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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-005396/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Jean-Lin Lacapelle (ID), François-Xavier Bellamy (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Rosanna Conte 
(ID), Gilles Lebreton (ID), André Rougé (ID), Gilbert Collard (ID), Aurelia Beigneux (ID), Herve 
Juvin (ID), Maxette Pirbakas (ID), Elżbieta Kruk (ECR), Ivan David (ID), Jérôme Rivière (ID), 
Annika Bruna (ID), Traian Băsescu (PPE), Catherine Griset (ID), Julie Lechanteux (ID), Ioannis 
Lagos (NI), Silvia Sardone (ID), France Jamet (ID)

Subiect: Funcționarea defectuoasă a CETA și prezența pe piața europeană a cărnii ce conține 
hormoni

În cadrul unui audit1 efectuat de direcția generală pentru sănătate și securitate alimentară din cadrul 
Comisiei, care a avut ca scop evaluarea trasabilității cărnii de porc și de vită din Canada, destinată 
exportului în temeiul tratatului de liber schimb CETA, s-au constatat defecțiuni grave.

Într-adevăr, deși CETA a deschis piața europeană a cărnii de vită pentru exportatorii canadieni, 
auditul în cauză a depistat lacune în legislația canadiană, care permit desemnarea vitelor tratate cu 
hormoni ca fiind „fără hormoni”.

Întrucât Directiva 96/22CE a Consiliului din 29 aprilie 19962 interzice strict introducerea pe piață a 
cărnii de vită destinate consumului uman care a fost tratată cu substanțe tireostatice, estrogene, 
androgene sau gestagene, precum și cu substanțe β-agoniste (denumirile științifice ale hormonilor):

1. Consideră Comisia că această situație constituie o încălcare a dreptului intern european, precum 
și a acordului de liber schimb încheiat cu Canada?

2. Prevede Comisia instituirea unui moratoriu asupra importurilor de carne din Canada pentru a 
proteja sănătatea europenilor?

3. Ce dispoziții intenționează să adopte Comisia pentru a evita repetarea acestei situații și, dacă 
este cazul, intenționează Comisia să renegocieze acordurile care au dat naștere acestei situații?

Susținător3

1 Raportul DG(SANTE)/2019-6681 – Raport de sinteză privind rezultatele unui audit efectuat în Canada de DG 
Sănătate și securitate alimentară în perioada 9-20 septembrie 2019 cu scopul de a evalua sistemele de 
control existente pentru producția de carne de vită și de porc destinată exportului în Uniunea Europeană.

2 Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect 
hormonal sau tireostatic și a substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor și de abrogare a Directivelor 
81/602/CEE, 88/146/CEE și 88/299/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 3).

3 Această întrebare este sprijinită de un alt deputat decât autorii săi: Jean-Paul Garraud (ID)


