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Въпрос с искане за устен отговор  O-000076/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Norbert Lins
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Относно: Край на дерогацията за кланиците, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/185

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфичните хигиенни правила, приложими за 
храните от животински произход. В член 2 от Регламент (ЕС) 2017/185 чрез дерогация се 
предвижда разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004, да не се прилагат при 
директната доставка от производителя на малки количества месо от домашни птици и животни 
от разред Зайцевидни, заклани във фермата, до крайния потребител или до местни обекти за 
търговия на дребно, които директно снабдяват крайния потребител. Тази дерогация вече няма 
да бъде възможна от 31 декември 2020 г., тъй като от тази дата Регламент (ЕС) 2017/185 ще 
престане да се прилага.

Дерогацията даваше възможност на производителите да снабдяват директно местните пазари 
с произведено от тях преработено месо от птици и от животни от разред Зайцевидни. Бяха 
разработени и къси вериги за предлагане на пазара, за да се отговори на голямото 
потребителско търсене на местни продукти и да се осигури по-добро заплащане за местните 
производители.

В писмото си и в обръщението си към Съвета по селско стопанство и рибарство на 19 
октомври 2020 г. членът на Комисията г-жа Кириакиду потвърди крайната дата на дерогацията 
и подчерта, че единственият начин да се позволи на определени производители да не спазват 
Регламент (ЕО) № 853/2004 е той да бъде изменен, което ще изисква обикновена 
законодателна процедура. Повечето от засегнатите държави членки вече поискаха 
удължаване на срока на тази дерогация.

Техните методи на производство са особено важни в контекста на стратегията на Комисията 
„От фермата до трапезата“, част от Европейския зелен пакт, която призовава държавите 
членки да преминат към по-устойчиво производство и потребление и определя по-късите 
вериги на доставки като отговор на нарастващото обществено търсене. Също така стратегията 
насърчава създаването на работни места и местното производство.

1. Как Комисията предвижда да позволи на кланиците, извършващи дейност съгласно 
дерогацията, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/185, да преработват своите продукти, 
когато дерогацията престане да се прилага от 1 януари 2021 г.?

2. Кога Комисията предвижда да обмисли подходящ начин на действие?

3. Каква нова правна рамка ще въведе Комисията, за да гарантира плавен преход за 
производителите?

4. С оглед на необходимостта това искане да се разгледа като спешна процедура, кога 
възнамерява Комисията да представи изменение на Регламент (ЕО) № 853/2004, което ще 
позволи на производителите да продължат да снабдяват директно местните пазари с 
произведено от тях преработено месо от птици и от животни от разред Зайцевидни?

Внесен: 01/12/2020

Краен срок: 02/03/2021


