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Warszawa, żż. Iż.żOżż r.

Sz. P. Henryk Kowalczyk
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z nadmiernym napływemzbóż oraz mięsa drobiowego z Ukrainy zwracam

się z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uruchomienie klauzul ochronnych

na podstawie art. 4 rozporządzenta ParLamentu Europejskiego i Rady (UE) 20221870 z dnia

30 maja 2022 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu między Ukrainą i Unią

Europejską

W ostatnim czasie polscy rolnicy są świadkami niekontrolowanego napływu zbóż

i mięsa drobiowego z terytorium Ukrainy. Nie kwestionując potrzeby pomocy dla naszych

ukraińskich sąsiadów, będących obiektem bezprecedensowej agresji ze strony Rosji,

wierzymy, że istnieją mozliwości pomocy bez strat dla polskich rolników, a nawet zkorzyścią

dla polskiej gospodarki.

Otwarcie granic w handlu z Ukrainą ma duzy wpływ na cały rynek zbóż w naszym

kraju, a|e szczególnie dotkliwe jest dla rolników ze wschodnich części kraju. Magazyny

zbożowe zapchane są ziarnem, które powinno być sprzedane na światowych rynkach,

przynosząc dochody naszym przedsiębiorcom. Tymczasem zostaje ono w Polsce wpływając

negatywnie na ceny skupu. Skalę problemu przedstawił unijny komisarz Janusz

Wojciechowski, który poinformował, ze import zbóż z Ukrainy do Polski wyniósł 2,15ż mln

ton wobec 40 tys. t. rok wcześniej.



Poddajemy pod rozwagę pomysł, aby ukraińskie zboże mogło wjechać na teren UE
jedYnie po wpłaceniu kaucji przez importera. Nie chcemy blokować ziarnaz Ukrainy, ale UE
nie moze doprowadzaĆ do sytuacji, gdy zagrożony jest byt polskich gospodarstw rodzinnych.

Podobna sytuacja jest na rynku drobiu. Po zniesieniu ceł i kontyngentów w czerwcu

nastąpił dynamiczny wzrost eksportu mięsa drobiowego do UE. Od początku roku do

Pierwszych dni grudnia jest to 131 000 t., co oznacza85Vo wzrost sprzed,aży w porównaniu do

roku ubiegłego. Zwracamy uwagę, że beneficjentem otwarcia granic jest jeden ukraiński agro-

holding a cierpią na tym polskie gospodarstwa rodzinne.

Należy takze podkreśIić, że standardy produkcyjne na terenie lJkrainy znacząco

odbiegają od wymagań jakie muszą spełniaó producenci zbóż, hodowcy i producenci mięsa

drobiowego na terenie UE. Tworzy to warunki nieuczciwej konkurencj l oraz wprowadza

konsumentów w błąd.

Wobec powyższego wnoszę, jak na wstępie.
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