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Dnia 20 stycznia 2005 r. Rada, zgodnie z art.37 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, posta-
nowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspomnianej
powyżej

Sekcja ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, odpowiedzialna za przygotowanie prac na
ten temat, wydała swoją opinię w dniu 17 lutego 2005 r. Sprawozdawcą był Kostakis KONSTANTINIDIS.

Na 415 sesji plenarnej w dniach 9 i 10 marca 2005r. (posiedzenie z dn. 9 marca 2005 r.) Komitet 127
głosami przy 7 głosach wstrzymujących się, przyjął następującą opinię.

1. Istota wniosku Komisji

1.1 Celem niniejszego wniosku jest rozdzielenie kwoty na
lata gospodarcze 2005/2006 i 2006/2007 pomiędzy państwa
członkowskie będące producentami skrobi ziemniaczanej na
podstawie sprawozdania Komisji dla Rady w sprawie systemu
kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej, zmieniając tym
samym rozporządzenie (WE) nr 1868/94.

1.2 Proponuje się utrzymanie obecnych kwot w okresie
następnych dwóch lat.

1.3 Powodem, dla którego Komisja proponuje pozosta-
wienie w następnych dwóch latach kwot na produkcję skrobi
ziemniaczanej na niezmienionym poziomie jest fakt, iż za
wcześnie jest jeszcze na ocenę skutków reformy WPR (tzn.
„płatności niepowiązanych”) oraz rozszerzenia UE dla sektora
produkcji skrobi ziemniaczanej. W kilku państwach członkow-
skich produkujących skrobię ziemniaczaną reforma WPR
zostanie faktycznie wprowadzona dopiero w 2006 r.(tzn. w
roku gospodarczym 2006-2007).

1.4 Komisja przedstawi z tego względu do dnia 30 września
2006 r. nowe sprawozdanie wraz z nowym wnioskiem.

2. Uwagi ogólne

2.1 Według sprawozdania Komisji, produkcja skrobi ziem-
niaczanej w UE była zbliżona do poziomu ustalonej kwoty, zaś

całkowity wywóz skrobi zbożowej i skrobi ziemniaczanej
pozostawał względnie stabilny. Udział skrobi ziemniaczanej w
całkowitej produkcji skrobi zmniejszył się do ok. 20 %. Jak już
stwierdzono wcześniej, Komisja proponuje utrzymanie wyso-
kości kwot przyznanych na rok 2004/2005. Większość euro-
pejskich producentów skrobi ziemniaczanej (z wyjątkiem
producentów polskich, litewskich i czeskich) popiera wniosek
Komisji, jakkolwiek woleliby oni przedłużenie stosowania
systemu kwotowego o zwykle przyjęty okres czasu (trzy lata).

2.2 Popierając wniosek Komisji, EKES podziela obawy
producentów skrobi ziemniaczanej co do tego, że okres prze-
znaczony na omówienie i przyjęcie wniosku Komisji stał się
dość krótki, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż rolnicy
rozpoczną sadzenie ziemniaków w marcu 2005 r. Komitet
wzywa z tego względu Parlament Europejski i Radę, aby przy
rozpatrywaniu wniosku uwzględniły wspomniane ograniczenia
czasowe.

3. Wnioski

3.1 EKES popiera propozycję Komisji odnośnie rozszerzenia
obecnych kwot na lata gospodarcze 2005/2006 i 2006/2007
oraz zaleca ścisłe przestrzeganie terminu, w którym ma zostać
dokonana ocena przyszłego wniosku.

Bruksela, 9 marca 2005 r.
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