
Szanowny Panie Ministrze, 
 
Na terenie Unii Europejskiej setki milionów ryb uśmiercanych jest niehumanitarnymi i           
nielegalnymi metodami, dlatego wzywam rząd Polski do zapewnienia przestrzegania         
europejskiego rozporządzenia dotyczącego uboju zwierząt [1] i zapewnienia rybom ochrony,         
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na jaką zasługują.  
 
Ryby są istotami czującymi i tak jak inne zwierzęta hodowlane są w stanie cierpieć i               
odczuwać ból. Mamy więc obowiązek dbać o ich dobrostan. Niedawne tajne śledztwo            
dotyczące praktyk uśmiercania ryb, przeprowadzone przez Compassion in World Farming na           
terenie UE, wykazało skalę problemu i podkreśliło potrzebę pilnego podjęcia działań.   
 
Ryby powinny być chronione zgodnie z europejskim rozporządzeniem dotyczącym uboju          
zwierząt, według którego podczas uśmiercania należy oszczędzić im wszelkiego         
niepotrzebnego bólu, stresu lub cierpienia. Według Komisji Europejskiej wymagania tego          
rozporządzenia można spełnić, przestrzegając wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia        
Zwierząt (OIE) dotyczących ogłuszania i uśmiercania ryb hodowlanych [2], podpisanych przez          
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wszystkie państwa członkowskie. W niedawnym raporcie Komisji [3] stwierdzono, że         
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większość badanych państw członkowskich, w tym Polska, obecnie narusza te wytyczne.           
Wielu producentów stosuje metody uboju uważane przez OIE za niehumanitarne. 
 
W Polsce pstrągi powszechnie zabijane są poprzez pozostawianie ich poza wodą, co skutkuje             
uduszeniem lub poprzez odcięcie głowy bez wcześniejszego ogłuszenia. Powszechna         
praktyka umieszczania tych ryb w mieszaninie wody z lodem również nie jest humanitarna.             
Skutkuje ona bowiem uduszeniem ryb na skutek stłoczenia lub zapchania skrzeli           
kryształkami lodu.  
Okołoświąteczny proceder sprzedaży żywych karpi również dostarcza tym zwierzętom         
ogromnego stresu i wiąże się z niehumanitarnym ubojem zarówno w punktach sprzedaży            
jak i przez konsumentów w ich domach. 
 
Ogromne cierpienie ryb podczas uśmiercania to jedna z największych tragedii naszych           
czasów w zakresie dobrostanu zwierząt. Istnieją bardziej humanitarne sposoby uboju ryb,          
np. ogłuszanie elektryczne lub mechaniczne, a mimo to wielu producentów nadal stosuje            
okrutne, przestarzałe metody. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie         
przestrzegania prawodawstwa UE, dlatego wzywam polskiego ministra rolnictwa do         
podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyegzekwowania wymogu stosowania        
humanitarnych metod uboju. 
                                                
Z poważaniem,  
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