INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Kolejne kroki w walce ze skutkami suszy w UE
Po tym, jak przed miesiącem Komisja Europejska zapowiedziała uruchomienie mechanizmów
wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich w zwalczaniu skutków tegorocznej suszy, do
państw wnioskujących o objęcie programem pomocowym dołączyła Francja, a sama Komisja
zaproponowała kolejne formy wsparcia dla rolników. Coraz silniejsze sygnały o potrzebie
pomocy docierają od hodowców zwierząt, w których uderzył tegoroczny deficyt paszy. - Dziś
podejmujemy dodatkowe działania, które, jak sądzę, powinny pomóc europejskim rolnikom
borykającym się z niedoborem pasz dla zwierząt – tak komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan
podsumował ubiegłotygodniowe ustalenia ministrów rolnictwa państw członkowskich UE.

Susza w 2018
Wskaźnik wilgotności gleby w II połowie sierpnia (warstwa 7-28 cm)
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W roku 2018 wyjątkowo dotkliwa susza dotknęła Danię, północne landy niemieckie,
północne i wschodnie województwa w Polsce, południe Szwecji, państwa bałtyckie, południe
Finlandii oraz wschodnią część Rumunii. Poza Wspólnotą, długotrwały brak opadów dał się
we znaki także Norwegom, Białorusinom, Ukraińcom, Mołdawianom i Rosjanom. Na
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większości terenów objętych suszą zanotowano także ponadstandardowe utrzymujące się
temperatury powietrza.
92 proc. terytorium Polski, jakie objęła tegoroczna susza, przekłada się na liczbę 2285 gmin.
Największe straty zanotowali rolnicy z województw podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego,
mazowieckiego, lubuskiego kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Obowiązujące środki pomocowe
12 lipca bieżącego roku Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu odstępstw od
niektórych wymogów w zakresie zazieleniania, tj. przepisów dotyczących dywersyfikacji
upraw i obszarów proekologicznych w przypadku gruntów ugorowanych, tak aby takie
grunty można było wykorzystać do produkcji paszy. Derogacja objętych zostało osiem
państw członkowskich, tj. Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia
i Szwecja.
Ponadto unijni komisarze zgodzili się na przyspieszenie wypłaty zaliczek na płatności
bezpośrednie oraz płatności w ramach PROW. Wypłata do 70 proc. płatności bezpośrednich
i 85 proc. płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będzie możliwa już w połowie
października 2018 r., a nie - jak pierwotnie planowano - w grudniu.
Należy podkreślić, że Komisja Europejska dopuszcza stosowanie wsparcia finansowego na
przywrócenie rolniczego potencjału produkcyjnego w wysokości równej 100 proc.
rekompensacie strat, jeśli państwo członkowskie zdecyduje się na zakwalifikowanie suszy
jako „klęski żywiołowej”, w rozumieniu przepisów krajowych.

Kolejne działania
Pod koniec sierpnia Komisja Europejska rozszerzyła katalog państw uprawnionych do
derogacji wymogów dotyczących zazieleniania i wykorzystywania gruntów ugorowanych do
produkcji paszy o Francję.
Dodatkowo wprowadzono:
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1) możliwość uznania upraw ozimych, które są zwykle wysiewane jesienią w celu
późniejszych zbiorów lub wypasu, za międzyplony (zakazane na podstawie
obowiązujących przepisów), jeśli są przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki;
2) możliwość wysiewu międzyplonów jako siewu czystego (a nie jako mieszanki upraw),
jeżeli są one przeznaczone do wypasu lub produkcji zielonki;
3) możliwość skrócenia minimalnego ośmiotygodniowego okresu międzyplonów, aby
rolnicy mogli potem na czas wysiać uprawy ozime.

Polskie mechanizmy pomocowe
Niezależnie od działań podejmowanych przez Komisję Europejską oraz Radę UE,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konsekwentnie forsuje regulacje, które mają pomóc
rolnikom w zwalczaniu skutków suszy.
W ostatnich miesiącach przygotowano projekty aktów prawnych regulujących:
1) odpowiedzialność za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej;
2) zwiększenie i ujednolicenie dopłat do składek na ubezpieczenia rolnicze;
3) wypłaty odszkodowań za straty w uprawach (pow. 70 proc.) lub hodowlach.
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