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Dear Honourable Member,
I would like to thank you for your letter of 27 April in which you highlight the difficult
situation of the poultry sector in the context of the CO VID-19 pandemic and request the
launching of a private storage aid for poultry meat on the basis of Regulation (EU)
No 1308/2013 and restricting poultry meat imports into the EU.
The Commission has already adopted a series of measures to mitigate the socio
economic impact of the COVID-19 pandemic, including on the agricultural sector. On
19 March 2020, the Commission adopted a Temporary Framework for State aid, which
allows Member States to grant support of up to EUR 100 000 per farmer and up to
EUR 800 000 per undertaking active in the processing and marketing of agricultural
products. On 2 April 2020, the Commission proposed a ‘Response Investment Initiative
Plus’ (CRII+), which will support farmers, rural areas and EU countries by increasing
flexibility in the use of EU funds. The Commission also adopted on 6 April 2020, a
measure extending by one month, until 15 June 2020, the deadline for the submission of
payment applications under the Common Agricultural Policy (CAP), allowing farmers
more time to complete their applications for direct payments and rural development aid.
The Commission then adopted two additional measures to help the agri-food sector on
16 April. The measures will increase the cash flow offarmers - by increasing advances
on direct payments (from 50% to 70%) and on certain rural development payments (from
75%> to 85%) - and reduce administrative burden for national, regional authorities and
for farmers in these particularly challenging times.

Mr KrzysztofJurgiel, MEP
European Parliament
Rue Wiertz, 60
1047 Brussels
E-mail: krzysztofinreieKcv,europari europa, eu
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bnixelles/Bnissel. BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 2299 Π ! I

Furthermore, rural development support can be used to alleviate the economic impact of
the coronavirus outbreak. I would encourage Member States to explore the possibilities
provided under the 2014-2020 Rural Development Programme, which includes a range
of relevant measures to cope with the current situation. On 30 April, the Commission put
forward a proposal to modify the Rural Development Regulation (EU) No 1305/2013.
The proposal aims at introducing a new temporary measure allowing Member States to
pay a lump sum to farmers and small agri-food businesses particularly affected by the
COVID-19 crisis, thus providing them with targeted liquidity support for ensuring
continuity of their business activity. It is now up to the Council and the European
Parliament to endorse this measure as swiftly as possible and up to the national
competent authorities to make use of it by adapting their rural development programmes.
In terms of market support, the Commission adopted a package of measures within the
framework of Regulation (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the
markets in agricultural products. The recently adopted Implementing Regulations
2020/595 and 2020/596 particularly target the meat sector. As you mention, the package
does not include poultry. It is not part of the standard safety net that can be activated
swiftly by an Implementing Regulation. The nature of the poultry meat sector, in
particular the short production cycle and the much lower prices for frozen poultry meat
products, are also factors which do not favour a private storage measure. It goes without
saying that the European Commission continues to monitor closely all markets.
We are indeed facing an unprecedented challenge for the world’s economy and the
impacts go far beyond poultry meat and even beyond the whole agricultural sector.
With regard to your request for suspending meat imports, previous world crises have
shown that keeping trade flowing is of essential importance for global stability. COVID19 is not a sufficient reason for restrictions on trade in foodstuffs, without forgetting that
it would likely rebound on the EU’s own exports. This is an important dimension for
poultry meat where the EU enjoys a trade surplus with third countries. You will know
yourself that the Polish poultry sector has particularly benefited from this situation over
the last years.
All these actions show the Commission 's commitment to help with market measures,
whenever the situation so requires, within the limits of its competence and budgetary
possibilities.
Yours faithfully,

u,
Ursula von der Leyen

Bruksela, 9 czerwca 2020
Szanowny Panie Pośle,
Chciałabym podziękować za pismo z dnia 27 kwietnia, w którym zwraca Pan uwagę na trudną
sytuację sektora drobiowego w kontekście pandemii CO VID-19 i wnosi o uruchomienie dopłat
do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego na podstawie rozporządzenia (UE) nr
1308/2013 i ograniczenie przywozu mięsa drobiowego do UE.
Komisja przyjęła już szereg środków mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczego
wpływu pandemii COVID-19, w tym na sektor rolnictwa. W dniu 19 marca 2020 r. Komisja
przyjęła tymczasowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa, które pozwalają państwom
członkowskim na przyznanie wsparcia w wysokości do 100 000 EUR na rolnika i do 800 000
EUR na przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
produktów rolnych. W dniu 2 kwietnia 2020 r. Komisja zaproponowała Inicjatywę
inwestycyjną „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), która będzie wspierać rolników,
obszary wiejskie i państwa UE poprzez zwiększenie elastyczności w wykorzystaniu funduszy
UE. W dniu 6 kwietnia 2020 r. Komisja przyjęła również środek przedłużający o jeden miesiąc,
do dnia 15 czerwca 2020 r., termin składania wniosków o płatności w ramach wspólnej polityki
rolnej (WPR), dając rolnikom więcej czasu na uzupełnienie wniosków o płatności
bezpośrednie i pomoc na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Następnie w dniu 16 kwietnia
Komisja przyjęła dwa dodatkowe środki mające na celu pomoc dla sektora rolno-spożywczego.
Środki te zwiększą przepływy pieniężne rolników - poprzez zwiększenie zaliczek na płatności
bezpośrednie (z 50 % do 70 %) i na niektóre płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich
(z 75 %> do 85 %) - oraz zmniejszą obciążenia administracyjne dla władz krajowych
i regionalnych oraz dla rolników w tych szczególnie trudnych czasach.
Ponadto wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich może być wykorzystane w celu
złagodzenia skutków gospodarczych wynikających z wybuchu pandemii koronaawirusa.
Zachęcam państwa członkowskie do zbadania możliwości istniejących w ramach programu
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, który obejmuje szereg odpowiednich środków
w celu sprostania obecnej sytuacji. W dniu 30 kwietnia Komisja przedstawiła wniosek
dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (UE) nr 1305/2013.
Wniosek ma na celu wprowadzenie nowego tymczasowego środka umożliwiającego
państwom członkowskim wypłatę ryczałtu rolnikom i małym przedsiębiorstwom rolnospożywczym szczególnie dotkniętym przez Kryzys COVID-19, zapewniając im w ten sposób
ukierunkowane wsparcie płynności w celu zapewnienia ciągłości ich działalności
gospodarczej. Teraz to Rada i Parlament Europejski powinni jak najszybciej zatwierdzić ten
środek, żeby właściwe organy krajowe mogły z niego skorzystać poprzez dostosowanie swoich
programów rozwoju obszarów wiejskich.
Jeśli chodzi o wsparcie rynkowe, Komisja przyjęła pakiet środków w ramach rozporządzenia
(UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych.
Niedawno przyjęte rozporządzenia wykonawcze 2020/595 i 2020/596 dotyczą w szczególności
sektora mięsnego. Jak Pan wspomniał, pakiet ten nie obejmuje drobiu. Nie jest on częścią
standardowej siatki bezpieczeństwa, którą można szybko uruchomić za pomocą
rozporządzenia wykonawczego. Charakter sektora mięsa drobiowego, w szczególności krótki
cykl produkcyjny i znacznie niższe ceny mrożonych produktów z mięsa drobiowego, to
również czynniki, które nie sprzyjają środkom w zakresie prywatnego przechowywania. Jest
rzeczą oczywistą, że Komisja Europejska nadal ściśle monitoruje wszystkie rynki.

Rzeczywiście stoimy w obliczu bezprecedensowego wyzwania dla gospodarki światowej,
którego skutki wykraczają daleko poza sektor mięsa drobiowego, a nawet poza cały sektor
rolnictwa.
W odniesieniu do Pana wniosku o zawieszenie przywozu mięsa, poprzednie kryzysy światowe
pokazały, że utrzymanie płynności handlu ma zasadnicze znaczenie dla globalnej stabilności.
COVID-19 nie jest wystarczającym powodem do ograniczeń w handlu środkami
spożywczymi, nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie odbiłoby się to na eksporcie UE. Jest to
ważna kwestia w przypadku mięsa drobiowego, gdzie UE notuje nadwyżkę w handlu z krajami
trzecimi. Sam Pan wie, że polski sektor drobiarski szczególnie skorzystał na tej sytuacji
w ostatnich latach.
Wszystkie te działania świadczą o zaangażowaniu Komisji w pomoc w zakresie środków
rynkowych, gdy wymaga tego sytuacja - w granicach jej kompetencji i budżetu.

Z wyrazami szacunku,
Ursula von der Leyen

