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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008, które wprowadza trzy nowe kontyngenty 

taryfowe obejmujące zwolnienie z cła na świeże jabłka, świeże winogrona i świeże śliwki, to 

środek wsparcia dla Republiki Mołdawii w trudnej sytuacji społecznej i finansowej, w jakiej 

znajduje się to państwo. 

 

Popieramy wniosek Komisji, ponieważ: 

 

 wpływ finansowy na rynek Unii jest bardzo ograniczony w stosunku do korzyści, 

jakie zwolnienie to mogłoby przynieść w postaci poprawy sytuacji finansowej tego 

rynku;  

 wesprze on proces reform rolnictwa w Republice Mołdawii, która w coraz większym 

stopniu próbuje zbliżyć się do standardów europejskich; 

 poprawi on stosunki handlowe pomiędzy Unią a Republiką Mołdawii. 

 

Jesteśmy zdania, że ilości towarów, jakie będą podlegać preferencyjnym ustaleniom 

handlowym, nie będą stanowić zagrożenia dla podobnych produktów na rynku unijnym.  

 

Przykładowo w przypadku świeżych winogron z danych pochodzących od władz celnych 

wynika, że do Rumunii wywieziono jedynie 575 ton (32 ciężarówek). Podobnie jest w 

przypadku śliwek i jabłek, w ramach obecnego preferencyjnego kontyngentu do Rumunii 

wywieziono jedynie 650 ton śliwek (36 ciężarówki) i 59 ton jabłek (3 ciężarówki). Ponadto w 

nadchodzącym okresie nie jest spodziewane podwyższenie całkowitego wykorzystania tych 

kontyngentów. 

 

Mając również na uwadze, że chodzi tu o świeże owoce, produkty te nie mogą być 

transportowane na duże odległości. Stosunkowo krótkie odległości umożliwiają przepływ 

świeżych towarów na rynku w krótkiej i bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Produkty z 

Mołdawii będą przywożone do krajów z nią sąsiadujących, a nie do krajów będących 

najważniejszymi producentami świeżych owoców, które zostały bezpośrednio dotknięte 

rosyjskim embargo. 

 

Jesteśmy świadomi sytuacji, w jakiej znaleźli się unijni producenci owoców i warzyw, jednak 

przyjmując tę zmianę, która wywrze minimalny wpływ na zasoby własne Unii, dowodzimy, 

że Unia jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań wobec Republiki Mołdawii. Nawet 

jeżeli sytuacja na unijnym rynku owoców i warzyw ulegnie zmianie, Unia będzie nadal 

udzielać pomocy rolnikom mołdawskim.  

 

Zmiana ta będzie się również wiązać z wpływem społecznym, szczególnie na producentów 

mołdawskich, którzy hodują te produkty w małych i średnich rozmiarów rodzinnych 

gospodarstwach rolnych, na które krajowa sytuacja gospodarcza wywiera od jakiegoś czasu 

duży wpływ. Dzięki zmianom, które popieramy, rolnicy ci będą w stanie utrzymać pracę i 

zapewniać sektorowi rolnictwa niezbędne zasoby finansowe na następny rok.  

 

Przyjęcie wniosku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 55/2008 przez rynek unijny 

pozwoli również na stworzenie w przyszłości nowych możliwości handlowych z Republiką 
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Mołdawii dla innych produktów wspólnotowych. 

 

****** 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski w 

pierwszym czytaniu stanowiska zatwierdzającego wniosek Komisji. 
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