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Co z Piątką dla zwierząt? Czy PiS zrezygnuje z noweli?
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„Piątka dla zwierząt” wywołała falę rolniczych protestów. Czy PiS ugnie się
pod naciskiem rolników i zrezygnuje z kontrowersyjnej ustawy? Sprawdzamy
co dalej z kontrowersyjną nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt.
W środę 28 października odbył się kolejny rolniczy protest. Rolnicy po raz kolejny wyrazili swój
sprzeciw wobec tzw. „Piątki dla zwierząt”. Nowela została przyjęta przez Sejm, Senat wprowadził do
niej poprawki.
– „Piątkę dla zwierząt” ogłosił prezes Kaczyński nie konsultując tego z nikim. Sam ten sposób
procedowania budzi już moje wątpliwości, a później budzi również jej treść – zaznacza Wiktor
Szmulewicz, prezes KRIR.
Co z „Piątką dla zwierząt”? Przeczytaj więcej na ten temat!

„Piątka dla zwierząt” czyli co?
Nowelizacja zakłada m.in.>„Piątka dla zwierząt” czyli co?
m królików oraz ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.
Jednak Senat przyjął poprawkę wykreślającą ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu.

Hodowcy skazani na straty?
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Sprawdzamy co z „Piątką dla zwierząt” – czy PiS zrezygnuje z kontrowersyjnej ustawy?
fot. AgroFakt

Zdaniem rolników wejście w życie tych przepisów uderzy mocno w hodowców, którzy w okresie
pandemii koronawirusa ponoszą duże straty. Branża szacuje, że straty w przypadku zakazu eksportu
mięsa koszernego i halal mogą wynieść do 10 mld zł rocznie. Rolnicy są przekonani, że po kieszeni
dostaną nie tylko duzi eksporterzy – ale również małe gospodarstwa. A skutki wprowadzenia tej
ustawy odczują wszyscy.
– Potrzebuję w produkcji stabilizacji. Potrzebuję wiedzieć na co mam się przygotować, gdyż
produkcja mleka surowego to jest bardzo czasochłonna i kosztochłonna produkcja. Muszę być
bowiem pewna jaki ten rynek będzie – opowiada Aleksandra Habiera-Węcławek, rolniczka z woj.
mazowieckiego.

Co z Piątką dla zwierząt?
Co dalej z „Piątką Kaczyńskiego”? Czy PiS ugnie się pod naciskiem rolników i zrezygnuje
z kontrowersyjnej ustaw>Co z Piątką dla zwierząt?
ulowały, że PiS postanowiło zrezygnować z noweli, która ma trafić do sejmowej zamrażarki.
Wątpliwości w tej sprawie postanowiła rozwiać rzecznika PiS Anna Czerwińska, która napisała na
Twitterze, że partia rządząca nie rezygnuje z „Piątki dla zwierząt”.
Natomiast w TVP rzecznik rządu poinformował, że rozważana jest sytuacja, w której projekt noweli
zostanie złożony od nowa. Podkreślił, że ewentualny nowy projekt zawierałby cześć przyjętych
w Senacie poprawek. Rolnicy nie składają więc broni i zapowiadają kolejne protesty.

Czy PiS zrezygnuje z noweli ustawy o ochronie zwierząt? – Materiał filmowy

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

2/3

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Submit Rating
Ocena 4.9 / 5. Liczba głosów 7
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "CreativeWorkSeries", "aggregateRating": { "@type":
"AggregateRating", "bestRating": "5", "ratingCount": "7", "ratingValue": "4.9" }, "image": "https://www.a
grofakt.pl/wp-content/uploads/2020/10/informacje-rolnicze-wyrozniajace-co-z-piatka-informacjerolnicze-1.jpg", "name": "Co z Piątką dla zwierząt? Czy PiS zrezygnuje z noweli? [Wideo]",
"description": "Co z Piątką dla zwierząt? Czy PiS zrezygnuje z noweli? [Wideo]"}

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

