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Porozumienia i wspólne decyzje producentów - zmniejszą
skutki koronawirusa?
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Komisja Europejska wprowadziła przepisy mające na celu zminimalizować
skutki epidemii COVID-19. Dotyczą one m.in. zrównoważenia sytuacji
podażowo-popytowej w sektorze ziemniaków, kwiatów ciętych, a także mleka
i jego przetworów. Porozumienia i wspólne decyzje producentów mają
zmniejszyć negatywne skutki koronawirusa.

Porozumienia i wspólne decyzje producentów aby poprawić
sytuację w 3 sektorach
Na mocy rozporządzeń wykonawczych KE rolnicy, zrzeszenia rolników, związki takich
zrzeszeń, a także organizacje producentów mają możliwość zawierania dobrowolnych
porozumień i wydawania wspólnych decyzji dotyczących sektorów:
ziemniaków
żywych roślin i kwiatów
mleka i przetworów mlecznych

Przetwarzanie ziemniaków do innych celów, albo dłuższe
przechowywanie
Porozumienia i wspólne decyzje w sektorze ziemniaków polegające na przetwórstwie ziemniaków
mogą obejmować:
wycofanie z rynku (zniszczenie)
bezpłatną dystrybucję np. do banków żywności
przetwarzanie do innych celów np. na paszę dla zwierząt
dłuższe przechowywanie
promocję konsumpcji produktów przetworzonych z ziemniaków
okresowe wspólne planowanie produkcji, wraz z dopasowaniem do umów
kontraktacji
Powyższe porozumienia i wspólne decyzje producentów mogą być zawierane tymczasowo, na okres
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6 miesięcy, licząc od 5 maja br.

Pomoc dla sektora mleka i produktów mlecznych, a także roślin
ozdobnych
Wyżej opisane porozumienia obowiązują także w sektorze mleka i produktów mlecznych, gdzie
producenci mleka mogą zaplanować wielkość produkcji mleka surowego. W tym przypadku
decyzje również mogą być zawierane na okres 6 miesięcy, ale licząc od 1 kwietnia br.
Wspólne decyzje mogą także podejmować producenci roślin ozdobnych, w ramach których mogą
przeprowadzić:
wycofanie z obrotu i bezpłatną dystrybucję
wspólną promocję zachęcającą do zakupu żywych roślin i kwiatów
tymczasowe wspólne planowanie produkcji
Wspomniane decyzje można podejmować od 5 maja br. na okres 6 miesięcy.

Porozumienia i wspólne decyzje producentów, a na koniec kilka
formalności
Producenci rolni po zawarciu porozumienia, bądź wydaniu wspólnej decyzji muszą poinformować
ARiMR o swoich zamiarach. Dodatkowo, nie później niż 25 dni od od zakończenia okresu
6 miesięcy należy przekazać do Agencji informację o wielkości produkcji faktycznie objętej
porozumieniami lub decyzjami.
Powiadomienia wraz z porozumieniami bądź decyzjami należy składać osobiście, lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej do prezesa ARiMR. Po czym, będą one podlegać ocenie, czy nie
zakłócają funkcjonowania rynku wewnętrznego i mają na celu wyłącznie ustabilizowanie
danego sektora.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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