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DYREKCJA GENERALNA – POLITYKI WEWNĘTRZNE

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Pytanie ustne nr 10/6/2006 skierowane przez Avril Doyle

Zgodnie z art. 187 Regulaminu poniżej zamieszczono pytanie ustne skierowane do Komisji 
Europejskiej.

Dotyczy: handlu dzikim ptactwem w UE

Termin obowiązywania zakazu przywozu dzikiego ptactwa, który został wprowadzony 
w październiku 2005 r. w związku z obawami dotyczącymi epidemii ptasiej grypy, upływa z 
końcem grudnia 2006 r. Przywóz dzikiego ptactwa do UE niesie ze sobą zagrożenie w postaci 
chorób zwierzęcych i ich rozprzestrzeniania się. W tym kontekście pojawia się również istotna 
kwestia dobrostanu zwierząt. Szacuje się, że śmiertelność wśród przywożonego dzikiego 
ptactwa, zanim dotrze ono do punktów sprzedaży, sięga aż 60%. Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności opublikował niedawno raport oraz wydał opinię na temat „Zdrowie 
zwierząt i zagrożenia dla ich dobrostanu związane z przywozem dzikiego ptactwa, za 
wyjątkiem drobiu, do Unii Europejskiej”. Ze wspomnianego dokumentu wynika, że poziom 
dobrostanu schwytanych dzikich ptaków przywiezionych następnie do UE jest bardzo niski, a 
wskaźniki śmiertelności w znacznym stopniu przekraczają dopuszczalne wartości. Ponadto 
większość ptaków sprzedawanych jako zwierzęta domowe można by hodować na terenie UE, 
dzięki czemu nie byłoby konieczne przywożenie ich z odległych państw trzecich. Częściowe 
lub całkowite zakazy przywozu dzikiego ptactwa z przeznaczeniem na sprzedaż obowiązują 
już w Australii, Kanadzie i na znacznym obszarze Stanów Zjednoczonych, które niegdyś były 
największym importerem na świecie. Pod tym względem UE wciąż daleko do osiągnięcia 
międzynarodowych standardów dotyczących dobrostanu zwierząt.

1. Czy Komisja może przedstawić dodatkowe informacje dotyczące liczby dzikich ptaków 
przywożonych do UE oraz wskaźników śmiertelności i zachorowalności związanych z tym 
przywozem?

2. Czy Komisja wprowadzi stały zakaz przywozu dzikiego ptactwa w miejsce obecnie 
obowiązującego zakazu tymczasowego?

3. W jaki sposób Komisja Europejska przeciwdziała problemowi nielegalnego handlu dzikim 
ptactwem?
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