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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000076/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Norbert Lins
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Subiect: Încetarea derogării prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 pentru abatoare

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 stabilește normele specifice de igienă care se aplică alimentelor de 
origine animală. Articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/185, stabilește, prin derogare, că dispozițiile 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplică în cazul furnizării directe de către 
producător a unor cantități mici de carne de pasăre și de lagomorfe sacrificate în fermă către 
consumatorul final sau unitățile locale de comerț cu amănuntul care furnizează acest tip de carne 
direct consumatorului final. Această derogare nu va mai fi posibilă începând cu 31 decembrie 2020, 
deoarece Regulamentul (UE) 2017/185 va înceta să se aplice de la data respectivă.

Derogarea a permis producătorilor să aprovizioneze direct piețele locale cu carne procesată de 
pasăre și de lagomorfe pe care aceștia o produseseră. De asemenea, au fost dezvoltate circuite 
scurte de comercializare pentru a satisface cererea mare de produse locale a consumatorilor și 
pentru a oferi o remunerare mai bună producătorilor locali.

În scrisoarea sa și în discursul său adresat participanților la Consiliul Agricultură și Pescuit din 19 
octombrie 2020, comisarul Kyriakides a confirmat data de încetare a derogării și a subliniat că singura 
cale de urmat pentru a permite anumitor producători să nu se conformeze Regulamentului (CE) nr. 
853/2004 ar fi modificarea acestuia, ceea ce ar necesita o procedură legislativă ordinară. Majoritatea 
statelor membre interesate au solicitat deja o prelungire a acestei derogări.

Metodele lor de producție sunt deosebit de importante în contextul strategiei Comisiei „De la fermă la 
consumator”, care face parte din Pactul verde european, ce solicită statelor membre să treacă la o 
producție și un consum mai sustenabile și identifică lanțuri de aprovizionare mai scurte ca răspuns la 
cererea tot mai mare a societății. De asemenea, promovează crearea de locuri de muncă și producția 
locală.

1. Cum intenționează Comisia să permită abatoarelor care funcționează în temeiul derogării 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 să își proceseze produsele după ce derogarea va 
înceta să se aplice începând cu 1 ianuarie 2021?

2. Când intenționează Comisia să efectueze analiză referitoare la cele mai potrivite măsuri care 
trebuie adoptate?

3. Ce fel de nou cadru juridic va institui Comisia pentru a asigura o tranziție lină pentru producători?

4. Având în vedere că această solicitare trebuie tratată ca o procedură de urgență, când 
intenționează Comisia să prezinte o modificare a Regulamentului (CE) nr. 853/2004 care să 
permită producătorilor să continue să aprovizioneze direct piețele locale cu carne procesată de 
pasăre și de lagomorfe pe care aceștia au produs-o?
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