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Στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19, η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα στήριξης της αγοράς για το 
βόειο και αιγοπρόβειο κρέας με τη μορφή ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση (βλ. 
εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2020/5951 και 2020/596 της Επιτροπής2). Η δέσμη δεν 
προέβλεπε τα πουλερικά, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο τυπικό δίχτυ ασφαλείας που 
μπορεί να ενεργοποιηθεί γρήγορα με εκτελεστικό κανονισμό στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την κοινή οργάνωση της αγοράς3. Η φύση του τομέα του κρέατος 
πουλερικών, και ιδίως του σύντομου κύκλου παραγωγής, δεν προσφέρεται για τη λήψη 
μέτρου ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Όσον αφορά τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών, η πανδημία Covid-19 δεν δικαιολογεί τον 
περιορισμό του εμπορίου τροφίμων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα τις 
εισαγωγές χωρίς να παραβιάσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τους 
δασμούς ή τις δασμολογικές ποσοστώσεις (στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου ή ειδικών εμπορικών συμφωνιών). Η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων είναι επίσης 
σημαντική για την προστασία των εξαγωγικών συμφερόντων του αγροδιατροφικού τομέα της 
ΕΕ, ο οποίος εξακολουθεί να καταγράφει εμπορικό πλεόνασμα και όσον αφορά το κρέας 
πουλερικών, σε όγκο. Η διατήρηση των εμπορικών ροών είναι απαραίτητη για την 
αποκατάσταση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και του εφοδιασμού 
τροφίμων.
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