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Komunikat Komisji w sprawie wniosków o zmianę rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w
sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006
ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

(2007/C 116/02)

Dnia 7 maja 2007 r. Komisja przedstawiła Radzie wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restruktury-
zacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (1), oraz wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (2).

Celem pierwszego wniosku jest uczynienie uczestnictwa w systemie restrukturyzacji bardziej atrakcyjnym.
Aby to osiągnąć proponuje się ustalenie wskaźnika procentowego pomocy restrukturyzacyjnej wypłacanej
plantatorom i podmiotom świadczącym usługi przy użyciu maszyn rolniczych na poziomie 10 %, elimi-
nując w ten sposób niepewność powodowaną tym, że obecnie państwo członkowskie może zdecydować o
zastosowaniu wyższego wskaźnika. W zamian za to plantatorzy otrzymają płatności dodatkowe.

Następnie proponuje się na rok gospodarczy 2008/2009 możliwość zapoczątkowania przez plantatorów
procesu restrukturyzacji poprzez złożenie bezpośrednich wniosków o pomoc restrukturyzacyjną, pod
warunkiem że zrzekną się praw do dostaw przysługujących im względem przedsiębiorstw, z którymi byli
związani umowami o dostawy w poprzednim roku gospodarczym. W następstwie tego państwo członkow-
skie powinno odpowiednio zmniejszyć kwotę danego przedsiębiorstwa. Zastosowanie proponowanego
środka jest jednak ograniczone — kwotę przyznaną danemu przedsiębiorstwu można zmniejszyć maksy-
malnie o 10, i dlatego przyjmowanie wniosków plantatorów przez państwa członkowskie powinno odbywać
się według kolejności ich składania.

Zmiany do rozporządzenia (WE) nr 320/2006 powinny wejść w życie z początkiem roku gospodarczego
2008/2009. Mając na uwadze fakt, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej
upływa z dniem 31 stycznia 2008 r., zaleca się, by przedsiębiorstwa cukrownicze i plantatorzy uważnie
przeanalizowali swoją konkurencyjną pozycję w perspektywie średnio- i długoterminowej oraz przygotowali
się do składania wniosków o pomoc restrukturyzacyjną w stosownym terminie.

Drugi wniosek dotyczy zmian w przepisach rozporządzenia (WE) nr 318/2006 regulującego instrument
wycofania. Zmiany te obejmują włączenie do rozporządzenia Rady kryteriów ustanowionych rozporządze-
niem Komisji (WE) 290/2007 (3), z uwzględnieniem możliwego dalszego wycofania jesienią 2007 r. Propo-
nuje się także zniesienie przepisu, zgodnie z którym tradycyjne zapotrzebowanie na dostawy dla rafinerii
podlega zmniejszeniu w przypadku wycofania. Zniesienie stosowane będą od roku gospodarczego
2007/2008.
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