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Reforma WPR po 2013 r. – rynek cukru (I)
Wprowadzenie (1)

KOMISJA EUROPEJSKA
Kierunki zmian:
- Orientacja na rynek,
- Zmniejszenie liczby rynków objętych instrumentami wsparcia oraz
liczby stosowanych instrumentów,
- Ograniczenie automatyzmu we wdrażaniu instrumentów rynkowych,
- Wzrost znaczenia specjalnych instrumentów wsparcia rynku,
- Możliwość wprowadzania innych niż istotne uregulowań rynku przez KE (nie przez Radę)
Sektor cukru:
1) zniesienie kwot produkcyjnych na cukier do 30 września 2015 r.,
2) zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe do 30 września 2015 r.,
3) podstawowe zasady i warunki dotyczące porozumień branżowych mają być określone
przez Komisję Europejską w drodze rozporządzeń wykonawczych,
4) utrzymanie cen referencyjnych na obecnym poziomie
(404,4 EUR/t dla cukru białego i 335,2 EUR/t dla cukru surowego),
5) zniesienie opłaty produkcyjnej,
6) utrzymanie refundacji eksportowych dla produktów z sektora cukrowniczego,
…
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Wprowadzenie (2)
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PARLAMENT EUROPEJSKI:
-

Prace w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Poprawki zgłaszane przez posłów (Janusz Wojciechowski),
Projekt kompromisowych poprawek przygotowany przez posła Michela Dantina,
Dalsze prace nad poprawkami, próby szukania kompromisu,
Akceptacja kompromisu przez prawie wszystkie partie polityczne w PE (grudzień 2012),
Głosowanie na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 23 stycznia 2013 r.

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 marca
większością głosów przyjmuje kompromisowe poprawki
Najważniejsze poprawki:
1) Utrzymanie systemu kwot produkcyjnych na cukier do 30 września 2020 r.,
2) Utrzymanie ceny minimalnej na buraki cukrowe do 30 września 2020 r.,
3) Utrzymanie większości dotychczasowych mechanizmów zarządzania rynkiem
(wycofanie cukru z rynku, przeniesienie cukru itd.)
4) Usankcjonowanie możliwości wprowadzenia cukru pozakwotowego na rynek wewnętrzny UE
5) Możliwość ponownego przydzielanie kwot produkcyjnych państwom członkowskim, które się ich
zrzekły w ramach poprzedniej reformy
6) …
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RADA UNII EUROPEJSKIEJ:
-

-

Prace w Radzie w okresie prezydencji irlandzkiej,
Propozycja zmian przedstawiona na kilka dni przed dyskusją w sprawie stanowiska Rady,
• Przedłużenie kwot do 30 września 2017 r.
• Możliwość ponownego przydzielenia kwot produkcyjnych państwom członkowskim, które się ich zrzekły
w ramach poprzedniej reformy
Bardzo zróżnicowane stanowiska państw członkowskich,
Kompromis nie uwzględniający stanowiska Parlamentu Europejskiego (przedłużenie kwot do 2020 r.),
Jedynie ogólne postulaty, bez szczegółowych poprawek

Rada Unii Europejskiej w dniu 19 marca
przyjmuje kompromisowe stanowisko
Najważniejsze punkty:
1) Utrzymanie systemu kwot produkcyjnych na cukier do 30 września 2017 r.,
2) Pozostawienie regulacji w obecnym kształcie z uwzględnieniem niektórych poprawek PE (?)
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Utrzymanie cen referencyjnych
Utrzymanie ceł importowych
Możliwość
wprowadzenia
dodatkowego cła importowego
…

Propozycja
Parlamentu
Europejskiego
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Utrzymanie systemu kwotowego do
30 września 2020 r.
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Utrzymanie cen referencyjnych
Utrzymanie ceł importowych
Możliwość
wprowadzenia
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PARLAMENT / RADA
Harmonogram prac nad reformą rynku cukru w najbliższych tygodniach
kwiecień czerwiec

Rozmowy w ramach trilogu pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą

22 maja

W ramach trilogu pojawia się temat cukru. Nie podejmowano tematu zakończenia systemu
kwotowego

6 czerwca

Kolejne rozmowy na temat cukru w ramach trilogu. Prawdopodobna decyzja co do
kompromisowej poprawki dotyczącej terminu zakończenia systemu kwotowego

10-13 czerwca

Możliwe pierwsze głosowanie w Parlamencie Europejskim

24-25 czerwca

Możliwe pierwsze głosowanie w Radzie

Silna presja na zakończenie prac w trakcie irlandzkiej prezydencji , co umożliwi przygotowanie
aktów prawnych do końca roku i ich wejście w życie od 1 stycznia 2014 r.
Przedłużenie rozmów i przejęcie sprawy przez prezydencję litewską spowoduje opóźnienie ich
wejścia w życie o pół roku i konieczność opracowania przepisów przejściowych.

Reforma WPR po 2013 r. – rynek cukru (IV)
Co dalej?

1) Pytanie dotyczące systemu kwot na rynku cukru brzmi nie czy zostanie
zniesiony, ale kiedy!
Najbardziej prawdopodobny scenariusz to rok 2018 – kompromisowe
podejście

pozwalające

uwzględnić

oczekiwania

Rady

i

Parlamentu

Europejskiego
2) Jak będzie wyglądał rynek cukru po zniesieniu systemu kwot?
Swoboda eksportu? …
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