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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wejœcie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o, ¿e w myœl art. 64 ustawy o ochronie przyrody

z dnia 16 kwietnia 2004 r. ka¿dy posiadacz zwierz¹t ma obowi¹zek rejestracji ssaków, ptaków, gadów
i p³azów. Polska ustawa odwo³uje siê do przepisów Unii Europejskiej dotycz¹cych konwencji waszyng-
toñskiej wprowadzaj¹cej ten obowi¹zek ustaw¹ z dnia 7 grudnia 2000 r., która wesz³a w ¿ycie 1 maja
2002 r. W roku 2008 w prawodawstwie unijnym zasz³y znaczne zmiany i zniesiono obowi¹zek rejestracji
znacznej czêœci gatunków, co u³atwi³o pracê hodowców i mi³oœników zwierz¹t. Niestety regulacja prawa
unijnego nie poci¹gnê³a za sob¹ zmian w ustawodawstwie polskim.

Problem ten dotyka wielu hodowców, w tym tak¿e hodowców ptaków ozdobnych, zrzeszonych w Pol-
skiej Federacji Hodowców Ptaków Ozdobnych. W œwietle obecnych przepisów maj¹ oni obowi¹zek reje-
stracji ka¿dego ptaka w swojej hodowli, a niewype³nienie obowi¹zku traktowanie jest jak przestêpstwo.

Obowi¹zuj¹ce prawo uniemo¿liwia równie¿ zakup ptaków egzotycznych z takich krajów, jak chocia¿-
by Czechy, S³owacja czy Niemcy, gdy¿ brak obowi¹zku rejestracji w tamtych krajach i zwi¹zany z tym
brak œwiadectwa pochodzenia ptaków uniemo¿liwiaj¹ Polakom rejestracjê tych egzemplarzy w kraju.

Obecnie Polska jest jedynym krajem UE o tak restrykcyjnym prawie w kwestii rejestracji zwierz¹t. Dla
zainteresowanych œrodowisk wydaje siê to krzywdz¹ce, chocia¿by z uwagi na fakt, ¿e polskie przepisy
uniemo¿liwiaj¹ im rozwój swoich hodowli oraz organizowanie mistrzostw i pokazów o charakterze miê-
dzynarodowym. Mimo znacznych ró¿nic w prawodawstwie, na arenie miêdzynarodowej polscy hodowcy
ptaków egzotycznych traktowani s¹ na równi z hodowcami innych krajów Wspólnoty. Ich zdaniem ta
swoista dyskryminacja jest zaprzeczeniem idei demokracji i równoœci pañstw cz³onkowskich UE.

Wobec powy¿szego Polska Federacja Hodowców Ptaków Egzotycznych wy³oni³a z za³¹czników B i C
listê najpopularniejszych, masowo hodowanych w Europie i w Polsce gatunków ptaków, które w Polsce
nadal podlegaj¹ rejestracji, zaœ w innych krajach UE nie podlegaj¹ temu obowi¹zkowi. Ich wy³¹czenie
znaczenie u³atwi³oby pracê hodowców ptaków oraz funkcjonowanie zrzeszaj¹cych ich organizacji. Co
wiêcej, zmiany takie umo¿liwi³yby naszym hodowcom równy start w zawodach i pokazach na arenie
miêdzynarodowej. Wspomniana lista stanowi za³¹cznik do poni¿szego oœwiadczenia.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy zosta³y ju¿ podjête prace zmierzaj¹ce do uregulowania listy gatunków podlegaj¹cych rejestra-

cji wzorem innych krajów Unii Europejskiej? Jeœli tak, to na jakim one s¹ etapie i jakie s¹ za³o¿enia. Je-
œli nie, to czy ministerstwo planuje podjêcie tych prac.

2. Czy zaproponowana przez Polsk¹ Federacjê Hodowców Ptaków Ozdobnych lista gatunków ptaków
spe³nia kryteria umo¿liwiaj¹ce zniesienie nakazu rejestracji tych gatunków?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina




