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Europosłowie PiS na temat ASF i ptasiej grypy
W dniu 22.01.2020 r. w Parlamencie Europejskim na posiedzeniu Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) odbyła się wymiana poglądów
z chorwackim
ministrem rozwoju regionalnego i funduszy unijnych,
urzędującym przewodniczącym Rady Marko Pavićem, na temat m.in. ASF
i ptasiej grypy. Udział w dyskusji wzięli europosłowie PiS, Krzysztof Jurgiel
i Zbigniew Kuźmiuk.
Krzysztof Jurgiel przypomniał, że w 2017 roku Rada UE zobowiązała Komisję do pomocy
Ukrainie i Białorusi w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. „Wytłumaczono, jak
wygląda sprawa na Białorusi, jak w takim razie wygląda sytuacja na Ukrainie? Czy
współpraca istnieje? Czy Ukraina przedstawia raporty ze stanu zagrożenia ASF?”
- pytał. Były minister rolnictwa zauważył, że w przeszłości KE nie wyraziła Polsce zgody na
postawienie płotu na granicy z Białorusią i z Ukrainą. „Jednak teraz słyszę, że w innych
obszarach takie płoty są ustawiane. Skąd wzięła się zmiana?” - dopytywał.
Eurodeputowany chciał wiedzieć, jaki jest stan prac nad szczepionką na ASF: „Wiemy, że
prace nad nią podejmowały USA i Chiny. Czy Komisja posiada informacje w tym
temacie?”. Krzysztof Jurgiel odniósł się też do pomówień, jakoby Polska eksportowała

zarażony drób. „W odniesieniu do wszystkich ognisk, polskie służby weterynaryjne
wdrożyły wszystkie procedury zwalczania choroby, przewidziane w przypadku
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu” - mówił europoseł i dodał, że
prosi o odwołanie i niestosowanie tego typu insynuacji.
Zbigniew Kuźmiuk mówił, że w kwestii ASF, od 2014 roku Polsce udało się wypracować sposoby
postępowania, które są bezzwłocznie realizowane. „Dlatego też, chciałbym zwrócić
uwagę, że o ile wpisywanie i ogłaszanie poszczególnych obszarów jako
zagrożonych, idzie KE bardzo szybko, to ruch w drugą stronę, kiedy wirusa już
nie ma na danym obszarze, wpisanie terenu na listę obszarów objętych tylko
ograniczeniami idzie bardzo wolno”- powiedział europoseł i dodał, że przywracanie
hodowli, którą rolnicy są zainteresowani, powinno leżeć w obszarze zainteresowań KE.
Polski polityk poruszył też sprawę ptasiej grypy w Polsce. Jak zauważył, w ostatnim czasie
pojawiło się kilkanaście takich przypadków, jednak dotyczy to ferm dużych, w których
zareagowano na zaistniałą sytuację. „W ramach wdrażania procedur zabito
i zutylizowano ok. 175 tys. ptaków” - powiedział Zbigniew Kuźmiuk i odniósł się do strat,
które w związku z tym ponieśli rolnicy. „Czy KE będzie gotowa wesprzeć rolników w tej
sytuacji?” - pytał eurodeputowany.

