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Komisja Petycji

16.4.2021

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0076/2019, którą złożyła Manuela Giacomini (Włochy), 
w imieniu fundacji Animal Welfare Foundation, w sprawie farm krwi 
i gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa Parlament do wsparcia zakazu przywozu gonadotropiny surowicy 
źrebnej klaczy (PMSG) z Ameryki Południowej w związku z wynikami dochodzeń, które 
potwierdzają nieludzkie traktowanie klaczy w Urugwaju i Argentynie. PMSG wykorzystuje 
się do produkcji leków weterynaryjnych zwiększających płodność zwierząt gospodarskich 
w UE, w szczególności świń. Według składającej petycję farmy krwi w Ameryce 
Południowej nie przestrzegają przepisów rozporządzenia nr 142/2011 w sprawie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego dotyczących przywozu, tranzytu i wywozu produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Klacze nie podlegają 
kontrolom weterynaryjnym i cierpią na zły stan zdrowia. Władze krajowe nie zapewniają 
wystarczających kontroli i audytów w gospodarstwach. Składająca petycję wskazuje również, 
że stosowanie PMSG ma bardzo zły wpływ na zdrowie i dobrostan europejskich loch i prosiąt 
oraz że istnieją alternatywne środki zwiększające płodność świń. Składająca petycję 
podkreśla, że 2 mln obywateli podpisały petycję AVAAZ w sprawie zakazu przywozu PMSG 
pozyskiwanego w okrutny sposób.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 7 maja 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 lipca 2019 r.

Komisja wie o możliwym złym traktowaniu koni hodowanych do produkcji surowicy krwi w 
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niektórych krajach Ameryki Południowej i jest tą sprawą zaniepokojona. W związku z tym 
regularnie kontaktowała się ze składającą petycję i wielokrotnie odpowiadała na jej listy.

Jak wspomniano w petycji, Komisja przedstawiła swoje stanowisko w odpowiedzi na pytanie 
pisemne E-0836/2017, w której podkreśliła w szczególności, że:

Jeśli chodzi o przywóz do Unii Europejskiej, unijna polityka handlowa musi być zgodna z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

Wszelkie standardy w zakresie dobrostanu zwierząt nakładane przez UE na partnerów 
handlowych muszą być zgodne z zasadami WTO (np. z wymogami dotyczącymi 
niedyskryminacji między państwami, w których panują takie same warunki, przejrzystość i 
normy oparte na nauce), a ich podstawą muszą być kontrole lub certyfikacja w państwie trzecim 
wywozu. 

Normy dotyczące dobrostanu zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) 
(„Wykorzystywanie zwierząt w badaniach naukowych i na potrzeby kształcenia”) obejmują 
klacze hodowane w celu wytwarzania produktu leczniczego i zawierają wskazówki referencyjne 
dla państw członkowskich OIE. 

Od tego czasu w październiku 2018 r. komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności spotkał 
się z ministrem rolnictwa Argentyny przy okazji posiedzenia ministrów zdrowia grupy G-20 w 
Argentynie. Podczas tego spotkania komisarz ponownie wyraził zaniepokojenie Komisji i 
zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań w celu dopilnowania, by zaoszczędzić koniom 
wykorzystywanym do produkcji surowicy krwi wszelkiego możliwego do uniknięcia bólu, 
strachu i cierpienia. Podkreślił również znaczenie regularnej wymiany informacji na temat 
dobrostanu koni w Argentynie.

Przepisy UE dotyczące dobrostanu zwierząt mają zastosowanie wyłącznie na terytorium Unii i 
nie ma podstawy prawnej umożliwiającej uzależnienie przywozu produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych z państw trzecich od przestrzegania 
przez nie tych przepisów.

Podsumowanie 

Choć Komisja nie zamierza zakazać przywozu gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy 
(PMSG), uważa, że państwa południowoamerykańskie powinny zapewnić zadowalający 
poziom wdrożenia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym zasad i standardów 
Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dotyczących dobrostanu zwierząt.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 24 czerwca 2020 r.

W rozdziale „Dialogi” układu o stowarzyszeniu UE-Mercosur obie strony uzgodniły 
prowadzenie dialogu obejmującego między innymi konkretne kwestie dotyczące dobrostanu 
zwierząt, które mogą wpłynąć na wymianę handlową, wymianę informacji i wiedzy fachowej, 
wzmocnić współpracę badawczą i współpracę na forach międzynarodowych. 

Układ ten nie został jeszcze ratyfikowany. Po wejściu układ umożliwi dalsze zacieśnienie 
współpracy z państwami Mercosuru w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym w odniesieniu do 
warunków dotyczących produkcji gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG). W każdym 
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wypadku jakiekolwiek wymogi nałożone przez UE na przywóz z państw trzecich muszą być 
zgodne z obowiązującymi zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) i przepisami UE.

W kontekście układu UE-Mercosur Komisja uważa jednak, że pogłębienie dialogu i 
współpracy z państwami trzecimi jest bardziej adekwatnym narzędziem, które może mieć 
pozytywny wpływ na kwestie dobrostanu zwierząt, niż zakaz służący poprawie tego 
dobrostanu. Zorganizowano szereg spotkań z udziałem Komisji i właściwych organów 
zainteresowanych państw oraz firm farmaceutycznych, w tym na najwyższym szczeblu, aby 
zachęcić je do podjęcia niezbędnych działań służących dopilnowaniu, by zaoszczędzić koniom 
wykorzystywanym do produkcji surowicy krwi wszelkiego możliwego do uniknięcia bólu, 
strachu i cierpienia. 

Oprócz układu o stowarzyszeniu z Mercosurem Komisja będzie nadal podkreślać znaczenie 
poprawy warunków dobrostanu koni wykorzystywanych do produkcji PMSG na szczeblu 
wielostronnym w ramach Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).

Wniosek

Na razie Komisja nie zamierza zakazać przywozu PMSG. Komisja zobowiązała się do 
wspierania dalszego dialogu i współpracy w zakresie dobrostanu zwierząt z krajami 
Mercosuru, a także do zapewnienia zadowalającego poziomu wdrażania norm OIE 
dotyczących dobrostanu zwierząt.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 16 kwietnia 2021 r.

Uwagi Komisji

Komisja może potwierdzić, że otrzymała skargę zarejestrowaną pod numerem referencyjnym 
CHAP(2019)03519, do której odnosi się składająca petycję. Służby Komisji oceniają 
dodatkowe informacje przekazane przez skarżącą w piśmie z 26 czerwca 2020 r. (załączonym 
do pisma składającej petycję z 3 grudnia 2020 r.) oraz w następnym piśmie dotyczącym kwestii 
poruszonych w piśmie składającej petycję z 1 lutego 2021 r. Ponadto służby Komisji gromadzą 
dalsze informacje. Skarżąca zostanie odpowiednio poinformowana, kiedy tylko zapadnie 
decyzja w sprawie analizowanej skargi.

Urugwajska firma Syntex nie figuruje w bazie danych zintegrowanego skomputeryzowanego 
systemu weterynaryjnego (TRACES) jako zatwierdzony lub zarejestrowany zakład zajmujący 
się przywozem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do Unii Europejskiej.

Zasady i normy dotyczące dobrostanu zwierząt Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) 
są uznanym na szczeblu międzynarodowym punktem odniesienia w tej dziedzinie i państwa 
członkowskie powinny zapewnić ich stosowanie. Komisja nie zamierza wprowadzić zakazu 
przywozu gonadotropiny surowicy źrebnej klaczy (PMSG) ze względu na dobrostan zwierząt. 

W odniesieniu do zmian w farmakopei europejskiej należy zauważyć, że analiza wszelkich 
zmian lub skreśleń w tym spisie wchodzi w zakres kompetencji Europejskiej Dyrekcji ds. 
Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (EDQM) przy Radzie Europy.

Wnioski



PE639.899v04-00 4/5 CM\1229268PL.docx

PL

Służby Komisji oceniają informacje przekazane w kontekście skargi, do której odnosi się 
składająca petycję. Ponadto gromadzą dalsze informacje.

Komisja podtrzymuje swoje stanowisko w odniesieniu do zakazu przywozu PMSG i nie 
zamierza występować do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o opinię 
naukową na temat aspektów dobrostanu zwierząt związanych z produkcją PMSG w krajach 
Ameryki Południowej.

Wszelkie zmiany lub skreślenia w farmakopei europejskiej wchodzą w zakres kompetencji 
Europejskiej Dyrekcji ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (EDQM) przy Radzie Europy. 
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