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Dotyczy: mechanizmów pomocowych dla sektora drobiu
Szanowna Pani Przewodnicząca,
z zadowoleniem przyjąłem decyzję Komisji z dnia 22 kwietnia 2020 r. o ogłoszeniu kolejnych
nadzwyczajnych środków walki z COVID-19. Jednak, choć nie znamy jeszcze tych propozycji
w szczególe, wydaje się, że nowy pakiet środków nie obejmuje sektora drobiu. Krajowa Rada
Drobiarstwa wystąpiła do mnie, jako do posła do Parlamentu Europejskiego, z prośbą o interwencję
w tym sektorze, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.
Sektor drobiu, tak jak i inne sektory rolne, ucierpiał na zamknięciu sektora HoReCa. Specyfiką
sektora drobiu jest jednak bardzo krótki cykl produkcyjny, w którym każdy dzień zwłoki w odbiorze
brojlerów kurzych skutkuje problemami z dobrostanem zwierząt czy utratą ważności badań
wymaganych dla celów uboju. Ograniczenie czy nawet całkowite zamknięcie rynków zbytu drobiu
powoduje, że z wylęgarni nie są odbierane pisklęta jednodniowe, co rzutuje z kolei na kolejny etap
łańcucha: stada reprodukcyjne. Kury wciąż znoszą jaja, ale nie ma na nie popytu.
Od połowy marca do połowy kwietnia 2020 r. średnia cena tuszki brojlera w UE obniżyła się o 8.4%,
chociaż dla Polski było to aż 37%. We Francji sprzedaż mięsa z kaczki i perliczki spadła o 50%.
Statystyki te nie oddają jednak skali problemu: rzeźnie wciąż wywiązują się z umów z hodowcami,
choć chłodnie i mroźnie są przepełnione. Eksport drobiu z Unii Europejskiej zmalał o 10%, natomiast
wciąż importowane jest mięso spoza UE.
Branża drobiarska nie jest w stanie z dnia na dzień przerwać lub znacząco zmniejszyć produkcji,
ponieważ chodzi tu o cały łańcuch produkcyjny, a przede wszystkim żywe zwierzęta. Załamanie tego
łańcucha spowoduje, że hodowcy będą utylizować jaja wylęgowe i wylężone już pisklęta.
Dramatyczna sytuacja w sektorze jest nie tylko zagrożeniem dla hodowców oraz innych podmiotów
działających w tym sektorze (pasze, opieka lekarsko-weterynaryjna, sprzęt, transport itd.) i może
skutkować bankructwem wielu z nich, ale także ogromnym zagrożeniem dla dobrostanu zwierząt,
które spowoduje utylizację żywych ptaków.
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W związku z tym, na prośbę Krajowej Rady Drobiarstwa, wnoszę o uwzględnienie w pakiecie
Komisji:


możliwości, jakie dają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację
rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72,
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z
20.12.2013, s. 671, ze zm.), w tym przede wszystkim art. 219, 221 oraz 222, m.in.
poprzez uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego.

oraz o


odpowiednie dostosowanie skali importu drobiu do Unii Europejskiej. Zdajemy sobie
sprawę z zasad, jakimi rządzi się światowy handel, niemniej jednak trudno zrozumieć,
a przede wszystkim wytłumaczyć polskim rolnikom i producentom, którzy borykają
się z tak dramatyczną sytuacją, dlaczego import taniego mięsa z krajów trzecich nadal
ma miejsce. Brak interwencji na tym poziomie doprowadzi najpierw do dalszego
drastycznego spadku cen, a po pewnym czasie do ich nagłego wzrostu, w związku z
trwałym zaprzestaniem produkcji wynikającym z bankructw polskich i unijnych
rolników.

Proszę o jak najszybsze uruchomienie mechanizmów pomocowych.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Jurgiel
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Do wiadomości:

Europejskiego Komisarza ds. Handlu Phila Hogana
Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego
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