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Warszawa, 23 luty 2011 r.

Stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na temat sytuacji na rynku mięsa wieprzowego i drobiowego oraz

produkcji jaj, a także w sprawie zwalczania salmonelli w stadach drobiu.

8 lutego 2011 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła

posiedzenie poświęcone sytuacji na rynku mięsa wieprzowego i drobiowego,

produkcji jaj, a także zwalczania salmonelli w stadach drobiu.

Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez ministra rolnictwa

i rozwoju wsi oraz zastępcę głównego lekarza weterynarii, a także

uwzględniając przebieg dyskusji, w której udział wzięli reprezentanci

hodowców i producentów rolnych, związków i organizacji rolniczych, a także

instytucji działających na rzecz rolnictwa, komisja przedstawia najczęściej

zgłaszane wnioski i postulaty. Uczestnicy posiedzenia uznali, że należy:

1. przeanalizować sytuację tego sektora w perspektywie długoterminowej i

znaleźć rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie tym rynkom dobrego

funkcjonowania w przyszłości;

2. wesprzeć działania rządu na arenie międzynarodowej zmierzające do

ochrony rynku mięsa wieprzowego i drobiowego, a także wypracowania

elastycznych mechanizmów rynkowych, które umożliwią szybkie

reagowanie na sytuacje krytyczne w ramach wspólnej polityki rolnej;

3. ograniczyć import mięsa wieprzowego i drobiowego w celu zapewnienia

bezpieczeństwa żywności, zintensyfikować natomiast działania rzecz

eksportu nadwyżki tych artykułów;

4. poprzez przejrzystość procedur prawnych budować wzajemne zaufanie

producentów, przetwórców i organów administracji;

5. wypracować mechanizmy wspierania rolników, których dochody obniżyły

się na skutek wahań na rynku wieprzowiny i drobiu, ten sektor nie

otrzymuje obecnie żadnego wsparcia bezpośredniego;
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6. wspólnie z organizacjami rolniczymi i producentami jaj zaproponować

rozwiązania służące utrzymaniu wysokiej pozycji polskiego sektora

produkcji jaj spożywczych i jego pozycji w Unii Europejskiej;

7. rozszerzyć funkcjonowanie Funduszu Promocji Produktów Rolnych tak,

aby skuteczniej promował polskie produkty na rynku europejskim;

8. podjąć działania w celu ustabilizowania cen na środki produkcji rolnej,

ponieważ ich znaczny wzrost od stycznia 2011 r. spowodował spadek

opłacalności produkcji rolnej,

9. zintensyfikować działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie krajowych

przepisów dotyczących zwalczania salmonelli w stadach drobiu, tak by w

związku z corocznymi opóźnieniami w ich zatwierdzaniu nie obniżała się

jakość działań wszystkich stron uczestniczących w programach

zwalczania salmonelli,

10. przeanalizować przypadki nieprawidłowości występujących w obrocie

produktów rolnych i podjęcie działań ograniczających to zjawisko.


