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Komunikat prasowy
Rolnicy cieszą się z przyjęcia nowego rozporządzenia w
sprawie nawozów, mając nadzieję, że pozwoli ono na
zmniejszenie stale rosnących kosztów produkcji.
Nowe rozporządzenie w sprawie produktów nawozowych został o dziś przyjęte
przez Radę i oczekuje się, że wejdzie w życie najpóźniej w lipcu 2019 r. Ujednolica
ono zasady wprowadzania na rynek nawozów mineralnych i ekologicznych,
nawozów o kontrolowanym dozowaniu i biostymulatorów, wł ączając w to limity
dotyczące metali ciężkich, substancji zanieczyszczających i patogenów.
Nowe zasady powinny stać się bodźcem dla produ kcji i poprawić dostępność nawozów
ekologicznych z oznakowaniem CE. Zapewnią również europejskim rolnikom większy wachlarz
produ któw nawozowych, zwiększając konku rencyjność na rynku nawozów oraz oferu jąc
produkty zastępcze.
Informacja ta u cieszyła u nijnych rolników, którzy do tej pory cierpieli z powodu niekorzystnej
z pu nktu widzenia konku rencji sytu acji w porównaniu z pozostałymi produ centami rolnymi na
świecie. Ta niekorzystna sytu acja ma związek z faktem, że eu ropejscy produ cenci nawozów
mineralnych są chronieni przed międzynarodową konku rencją cłami antydu mpingowymi
i taryfami celnymi obowiązu jącymi na granicach UE. Wydatki na nawozy mineralne stanowią
nawet 45% kosztów produkcji unijnych rolników, co powoduje zacieśnianie się nożyc cenowych,
a w konsekwencji spadek zysków rolników, jako że ceny rynkowe ziarna pozostają niskie.
Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca, podkreślił: „Eu ropejski sektor zbóż stracił
znaczny u dział w rynku w ostatnich latach. Trzy lata temu UE była dru gim największym
eksporterem, a teraz plasuje się na piątym miejscu. Ceny nawozów w UE są znacznie wyższe niż
w pozostałych częściach świata, jednak unijni rolnicy i ich spółdzielnie sprzedają pszenicę i inne
zboża po światowych cenach rynkowych, niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż na eksport czy
na wewnętrznym rynku UE. W wyniku tego mamy do czynienia z brakiem równowagi, co odbija
się negatywnie na przychodach u nijnych rolników. Mamy nadzieję, że nowe rozporządzenie
pomoże im w znalezieniu nowych możliwości zredukowania kosztów produkcji.”
-KONIECOryginalny tekst w języku angielskim oraz tłumaczenia na język francuski, włoski, hiszpański
i niemiecki są dostępne na stronie www.copacogeca.eu.
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