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Komunikat Prasowy
Rozczarowujący wynik dla Copa i Cogeca: Komisja Europejska przyjęła
niejednoznaczne stanowisko w sprawie importu płynnych nawozó w
azotowych.
W następstwie głosowania państw członkowskich z dn. 11 września w Komitecie
ds. instrumentów ochrony handlu Unii Europejskiej zakończonego brakiem opinii
w sprawie propozycji nałożenia ostatecznych ceł antydumpingowych na import
roztworu mocznika i azotanu amonu z Rosji, Trynidadu i Tobago oraz Stanó w
Zjednoczonych, Komisja Europejska mogła samodzielnie zadecydować czy przyjąć
własny wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ostateczne cła
antydumpingowe. Jej niejednoznaczna decyzja wzbudziła wątpliwości wśró d
przedstawicieli europejskich organizacji rolniczych.
Pomimo niedawnych działań Copa i Cogeca, Komisj a opublikowała rozporządzenie w sprawie
ostatecznych środków antydumpingowych, które wchodzi w życie dzisiaj i które obowiązuj e
natychmiast w Unii Europejskiej.
Cła dodatkowe nakładane na import wynoszą 22,24 €/t za UAN (roztwór mocznika i azotanu
amonu) z Trynidadu i Tobago, 29,48 €/t za UAN pochodzący z USA oraz 42,47 €/t za większość
UAN pochodzenia rosyjskiego. Środek działa wstecz w tym sensie, że cła tymczasowe (od 16,3%
do 34%) nałożone 11 kwietnia 2019 roku i zawieszone, zostaną faktycznie pobrane.
Nawet j eśli skutki tej decyzj i nie będą odczuwalne od razu ze względu na prognozy rynkowe i
wprowadzone wcześniej tymczasowe podatki, spowoduje ona zwiększenie kosztów produkcji dla
rolników stosujących UAN, zwłaszcza w sektorze zbóż. Ten nowy środek ochronny europejskiego
rynku nawozów, już i tak niezbyt konkurencyjnego, jest wyjątkowo niesprawiedliwy, biorąc pod
uwagę, że rynki rolnicze są coraz bardziej otwarte na świat.
Pomimo rozczarowuj ących wyników można j ednakże zauważyć, iż ich następstwa są nieco
ograniczone, gdyż ostateczne podatki w ustalonej wysokości są niższe niż cła „ad valorem”
zaproponowane początkowo przez Komisję i nie zwiększą się nawet w razie wzrostu cen UAN.
Co więcej , Komisj a wszczęła śledztwo, czy przedłużyć o pięć lat cła antydumpingowe, które od
ponad dwudziestu lat są nakładane na import saletry amonowej z Rosj i i które nam się udało
obniżyć o 30%, z 47 € do 33 €/t.
Copa i Cogeca uważaj ą się od teraz za strony zainteresowane tej nowej procedury i wraz
z służbami DG TRADE przygotowują informacje dla Komisji na wysłuchanie, które ma się odbyć
w nadchodzących tygodniach.
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