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Wspólna polityka rolna po roku 2013 - sektor warzyw i owoców

Reakcja europejskich rolników i spółdzielni rolnych na wnioski ustawodawcze 
Komisji Europejskiej dotyczące sektora warzyw i owoców po roku 20131.

I. Wstęp

Celem tego dokumentu nie jest ani ocena dopłat do OP warzyw i owoców (OPWO), 
zreformowanych w 2008 r., ani przedstawienie propozycji dotyczących programów wsparcia dla 
sektora. Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, ogłosił w czasie 
dwustronnego posiedzenia z ministrami rolnictwa z pięciu państw członkowskich UE, które 
odbyło się 19 marca 2012, że sprawozdanie oceniające reformę z 2008 wraz, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, z wnioskami ustawodawczymi, powinno zostać opublikowane w maju. 

Celem tego dokumentu jest przedstawienie poprawek do wniosków ustawodawczych w sprawie 
WPR po 2013 roku, zaprezentowanych w październiku 2012, które zdaniem Copa-Cogeca są 
konieczne w celu zagwarantowania pewności prawa OPWO oraz prawidłowego funkcjonowania 
rynku w sektorze.

Reakcja rolników i spółdzielni rolnych UE na wnioski ustawodawcze dotyczące sektora warzyw i 
owoców po roku 2013 wpisuje się w ogólną reakcję Copa-Cogeca1.

II.Reakcja

A.Jednolita WOR (COM(2011)626)

System dopłat
Copa-Cogeca popiera propozycję Komisji Europejskiej, utrzymującą dopłaty dla organizacji 
producentów w sektorze warzyw i owoców w rozdziale II, sekcji 3 na lata 2014-2020. Copa-
Cogeca podkreśla, że należy utrzymać otwarty budżet dla organizacji producentów warzyw i 
owoców. Jest to uzasadnione faktem, że wstępnie uznane organizacje producentów przekształcą 
się w uznane organizacje producentów i dlatego należy je uwzględnić w linii budżetowej OPWO.

Wspólnotowa pomoc finansowa dla OPWO powinna być utrzymana, ponieważ związki pomiędzy 
wydatkami publicznymi i korzyściami są optymalne z następujących powodów:

 współfinansowanie przez członków OPWO,
 przeznaczenie pomocy dla producentów zrzeszonych w OPWO i ZOP,
 z pomocy opierającej się na wartości sprzedaży produkcji, jest to najbardziej skuteczny 

sposób wzięcia pod uwagę koncentracji podaży wobec koncentracji popytu.

OPWO : status, uznawanie
Copa-Cogeca popiera propozycję rozporządzenia w sprawie jednolitej WOR, która rozszerza listę 
produktów, dla których organizacje producentów mogą zostać uznane. Propozycja ta nie zawiera 
jednak już definicji OPWO.  Dlatego też Copa-Cogeca obawia się osłabienia kryteriów uznawania 
OPWO, które w niektórych państwach powinny zostać wzmocnione, jeśli zajdzie taka 
konieczność. Z tego powodu Copa-Cogeca domaga się, aby rozporządzenie Rady i Parlamentu 
Europejskiego w sprawie jednolitej WOR przejęło aktualnie obowiązującą definicję OPOW, która 
jest ujęta w artykułach 122, 125.a i 125.b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007.

1Reakcja rolników i spółdzielni rolnych na wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej w sprawie 
WPR po roku 2013 jest dostępna na stronie internetowej www.copa-cogeca.eu



Rozszerzenie zasad
Zamknięta lista zasad, które mogą objąć producentów niezrzeszonych, zgodnie z artykułami 125f 
i 125l w załączniku XVIa rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, nie została uwzględniona we 
wniosku ustawodawczym Komisji Europejskiej. Copa-Cogeca domaga się umieszczenia tej listy 
w rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie jednolitej WOR i dodania 
klauzuli zezwalającej Komisji na jej aktualizację. Jest to konieczne w celu zagwarantowania 
organizacjom producentów i organizacjom międzybranżowym pewności prawa wobec prawa
konkurencji.

Normy handlowe 
Copa-Cogeca jasno wyraziła swoje zainteresowanie utrzymaniem "pionowego" podejścia oraz 
utrzymaniem istniejących norm, które okazały się bardzo użyteczne, gwarantując podstawową 
jakości produktów rolnych oraz większą przejrzystość rynku.  Copa i Cogeca korzystają z tej 
możliwości, aby wyrazić ubolewanie w związku z likwidacją 26 z 36 norm handlowych w sektorze 
warzyw i owoców. Jedna ogólna norma handlowa nie wystarcza. Domagamy się, aby Rada i 
Parlament Europejski umieściły minimalne normy jakości odnoszące się do świeżych oraz 
przetworzonych warzyw i owoców. Dlatego też, żądamy aby artykuły 113 i 113a rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1234/2007 zostały przeniesione do nowego rozporządzenia, w celu utrzymania 
istniejących norm handlowych dla sektora warzyw i owoców.

System cen wejścia
Komisja Europejska proponuje dostosowanie systemu cen wejścia do horyzontalnych przepisów 
celnych ujętych w artykule 122 propozycji rozporządzenia w sprawie jednolitej WOR. Copa-
Cogeca popiera tą propozycję, ponieważ powinna ona ograniczyć spekulacje importerów 
dotyczące wyboru metod umożliwiających im tworzenie wartości celnej. Podmioty nie powinny 
mieć możliwości wyboru metody dedukcyjnej poprzez akty wykonawcze.

B. Rozwój obszarów wiejskich (COM(2011)627)

Grupy producentów

Komisja Europejska proponuje przesunięcie dopłat na rozruch grup producentów warzyw i 
owoców z pierwszego do drugiego filaru WPR. Zdaniem Copa-Cogeca grupy producentów są 
tworem tymczasowym, ponieważ po pięcioletnim okresie przejściowym mogą one zostać uznane 
jako organizacje producentów. Copa-Cogeca zwraca uwagę na tę propozycję. Propozycja ta w 
żadnym wypadku nie może stanowić precedensu uzasadniającego przesuwanie dopłat dla 
OPWO z pierwszego do drugiego filaru. W takim wypadku OPWO mogłyby korzystać jedynie ze 
środków na rozwój obszarów wiejskich w państwach członkowskich, w których są one dostępne.  
Fundusze te byłoby mniejsze od kwoty aktualnej pomocy dla OPWO.  Zaniechanie wsparcia dla 
programów operacyjnych OPWO miałby negatywny wpływ na podaż i pozbawiłoby OPWO 
wsparcia ekonomicznego.

C. Jak instrumenty dla OP i inne instrumenty WPR się uzupełniają 

Rozporządzenia w sprawie WPR po 2013 r. powinny umożliwić organizacjom producentów 
wybór instrumentów, które pozwolą im na osiągnięcie ich celów w ramach funduszy 
operacyjnych organizacji producentów lub innych instrumentów, takich jak rozwój obszarów 
wiejskich (inwestycje, instrumenty rolno-środowiskowe, zarządzanie ryzykiem itd.) oraz 
działania promocyjne.
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