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Szanowny Panie, 

Zwracam się do Pana w nawiązaniu do pisma z dnia 11 września 2018 r.
1
, w którym 

wyraził Pan obawy dotyczące nieprzedłużenia obowiązywania rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2017/1165
2
 ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne 

środki wsparcia producentów niektórych owoców. 

Od nałożenia rosyjskiego embarga latem 2014 r. Komisja przyjęła tymczasowe 

i nadzwyczajne środki skierowane do producentów niektórych owoców i warzyw, w tym 

jabłek. Środki te doprowadziły do wycofania z rynku 1,75 mln ton produktów, co 

odpowiada pomocy UE w wysokości 509 mln EUR. 

Jabłka stanowią 49 % całkowitej ilości owoców i warzyw wycofanych z rynku w ramach 

środków, o których mowa powyżej, oraz reprezentują 55 % całkowitej kwoty pomocy 

UE. 71,5 % wycofanych jabłek pochodzi z Polski. Polska otrzymała 49,5 % całkowitej 

kwoty pomocy UE, głównie w odniesieniu do jabłek. Dane te wskazują na strukturalną 

nadprodukcję jabłek w Polsce. 

Celem tych tymczasowych nadzwyczajnych środków była krótkoterminowa reakcja 

na nieoczekiwane zakłócenia na rynku, a nie wyeliminowanie strukturalnych zakłóceń 

równowagi na rynku. Od wydarzenia, które było powodem ustanowienia tych środków, 

czyli od wprowadzenia przez Rosję zakazu importu, upłynęły już cztery lata. Dalsze 

przedłużenie obowiązywania tych środków nie byłoby już uzasadnione zakłóceniami 

na rynku spowodowanymi rosyjskim zakazem importu z 2014 r. 
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Wszelkie strukturalne zakłócenia równowagi na rynku powinny być eliminowane 

za pomocą odpowiednich narzędzi strukturalnych, a nie krótkoterminowego zarządzania 

poprzez dodatkowe działania polegające na wycofywaniu z rynku. Mam tu na myśli 

w szczególności środki dostępne za pomocą programów operacyjnych organizacji 

producentów, współfinansowane przez UE w ramach unijnego programu „Owoce 

i warzywa”, a także inne strukturalne i horyzontalne narzędzia WPR. Do tych narzędzi 

można zaliczyć przekształcanie sadów za pomocą środków inwestycyjnych w ramach 

programów operacyjnych organizacji producentów, pod warunkiem, że nie prowadzi to 

do zwiększenia zbiorów. Inwestycje rzeczowe, w tym inwestycje w ochronę środowiska, 

mogą również przyczynić się do poprawy konkurencyjności przedmiotowego sektora. 

Ponadto Komisja zwiększyła w czerwcu 2017 r. maksymalne kwoty wsparcia 

na wycofywanie z rynku w ramach programów operacyjnych uznanych organizacji 

producentów, między innymi w celu złagodzenia presji rynkowej wynikającej 

z rosyjskiego embarga. Te maksymalne kwoty są wyższe niż kwoty wsparcia 

na wycofywanie z rynku dostępne w ramach tymczasowych środków nadzwyczajnych. 

Jak zawsze Komisja uważnie śledzi aktualny rozwój sytuacji rynkowej, w szczególności 

prognozy dotyczące zbiorów jabłek w 2018 r. w Unii, w tym w Polsce. 

Z poważaniem 

 
Jerzy PLEWA 
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