy euro w formie dotacji dla sektorów 
chowu zwierząt i rybołówstwa. Informuje ona, że wzmożona konsumpcja produktów 
zwierzęcych doprowadziła do gwałtownego wzrostu liczby zaburzeń „bogatego świata”, 
takich jak nowotwory i choroby układu sercowo-naczyniowego, do nadmiernego spożycia 
artykułów spożywczych, niedożywienia w krajach trzeciego świata i karczowania 
tropikalnych lasów dziewiczych pod wypas bydła i uprawę roślin paszowych (na przykład 
soi). Korzystanie z energii elektrycznej, wody, substancji chemicznych, lekarstw i nawozów 
poważnie szkodzi powietrzu, glebie, morzu i zasobom słodkiej wody. Ponadto producenci
w krajach trzeciego świata mogą zostać pozbawiani środków do życia w wyniku 
dumpingowych cen produktów dofinansowanych przez UE. Według składającej petycję 
pieniądze europejskich podatników wydawane są na podstawie nieprzemyślanych decyzji, 
które w sposób bezpośredni lub pośredni wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie, 
środowisko naturalne i gospodarkę międzynarodową. W związku z tym składająca petycję 
domaga się zaprzestania udzielania dotacji dla chowu zwierząt i rybołówstwa w ramach WPR
i WPRyb oraz wzywa do podjęcia działań w celu wspierania i promowania konsumpcji 
produktów z warzyw, która mogłaby przynieść dodatkową korzyść w postaci niższych 
podatków w całej Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składająca petycję uważa, że w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) przeznacza się 
znaczące kwoty pieniędzy na dotacje dla sektora hodowlanego, co powoduje zwiększenie
spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego. Według składającej petycję ma to negatywne 
skutki dla zdrowia ludzkiego, środowiska i gospodarki międzynarodowej.

Składająca petycję jest przeciwna dotacjom na chów zwierząt i wzywa do wprowadzenia 
środków, które wspierają i propagują konsumpcję roślinnych produktów spożywczych. 
Według składającej petycję doprowadziłoby to do obniżenia podatków w całej Europie.

Proces reformy WPR, wraz z reformą i oceną funkcjonowania z 2003 r., zmienił sposób 
udzielania wsparcia w sektorze rolnym, a szczególnie w sektorze hodowlanym. Umożliwiło to 
stopniowe odchodzenie od wspierania konkretnych rodzajów produkcji (oddzielenie 
płatności).

Obecnie płatności dla sektora hodowlanego są niemal całkowicie oddzielone od produkcji
z wyjątkiem specjalnych premii – za krowy, owce i kozy mamki – w niektórych państwach 
członkowskich, gdzie minimalny poziom produkcji rolniczej był istotny z punktu widzenia 
podtrzymania działalności gospodarczej w regionach o nielicznych alternatywach 
ekonomicznych, zapewnienia odpowiednich dostaw surowców dla przemysłu przetwórczego 
czy wygenerowania korzyści środowiskowych.

Oddzielenie płatności od produkcji sprawiło, że unijni rolnicy stali się bardziej zorientowani 
na rynek. Umożliwiło im ono dokonywanie własnych wyborów, co produkować, na 
podstawie sygnałów płynących z rynku. Ponadto wdrożenie zasad współzależności powiązało 
otrzymanie płatności z przestrzeganiem norm w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa 
żywności oraz jakości i dobrostanu zwierząt, zaś cele w zakresie zmiany klimatu włączono do 
polityki w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. 

W kontekście dyskusji nad przyszłością WPR rozpatrywane będą kolejne możliwości 
dotyczące różnych narzędzi prowadzenia tej polityki.

Rośnie liczba dowodów na znaczenie, jakie dla zdrowia ludzkiego mają długołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe zawarte w rybach. Ryby, które spełniają rygorystyczne unijne wymogi 
zdrowotne, mogą raczej przyczyniać się do zmniejszenia liczby przypadków „zaburzeń 
bogatego świata” niż odwrotnie. Ponadto część unijnego budżetu przeznaczana na 
rybołówstwo jest bardzo mała (0,9 miliarda euro w 2010 roku, co stanowi 0,64% całkowitego 
budżetu w wysokości 141,5 miliarda euro).

Prawodawstwo UE zezwala na udzielenie wsparcia związanego z wielkością produkcji tylko
w przypadku konkretnych sektorów hodowlanych. Wsparcie to ma na celu podtrzymanie 
pewnego pozytywnego oddziaływania społecznego i środowiskowego w regionach 
wrażliwych o dużej wartości przyrodniczej i nie propaguje konsumpcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego jako takiej.


