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W dn. 4 kwietnia 20L2 raku Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE nowe
rozpotządzenie wykona-wczę nr 30Ż2a12 zmieniające rozporządzenie wykona'wcze (UE) nr 5Ęnal1'
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rczporządzenia Rady (WE) nr lŻ34/Ż0a7 w odniesieniu do

sektora owoców iwaruyw oraz sektoraprzetworzonych owoców i warzyw.

Komisja Europejska rvprowadziła ogromne ograniczenie wsparcia udzielanego na rcalizację inwestycji
grupom producentów owoców iwarzyw - do 10 mln EUR w skali całej UE!. Ponadto przepisy przejściowe
Zaproponowane w ań. 2 spowodująpoważne niejasności prawne wpĘwające na syhrację grup producentów,
które zostały już uznane i wdrazają swoje plany dochodzęnia do uznania' Moim zdaniem, nie do
zaakceptowania jest sytuacja w której podmiot, który rea|izuje oficjalnie zatwierdzony plan obejmujący
ścisłe założenia finansowe nagle ma do czynienia z absolutnie nowymi warunkami prawn;łni,
zmieniaj ącymi podstawowe zasady fi nansowania.

Chciałbym Panu Komisarzowi przypomnieć, że celem wsparcia (m .in.narcaltzację inwestycji) udzielanego
w ramach grup producentów było ułatwienie podmiotom posiadającym taki status spełnienia w1'mogów
uznania jako organizacja producentów. KE zmieniając obecne przepisy w tym obszwzę likwiduje de facto
najwamiejszybodzieczachęcający producentów owocówi warzywdo współpracy. Wkonsekwencji proces

organizowania rynku owoców twaruyw znacznie wyhamuje.
Pragnę rcvłnieżprzypomnieó, że niesteĘ, ale poziom zotgantzowania sektora owoców i walzyw wnowych
państwach członkowskich UE pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie względem starych państw
członkowskich (ok. I5%o w Polsce wobec 80% i 90% odpowiednio w Belgii i Holandii).

Uprzejmie proszę o przesłanie opinii prawnej czy przepisy art. Ż nie stojąw sprzeczności z podstawową
zasadąstanowienia prawa' zakładającąże prawo nie może działać wstecz.

Ponadto chciałbym uzyskaó szczegółowe wyjaśnienia dotyczące motywów zmiany dotychczasowych
przepisów i zapfiać KE o to czy jest świadoma, że przyjęte rczporządzenie całkowicie zahamuje
powstawanie nowych grup producentów w nowych państwach członkowskich UE?


