SPRAWOZDANIE 
z obrad grupy roboczej COPA-COGECA  ds. wieprzowiny
21 kwietnia 2008 r.
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Program spotkania:

Zatwierdzenie planu spotkania
	Przyjęcie raportu ze spotkania z 26 listopada 2007 [VP(07)3490]
	Przygotowanie spotkania grupy doradczej ds. Wieprzowiny zgodnie z następującym planem:
Sytuacja na rynku wieprzowiny
 Sytuacja na rynku zbóż i pasz dla zwierząt:  
narzędzia zarządzania rynkiem: przegląd ich obecnych i przyszłych zastosowań
wprowadzenie jednej wspólnej organizacji rynkowej CMO (Common Market Organisation), dotyczącej zwłaszcza zarządzaniem importem. 
Kontrola statusu zdrowotnego: 
	Propozycja Komisji wprowadzenia zmiany w CMO – interwencja publiczna oraz wyjątkowe środki wsparcia na rynku 
propozycja Komisji dopuszczenia wprowadzenia wspólnych funduszy oraz treść propozycji  
	Stan negocjacji handlowych: na poziomie WTO oraz w świetle bilateralnej umowy z Koreą Południową 
Propozycja Komisji w sprawie uniknięcia załamania dostaw importowanego białka roślinnego z powodu asynchronicznej autoryzacji GMO
Dobrostan zwierząt: stan prac nad dobrostanem świń oraz dobrostanie zwierząt w czasie transportu  
	Inne zagadnienia
Stan dyskusji zmierzającej do uznania stosowania przetworzonego białka zwierzęcego. 

	Sytuacja na rynku wieprzowiny.

Krajowe raporty ekspertów opracowywane w końcu marca i składane do Brukseli na początku kwietnia br. były raczej optymistyczne. Zakładano stopniowy wzrost cen trzody i poprawę opłacalności produkcji. Jednak nieoczekiwanie w kwietniu nastąpiło załamanie cen trzody na rynku. Dotknęło zwłaszcza dobrze rozwijający się rynki: niemiecki, francuski i hiszpański. Stąd też na spotkaniu 21 kwietnia aktualnie prezentowane stanowiska krajowe były generalnie bardzo pesymistyczne.
Niemcy – w wystąpieniu wskazywano na spadek pogłowia stada podstawowego. Podkreślano, że nawet  rozpoczęcie sezonu grillowego nie wpłynie na wzrost popytu. Ze względu na ugruntowaną w niemieckiej tradycji wysoką masę ubojową tuczników, przedstawiono propozycję aby sprzedawać lżejsze tuczniki. Spowodowałoby to zmniejszenie podaży wieprzowiny i mogło stymulować wzrost cen.
Francja – załamanie cen w kwietniu zapewne nie jest ostatnim w tym roku. Jak wykazała praktyka duży wpływ na ceny mają wolne od pracy dni. Każde święta nie zwiększają popytu a obniżają skup żywca. Wieprzowina jest tanim mięsem (obecnie najtańszym!) i świąteczna atmosfera wręcz obniża jego spożycie. Zwrócono uwagę na precedens importu do Francji mięsa wieprzowego z USA, mimo zaporowych barier celnych.
Hiszpania – podobne jak w innych krajach załamanie cen. Import mięsa wieprzowego z Francji po zaskakująco niskich cenach wywołał sprzeciw przedstawiciela Hiszpanii i oskarżenie o nieuczciwą konkurencję. 
Świń ubitych w UE
	2004 - 241 348

2005 - 238 949
2006 - 242 891
2007* - 258 364 (Blg, Ro)
2008* - 254 593 (Blg, Ro) (prognoza)
Zmiany ilości loch w UE
	06/05                + 1,1 %

	07/06                + 2,2 %

	08/07                - 0,3 %

Zmiany pogłowia 08/07
	Dania                            0,0%

Niemcy                      -  4,7%
Francja                      -  1,3%
Holandia                    +  1,0%
Czechy                      -   6,0%
Słowacja                    -   6,3%
Polska                        -   6,0%
EU razem                   -   2,3%
Jak wynika z przedstawionych powyżej wybranych informacji o stanie produkcji trzody w UE kryzys 07/08 wywołany jest wzrostem produkcji świń oraz kryzysem na rynku pasz. W najgorszej sytuacji jest produkcja trzody w nowych rajach członkowskich. Tam wystąpił największy spadek pogłowia. Kraje starej UE o rozwiniętej produkcji, dużej specjalizacji i zasobach finansowych producentów łatwiej przetrwały kryzys. Obecnie należy się spodziewać wzrostu cen zwłaszcza w krajach o większych spadkach pogłowia trzody. Wywoła to oczywiście reakcję w postaci eksportu z krajów o największej produkcji.
Analiza sytuacji w różnych krajach UE
	Zróżnicowany między starymi a nowymi krajami UE stopień spadku produkcji

Inny stopień możliwości przetrwania kryzysu wynikający z wielkości produkcji
Odmienne podejście do WPR
 j.w. różny entuzjazm do dywersyfikacji środków i renacjonalizacji WPR
Propozycje reakcji na kryzys
	Skutki izolacjonizmu UE

- antybiotyki, mączki mięsne, dobrostan, ochrona środowiska, itd.
	Zbyt późno na rynkowe reakcje

Propozycja obniżenia masy ubojowej
Większy nacisk na promocję eksportu
	Utrzymanie dopłat do przechowalnictwa
	Utrzymanie dopłat do eksportu
	Wprowadzenie do skarmiania mączek mięsno-kostnych pochodzenia zwierzęcego

GMO:
GMO - zero tolerancji
	GMO - nowe odmiany
GMO - Polska

Jako końcowe stanowisko COPA COGECA przyjęto wnioskowanie o utrzymanie dopłat do przechowalnictwa i eksportu, lobowanie i naciskanie na rządy i urzędy w Brukseli o rezygnację z ograniczeń i fobii wobec pasz GMO. Opóźnianie rejestracji nowych odmian roślin paszowych GMO wobec tragicznej sytuacji na rynku paszowym prowadzi do większego kryzysu w produkcji trzody w UE. Wraz z naciskami ze strony WTO na większe otwarcie rynku europejskiego na mięso z krajów trzecich doprowadzi to załamania produkcji wielu krajach.

	Sytuacja na rynku pasz.

Zanotowano wzrosty cen zbóż i innych pasz szczególnie śruty sojowej. Wzrost popytu na pasze zapewne spowoduje utrzymanie się wysokich cen do zbiorów a po żniwach ceny raczej nadal utrzymają się na wysokim poziomie. Uwagę zwraca rosnąca cena śruty sojowej. Tendencja ta wynika z wzrastającego zapotrzebowania przede wszystkim rynków daleko wschodnich choć taka sama jest ogólna tendencja światowa. Duże wymagania stawiane zwierzętom pod względem wydajności powodują spadek zainteresowania innymi paszami wysokobiałkowymi na rzecz soi.
Raport w tej sprawie przedstawiany na obradach grupy konsultacyjnej „Mięso wieprzowe” 21 kwietnia br. w załączeniu (zbiór „rynek zbóż”).
Dużym problemem jest potencjalne wykorzystanie mączek pochodzenia zwierzęcego jako pasze. Jedną z podstaw do zmiany obecnego stanowiska prawnego w UE w tym zakresie jest precedens dozwolenia importu i konsumpcji mięsa z krajów trzecich gdzie nie obowiązują zakazy użycia pasz zawierających mączki pochodzenia zwierzęcego. W wyniku dyskusji zalecono opracowanie systemów śledzenia dróg produkcji, dystrybucji i użycia maczek. Jako założenie przyjęto wykluczenie stosowania mączek w żywieniu przeżuwaczy oraz kanibalizm (czyli stosowanie mączek pochodzących od danego gatunku w żywieniu zwierząt tego samego gatunku).

	Przegląd WPR.

Dyskutowano na temat nowych kierunków polityki rolnej.  Obecny trend zmierza w kierunku ograniczenia interwencji publicznej na rynku. Przewidywana likwidacja nadzwyczajnych środków wsparcia rynku przy skierowaniu pozostałych środków na rzecz ochrony zdrowia – w tym przypadku zwalczania ważnych chorób świń.
Dyskutowano propozycję Komisji utworzenia funduszu dla chorób nadzwyczajnych (wg artykułu 69). Przedstawiono propozycje zmiany metodyki dysponowania funduszami na rzecz większej nacjonalizacji tych funduszy. Wykorzystywane wg obecnych założeń na rzecz ochrony środowiska, jakości produkcji i np. ubezpieczeń państwa członkowskie same dysponowały by częścią środków z UE pod warunkiem finansowym, że środki z UE stanowiłyby 40 % funduszu, 40 % pochodziłoby ze składek krajowych rolników i 20% ze składki budżetu państwa.
Stanowisko Polski prezentowane na forum jest kontynuacją stanowiska KRIR i FBZPR.
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych popiera stanowisko Rządu RP w sprawie oceny funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Dokonując analizy zaproponowanych rozwiązań uważamy, że:
Priorytetem jest zachowanie wspólnotowego charakteru Wspólnej Polityki Rolnej. Renacjonalizacja finansowania rolnictwa odbyłaby się głównie kosztem mniej zamożnych państw członkowskich i stwarzałaby zagrożenie dla warunków konkurencyjności w UE.

W ramach systemu płatności bezpośrednich powinna obowiązywać jednolita stawka płatności na hektar w UE. Opowiadamy się również przedłużeniem stosowania systemu płatności bezpośrednich SAPS do 2013 roku. Podstawą płatności powinno być zachowanie dobrej kultury rolnej.

Opowiadamy się za utrzymaniem dopłat do produkcji zwierzęcej.

Modulacja powinna obowiązywać w nowych krajach członkowskich dopiero po osiągnięciu przez nie maksymalnego poziomu dopłat bezpośrednich.

Popieramy stanowisko Rządu ws. zasady współzależności (cross-compliance), mówiące, że tempo wdrażania standardów w Polsce i innych nowych państwach członkowskich powinno zostać rozłożone w czasie, tak, aby umożliwić krajom członkowskim właściwe przygotowanie systemów kontroli. W Polsce całkowite wdrożenie zasad powinno nastąpić w 2013 roku – w momencie uzyskania pełnych płatności bezpośrednich.

Utrzymanie i zwiększenie wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych.

Popieramy stanowisko Rządu, że zgoda na ewentualną liberalizacje importu biomasy oraz biokomponentów z krajów trzecich do UE uzależniona będzie od pełnego wykorzystania wspólnotowych możliwości surowcowych i wytwórczych. Zwracamy uwagę na zintensyfikowanie działań w zakresie obowiązku stosowania biokomponentów w paliwach, z możliwością stosowania zachęt ekonomicznych. Należy zwiększyć wspólnotową powierzchnię objętą dopłatami do upraw dla celów energetycznych.

Opowiadamy się za zachowaniem i udoskonaleniem systemu interwencji na rynku zbóż, który pełnić będzie rolę tzw. „siatki bezpieczeństwa” oraz wsparciem dla eksportu.

Popieramy inicjatywę tworzenia w sektorze rolnym mechanizmów finansowych o charakterze ubezpieczeń, które łagodzić będą skutki niekorzystnych wydarzeń losowych.



Wnioski Rady dotyczące komunikatu Komisji
„Przygotowanie do „health check” w procesie reformowania WPR”
 Rada przyjęła następujące wnioski:
	Ponownie powtórzyła zamiar zmierzenia efektywności reform wprowadzonych do WPR w latach 2003/2004, a w szczególności oceny ich wpływu na poszczególne rynki.

Przyjęła komunikat Komisji zatytułowany „Przygotowanie do „health check” w procesie reformowania WPR”.
Zanotowała kontekst, w którym podejmowane będą decyzje w zakresie „Health check” , a w szczególności:
- decyzja Rady Europy w kwestii Perspektyw Finansowych na lata 2007-2013;
- Health Check opisany przez Komisję jako zagadnienie przygotowywane do wprowadzenia do budżetu na lata 2008/2009, bez uprzedniej oceny efektu wprowadzenia Health check w życie. 
4. Uważa, że w Komunikacie Komisji prawidłowo zanalizowano główne zmiany wprowadzone do WPR po uzgodnieniu jej reformowania w latach 2003/2004. W Komunikacie zidentyfikowano główne wyzwania jakie staną przed WPR w najbliższych latach, czyli:
a) skuteczność, wydajność i uproszczenie schematu płatności obszarowych
b) rola instrumentów wsparcia na rynku oraz poprawa orientacji na rynku
c) odpowiedź na pojawiające się wyzwania przed zarządzanie ryzykiem, zmianami klimatu, biopaliwami, bioróżnorodnością oraz zarządzanie zasobami wodnymi. 
5. Uważa, że należy znaleźć równowagę pomiędzy koniecznością adaptacji polityki reagowania na nowe wyzwania i zmieniające się warunki a pozwoleniem rolnikom i innym uczestnikom rynku na przejrzyste i stabilne plany służące im do podejmowania decyzji biznesowych. 
6. Wierzy, że Health Check wspomoże dostosowanie założeń WPR do oczekiwań społecznych oraz do światowych trendów rynkowych, jednocześnie chroniąc europejski model rolnictwa. 
7. Ponownie powtarza nacisk nałożony przez Rad e Europy na redukcję biurokracji jako ważnego środka, który ożywi gospodarkę Europy. Rozbudowana administracja ma ogromny wpływ zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa. Rada zachęca Komisję do zidentyfikowania w Health Check konkretnych środków, które pozwolą na zredukowanie biurokracji.
8. Przyjmuje projekt uproszczenia i poprawienia efektywności i wydajności płatności obszarowych:
a) przyjmuje sugestię zawartą w komunikacie, że kraje członkowskie powinny móc utrzymać lub dostosować wybrany przez nich model realizacji płatności obszarowych, o wyrównanej stawce osiągniętej do roku 2013, a jednocześnie pozwalającej krajom członkowskim na uwzględnienie ich specyficznej sytuacji. 
b) zachęca Komisję do uwzględnienia sugestii krajów członkowskich i zaprasza Komisję do zaproponowania środków, które pozwolą na uproszczenie płatności obszarowych.
c) zgadza się z sugestią zawartą w Komunikacie, zezwalającą krajom członkowskim na ubieganie się o kontynuację płatności obszarowych do 2013 roku.
9. Przyjmuje do wiadomości, że wprowadzenie zasady cross-compliance jest głównym elementem zreformowanej WPR i jest kluczem do zapewnienia społecznego poparcia nowej polityki. Powtarza ponownie swój wniosek z czerwca 2007, że administracja i biurokracja dla rolników nie powinna się rozszerzać, a gdzie jest możliwe powinna zostać ograniczona. 
10. Zgadza się z Komunikatem, że doświadczenie wykazało potrzebę uproszczenia wymogów cross-compliance, a zwłaszcza:
a) przyjmuje intencję zbadania i usunięcia przez Komisję zapisów w obecnym dokumencie pt. Ustawowe Wymogi Zarządzania, które nie dotyczą bezpośrednio zrównoważonego rolnictwa. Komisja uwzględni również specyficzne warunki w indywidualnych krajach członkowskich dotyczące Dobrych Warunków Rolniczych i Środowiskowych.
b) ponownie powtarza, że istnieje konieczność zredukowania biurokracji i zachęca Komisję do wprowadzania zmian do obecnych Ustawowych Wymogów Zarządzania oraz Dobrych Warunków Rolniczych i Środowiskowych. Podkreśla, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z wprowadzonych zmian i jakie mogą mieć one wpływ na realizację przyjętych programów rolniczych w bieżącym okresie. 
c) zwraca uwagę na prośbę krajów członkowskich, które obecnie rozważają przedłużenie Single Area Payment Scheme (płatności obszarowych) na zasadach obowiązujących w okresie wdrożeniowym. 
11. Przyjmuje sugestię zawartą w komunikacie, dotyczącą administracyjnych kosztów zarządzania bardzo małymi płatnościami. Rada prosi o rozważenie możliwości przyznania krajom członkowskim prawa decydowania o wprowadzeniu minimalnego poziomu płatności i/lub minimalnej powierzchni, do której byłyby wypłacane dotacje, w sposób, który nie będzie negatywnie wpływał na działalność prawdziwych rolników i który będzie zgodny z zasadą subsydiarności. 
12. Uważa, że znacząca redukcja płatności wyższego poziomu może doprowadzić do wystąpienia niepożądanych konsekwencji w niektórych krajach członkowskich. 
13. Uważa, że rozłączność/rozdzielność była główną częścią modelu reformy WPR w 2003 r. Jednocześnie odnotowuje, że łączne wsparcie może być istotne tam, gdzie produkcja jest ważna ekonomicznie lub środowiskowo. 
14. Zachęca Komisję do analiz poszczególnych przypadków (case-by-case) w celu identyfikacji potencjalnej równowagi pomiędzy zyskami a ryzykiem związanym z dalszym rozdzieleniem płatności albo też do zaproponowania alternatywnych rozwiązań. 
15. Przyjmuje propozycję Komisji stworzenia specjalnych środków wsparcia objętych artykułem 69 (EC) No 1782/2003 w celu stworzenia krajom członkowskim możliwości zaspokojenia specyficznych potrzeb w danych regionach i sektorach w sposób przejrzysty i elastyczny.
16. Podkreśla jak ważne jest dla rolników zapewnienie WPR zawiera mechanizm, który ma działać jako skuteczna siatka bezpieczeństwa. 
17. Oczekuje dalszych szczegółów dotyczących inicjatywy Komisji dotyczącej adaptacji instrumentów wsparcia na rynku zawartych w WPR, zwłaszcza tych stosowanych w sektorze zbóż. Oczekuje szczegółowej analizy wpływu tych narzędzi na rynek oraz zabezpieczenie podaży i popyt.
18. Odnotowuje, że obecny system kwotowania mleka wygaśnie w 2015 roku. Przyjmuje sugestię zawartą w Komunikacie, dotyczącą zapewnienia „miękkiego lądowania” europejskiemu sektorowi mlecznemu i zapewnienia gładkiego przejścia do bardziej rynkowej polityki mlecznej i większej przewidywalności sektora.
19. Uważa, że osiągnięcie „miękkiego lądowania” będzie wymagało stopniowego zwiększania kwot mlecznych oraz zastosowania dodatkowych narzędzi rynkowych  oraz środków, które powinny zostać zastosowane w wyjątkowo wrażliwych rejonach, gdzie zniesienie systemu kwot mlecznych stanowi zagrożenie w kontynuacji produkcji trzody chlewnej. Zachęca Komisję do rozważenia wszystkich właściwych środków oraz ciągłego monitorowania i raportowania postępów poczynionych w kierunku tego „miękkiego lądowania”.
20. Przyjmuje propozycję Komisji usunięcia niektórych wymogów i jednocześnie zachowania korzyści środowiskowych wynikających z tych wymogów (set-aside requirements).  
21. Uznaje, jak ważne jest zapewnienie właściwej adaptacji rolnictwa do zmieniającego się i coraz bardziej konkurencyjnego środowiska oraz zarządzanie ryzykiem, a w szczególności:
a) propozycja Komisji w kwestii możliwości opracowania dodatkowych środków zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem aktywnego udziału rolników, sektora prywatnego oraz poprzez organizacje branżowe, nie dyskryminując innych działań krajów członkowskich w tej kwestii. 
b) zamiar przeprowadzenia przez Komisję dokładniejszego zbadania systemów zarządzania ryzykiem na czas po 2013 roku. 
22. Zgadza się z oceną, że rolnictwo stanęło w obliczu nowych wyzwań takich jak zmiana klimatu, bioenergii, zarządzania zasobami wodnymi, bioróżnorodności, a w szczególności:
a) uważa, że konieczne jest przedstawienie pełnej i wyczerpującej odpowiedzi, uwzględniającej skutki polityki europejskiej, oprócz WPR, oraz polityk krajów członkowskich i polityki regionalnej.
b) podkreśla istotną rolę innowacyjności
c) podkreśla istotny wkład WPR w rozwój istniejących środków służących do rozwoju obszarów wiejskich oraz w reagowanie na nowe wyzwania.
d) zwraca uwagę na trudności, które mogą pojawić się na drodze realizacji nowych wyzwań, a zwłaszcza związane z rozszerzeniem zakresu cross compliance.
23. Twierdzi, że należy zwrócić uwagę na skuteczne sposoby pobudzania do działania europejskiego sektora bioenergii.
24. Prosi Komisję o rozważenie wszystkich możliwości sponsorowania, z włączeniem modulacji, w celu sprostania nowym oraz istniejącym wyzwaniom poprzez środki rozwoju obszarów wiejskich.
25. Prosi Komisję o przedstawienie propozycji rozwiązań legislacyjnych do systemu Health Check w maju 2008. Przyjmuje do wiadomości intencję Prezydencji Słoweńskiej i Francuskiej do podsumowania Health Check, uwzględniając opinie Parlamentu Europejskiego przed końcem bieżącego roku.

PROJEKT
dokument ten będzie poprawiony ze względu na to, iż Komunikat Komisji Europejskiej będzie opublikowany w listopadzie 2008 r., 
stanowisko COPA-COGECA w sprawie przeglądu reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej
Radykalna reforma WPR z 2003 roku wymusiła na rolnikach znaczące dostosowania ich działalności. 
Rolnicy są zaniepokojeni tym, że nie są w stanie w pełni korzystać z okazji oferowanych im przez reformę, co pozwoliłoby im lepiej reagować na potrzeby rynku, jak i wypełniać swoją rolę jako strażnika (gospodarza, zarządcy) obszarów wiejskich w UE. Większość elementów reformy z 2003 roku nie została wprowadzonych na poziomie gospodarstwa aż do 2006 roku. Proces przystosowywania się trwa nadal a kolejne reformy czekają na realizację ( dotyczą one m.in. owoców i warzyw w 2007, rynku wina i bawełny, które to są nadal przedmiotem dyskusji, trwa także proces restrukturyzacji sektora cukrowego, którego zakończenie przewidywane jest na rok 2009).
Zgodnie z decyzją Rady, zamrażającą budżet rolny do roku 2013, jednym z priorytetów na dzień dzisiejszy jest zapewnienie rolnikom i ich współpracownikom okresu stabilizacji - zarówno w zakresie stabilnych regulacji i reguł, które muszą spełniać jak i polityki .
Ponad to, jest zbyt wcześnie, aby zrobić rzetelną ocenę wpływu reformy z 2003 roku. Rada poprosiła Komisję, aby ta przygotowała raporty odnoszące się do kilku elementów reformy WPR z 2003 roku, ale większość tych raportów ma być przygotowana pod koniec 2008 roku lub na koniec 2009 roku.   
Głównym zatem celem przeglądu WPR powinno być zapewnienie, aby reforma z 2003 roku funkcjonowała w sposób zaplanowany przez Radę Ministrów. Ważne jest również zakończenie procesu technicznego upraszczania tych elementów, które w wyniku reformy stały się skomplikowane i zbyt zbiurokratyzowane. 
Ponadto, są oznaki, że światowe rolnictwo przechodzi znaczące zmiany. W opinii COPA i COGECA powinno skłaniać to do refleksji, a nie prowadzić do kolejnych dalszych i głębszych reform, jak wymaga KE w swoim komunikacie.
Tytułem przykładu można wskazać, iż są oznaki, że okres znaczących dostaw produktów rolnych mamy za sobą, czeka nas natomiast okres dużych wahań i braku stabilności dla rolnictwa. Dlatego też, przyszła polityka rolna UE powinna uwzględniać zmiany, które dokonują się w ostatnim okresie i zapewnić stabilność dostaw bezpiecznej żywności, pasz i paliwa dla blisko 500 mln obywateli UE a także uwzględniać to, że rolnicy muszą spełniać te potrzeby w zrównoważony sposób. 
COPA i COGECA uważa, że dokonywanie pochopnych zmian na tak wczesnym etapie, przed oszacowaniem zmiany na rynku światowym, mimo to Komisja przedstawi w drugiej poł. 2008 roku wstępną propozycję zmian polityki rolnej po 2013 roku 
Szczegółowe propozycje COPA i COGECA dot. przeglądu WPR zostały przedstawione poniżej. 
1. Mechanizmy interwencji rynkowej i kontroli produkcji
1a	Interwencja na rynku zbóż 
Sytuacja rynkowa i dalsze prognozy w żaden sposób nie zmuszają nas do podjęcia działań dostosowawczych, w zakresie obecnie istniejącego systemu interwencji, który z tego względu musi zostać utrzymany. Obawy Komisji Europejskiej dotyczące możliwości wzrostu zapasów, zwłaszcza jęczmienia, są bezpodstawne. Publiczne zapasy zbóż są obecnie bliskie zeru, a prognozy popytu światowego wskazują, że nie będziemy faktycznie korzystać z interwencji w najbliższej przyszłości. 
Jeżeli jednak na rynku pojawią się w przyszłości większe fluktuacje, co jest prawdopodobne zwłaszcza w sytuacji otwarcia rynków UE, będzie ważne, aby zapewnić możliwość stosowania "siatki chroniącej" w celu zmniejszenia wahań na unijnym rynku.
1b	Odłogowanie
Stosowanie obowiązkowego odłogowania nie ma racjonalnych podstaw. Dlatego też w roku gospodarczym 2008/9 odłogowanie powinno być w dalszym ciągu na poziomie 0%, a od 2009/10 powinno zostać całkowicie zniesione. Prawa do odłogowania powinny być zamienione na prawa "zwykłe". Będzie to zgodne z oczekiwaniami KE, Rady i rolników, aby uprościć System Płatności Jednolitych SPS. Da to również producentom wolność gospodarowania i umożliwi im odpowiednią reakcję na sygnały płynące z rynku, co stanowiło jeden z głównych celów refomy z 2003 roku. Rolnicy będą mogli korzystać z rosnącego światowego popytu na zboża, co wpłynie korzystnie na wzrost gospodarki wiejskiej.
Jeżeli odłogowanie okaże się być skutecznym narzędziem, które pozwoli spełniać określone cele środowiskowe, rolnik powinien mieć możliwość utrzymania odłogowania na podstawie odpowiednich zapisów dotyczących ROW. Inicjatywa dobrowolnego odłogowania wychodziłaby naprzeciw zasadzie "wolności gospodarowania" 
1c	Kwoty mleczne
COPA i COGECA chce jak najwcześniejszej decyzji, co do długookresowej przyszłości sektora mlecznego po 2015 roku. Konieczne jest, aby stało się to tematem oddzielnej debaty na temat przyszłości WPR po 2013 roku. Jak już zostało wskazane przez COPA i COGECA, przyszłość sektora mlecznego powinna zostać zaplanowana w oparciu o trzy główne cele tj. stabilizacja, przewidywalność i równowaga regionalna. 
COPA i COGECA uważa, że częścią przeglądu WPR, powinno poczynić się okresowe dostosowania obecnego systemu kwot mlecznych, co zagwarantuje, że unijni producenci będą w stanie sprostać potrzebom rynku. Jednak przed dokonaniem tego "dostosowania" należy mieć klarowny obraz sytuacji na tym rynku. Raport Komisji dotyczący rynku mleka ma być opublikowany w grudniu 2007 roku i dlatego COPA i COGECA ma przedstawić swoje stanowisko podczas seminarium organizowanego przez KE w styczniu 2008r. 
2.	Płatności powiązane z produkcją
Producenci z zadowolenie przywitali postulat "wolność gospodarowania" zaoferowany przez reformę z 2003 roku, w wyniku której mogą lepiej odpowiadać na potrzeby rynku.
Równocześnie, istnieją prawdziwe obawy, że UE szybko traci wszystkie instrumenty wpływania na produkcję, co może nieść za sobą nieoczekiwane konsekwencje:
	produkcja w niektórych regionach całkowicie zniknie (np. mleka, wołowiny, ryżu, tytoniu) co będzie miało dotkliwe konsekwencje dla środowiska, lokalnej gospodarki wiejskiej i powiązanych sektorów, zatrudnienia i infrastruktury (spółdzielnie, dostawcy usług i materiałów dla gosp., przetwórców, turystyki..)

pewne typy produkcji całkowicie znikną (np. rośliny wysokobiałkowe, susz paszowy) co spowoduje, że UE całkowicie uzależni się od importu i zmniejszą się korzyści wynikające z systemu zmianowania, bioróżnorodności itp 
niemożliwym będzie zachęcenie rolników do rozpoczęcie produkcji na nowych obszarach (szczególnie użytkowanych na cele niespożywcze), 
COPA and COGECA nie są przekonane do tego, że alternatywne sposoby rozwiązania tych problemów (częstsze stosowanie art.69, lub pewne formy szczególnej regionalnego podejścia) są najbardziej efektywnym rozwiązaniem. CC obawia się, aby te alternatywne rozwiązania nie doprowadziły do zniekształcenia konkurencji.
Cały temat płatności powiązanych z produkcją musi zostać przeanalizowany w kontekście polityki rolnej po 2013 roku, biorąc pod uwagę także sytuację na świecie i możliwości wypełnienia naszych międzynarodowych zobowiązań
W międzyczasie najważniejsze jest zapewnienie stabilizacji i dlatego należy utrzymać obecne istniejące instrumenty, używane do przeciwdziałania wcześniej wskazanym problemom.
Z tych powodów, CC uważa, że należy utrzymać do 2013 roku unijny system płatności powiązanych z produkcją, które są obecnie stosowane w kilku małych sektorach (ryż, pszenica durum, nasiona, len i konopie, skrobia, orzechy, tytoń)
W przypadku płatności częściowo powiązanych z produkcją, wprowadzonych w niektórych krajach członkowskich (zboża, krowy mamki, premie do uboju - bydła/cieląt, specjalne premie dla bydła, premie dla owiec, oliwki, tytoń, chmiel), Copa i Cogeca uważają, że powinno się umożliwić stopniowe zniesienia tych płatności do 2013 roku. Wcześniej trzeba będzie jednak dokonać oceny, czy zniesienie tych płatności powiązanych z produkcją nie spowoduje likwidacji produkcji w danym regionie. Takie podejście zapewni, że płatności powiązane z produkcją, takie jak dla krów mamek, owiec, tytoniu, oliwek, które są podstawą utrzymania produkcji w pewnych regionach, będą zachowane.
3. Uprawy energetyczne
W przypadku płatności energetycznych na ha, CC uważa, że potrzeba jest ich pilnego przeglądu odkąd podejście to (płatność 45euro/ha dla max 2mln ha) przestało być spójne z celami dla produkcji biomasy określonymi przez Radę, (które będą wymagały znacznie większego obszaru aniżeli 2 mln ha)
Po pierwsze, taki system oznacza, że rolnicy nie będą mieli pojęcia o wysokości płatności, jakie otrzymają. Po drugie, razem z niestabilnością cen zbóż przeznaczonych na pasze/żywność, mogłoby to prowadzić do znaczących zmian produkcji w następujących po sobie latach w związku z reakcją rolników na sygnały płynące z rynku (z żywności/pasz na energetyczne). W dłuższej perspektywie, kiedy więcej upraw będzie mogło zostać zużytkowane na potrzeby produkcji niespożywczej, elastyczność rynku może okazać się cenna. W międzyczasie, owa elastyczność będzie bardzo szkodliwa dla nowego przemysłu, który wymaga, stale wzrastających dostaw surowców, jeżeli unijne cele mają być osiągnięte. 
CC wzywa więc, aby płatności energetyczne pozostawić w 2008 roku na poziomie 45euro/ha a oszczędności pozyskane w budżecie rolnym (spowodowane np. redukcją dopłat eksportowych i zysków ze sprzedaży kukurydzy z interwencji) przeznaczyć na pokrycie płatności powyżej 2 mln ha, jeżeli będzie taka potrzeba.
W długim okresie, powinno dążyć się do stworzenia bodźców, które zapewniłyby, że UE spełni przyjęte cele (np. poprzez ulgi podatkowe itd). Te zachęty powinny pozwolić przemysłowi zaoferować rolnikom takie ceny, które są konkurencyjne dla innych gałęzi produkcji i umożliwić zarządzane w sposób, który sprawi, że obywatele UE, włączając rolników, osiągną gospodarcze korzyści i wzrost zatrudnienia. Ważne jest, aby wprowadzić odpowiednią ochronę taryfową i stosować w stosunku do importu te same wymogi środowiskowe jakie musi spełniać unijna produkcja.
4.	Płatności jednolite – uproszczenie i limity
CC uważa, że nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian dostosowawczych w systemie płatności jednolitych SPS, innych niż techniczne uproszczenie. 
Obecny system funkcjonujący w krajach członkowskich UE został wprowadzony dopiero od 2005/2006 roku i kolejne sektory czekają na wejście do niego. Dlatego pytanie, czy kraje członkowskie powinny być zachęcane do przechodzenia na jednolitą stawkę płatności powinno zostać rozważane w kontekście polityki rolnej po 2013. 
Komisja zaproponowała wprowadzenia dolnego i górnego limitu dopłat bezpośrednich (redukcja powiązana z wielkością gosp.) 
CC uznaje, że w przypadku bardzo niskich płatności koszty administracyjne mogą przewyższać wielkość tych dopłat. Rozwiązaniem powinna być redukcja kosztów administracyjnych a nie poziomu dopłat bezpośrednich, np. poprzez możliwość złożenia wniosku o płatność, który byłby ważny dłużej niż 1 rok. 
W przypadku górnego limitu, Komisja nie przedstawiła wyjaśnień, dlaczego chce karać gospodarstwa za ich wielkość. Celem polityki rolnej nie jest redystrybucja dóbr, ale wprowadzenie sprawiedliwych reguł, które nie zniekształcają konkurencji. Ponad to propozycja Komisji jest sprzeczna zarówno z ideą ułatwiania działalności, jak i modernizacji gospodarstw dzięki ekonomii skali. 
5.	Cross compliance - zasada wzajemnej zgodności
Rolnicy podejmują wszelkie starania, aby wypełnić wymagania cross-compliance, ale ważne jest, aby je uprościć i odbiurokratyzować, nie narażając przy tym standardów produkcji. 
Proces upraszczania systemu cross-compliance rozpoczął się już jakiś czas temu i CC zdążyła już przedstawić szczegółowe stanowisko w tej sprawie. Niemniej jednak, wiele jest jeszcze do zrobienia. W szczególności w zakresie zasad dotyczących kontroli, które są niezbyt klarowne i muszą być wyjaśnione. Rolnicy chcą wypełniać wymogi systemu, ale obecna ich forma bardziej utrudnia niż ułatwia ich spełnienie. CC przedstawiła już serię szczegółowych propozycji. (PR(07)19F1). Ponadto wciąż nie ma analizy wpływu przyjęcia wymogów GAEC. 
Mając na uwadze te problemy wymagające rozwiązania, a także fakt, że kraje członkowskie są wciąż na etapie przyjmowania odpowiednich instrumentów (mają czas do 2008, aby to zrobić), to nie jest z pewnością właściwy moment, na wprowadzanie dalszych zasad cross complaince, w formie zaproponowanej przez KE.   
Gdyby zredukować dopłaty poprzez podwyższenie modulacji, tak jak to proponuje KE, konieczne będzie zredukowanie obciążeń finansowych i czasowych, ponoszonych przez rolnika po to, aby mógł on wypełniać wymogi cross-complaince, które stawiają go w mniej korzystnej sytuacji niż jego światowych konkurentów.
6.	Modulacja
Komisja Europejska zaproponowała, wprowadzenie dodatkowych cięć dopłat bezpośrednich poprzez obowiązkową modulację, po to aby sfinansować rozwój obszarów wiejskich (drugi filar). Propozycja KE oznacza obniżkę dopłat o 13% do 2013 roku.
CC jest przeciwna zwiększeniu modulacji z następujących powodów:
	nie ma uzasadnionych powodów, aby dokonywać takich cieć. Cięcia refundacji eksportowych i interwencji spowodowały oszczędności w wydatkach budżetowych w pierwszym filarze i dlatego nie ma ryzyka, że wydatki przekroczą pułap budżetowy

w wyniku reformy rynku owoców i warzyw, kraje członkowskie muszą dokonać zmian, aby włączyć ogrodnictwo, owoce i warzywa i ziemniaki do systemu płatności SPS, co oznacza dalsze cięcia w płatnościach dla wielu producentów
Unijni rolnicy nie mogą utrzymać swojej konkurencyjnej pozycji w związku z otwarciem rynków dla taniego importu, i w tym samym czasie wypełniać wysokich standardów unijnych, jeśli ich płatności bezpośrednie są ciągle obniżane.  
KE wskazuje, że modulacja jest potrzebna, aby spełnić wymogi zwarte w decyzji podjętej podczas Rady w 2005 dot. finansowej perspektywy, która spowodowała cięcia w funduszach na ROW. Copa i Cogeca uważa, że rolnicy nie mogą ponosić kosztów tej decyzji
W rzeczywistości argumenty prezentowane przez KE, przemawiające za podwyższeniem modulacji są słabe. Może się wydawać, że głównym motywem Komisji jest chęć zniesienia dobrowolnej modulacji (sytuacji w której dwa kraje mogą wprowadzić dodatkową 20% modulację) 
CC podziela obawy KE i optuje za tym, aby znieść te wyjątki, które wpływają na zachwianie konkurencji pomiędzy rolnikami. Jednakże, całkowicie nie do zaakceptowania jest fakt, że stanowisko tylko dwóch krajów, doprowadzi do wzrostu cięć dopłat dla wszystkich rolników.
7.	Rozwój obszarów wiejskich - zmiany klimatu, bioenergia, zarządzanie zasobami wodnymi
7.1	Zmiany klimatyczne i zarządzanie zasobami wodnymi
CC z zadowoleniem przyjmuje to, że Komisja dostrzega większą, w porównaniu z resztę sektorów, rolę rolnictwa UE w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych. KE zauważa także to, iż rolnictwo jest wystawione na zmiany klimatyczne.   
W pierwszym rzędzie konieczne są badania, które pomogą lepiej zrozumieć konsekwencje zmian klimatycznych i umożliwią stwierdzenie, w jakim zakresie skutki tych zmian mogą zostać złagodzone a w jakim stopniu rolnicy będą musieli zaadaptować się do nowych warunków produkcji. Badanie finansowane są ze środków pochodzących z 7 programu ramowego. 
CC zgadza się z KE, że problemem nie cierpiącym zwłoki jest kwestia zasobów wody - zarówno jakości wody jak i jej braku - choć problem ten wpłynie na poszczególne regiony w odmienny sposób. Jednakże, CC wierzy, że aby uporać się z tymi problemami konieczne jest zwiększenie fundusze na ROW. To jest bardziej pytanie o priorytety.
W ramach obecnych PROWów kraje członkowskie mają możliwość wprowadzenia szeregu instrumentów, które odpowiadają w najlepszy sposób potrzebom krajowym i regionalnym. Plany ROW na okres do 2013r. zostały już wprawdzie przygotowane, ale w roku 2009 zostanie dokonany ich przegląd. CC uważa, że kraje członkowskie powinny wziąć pod uwagę wyniki tego przeglądu, w celu zapewnienia właściwego wykorzystania funduszy na inicjatywy związane z zarządzeniem zasobami wodnymi w ramach osi 2 (Leadera) do czego zobowiązuje państwa członkowskie treść Dyrektywy ramowej dotyczące wody. W żadnym wypadku elementy tej dyrektywy nie mogą wejść do systemu cross-complaince.
7.2	Bioenergia
Komisja proponuje wzrost funduszy, poprzez modulację, potrzebnych do wsparcia rozwoju drugiej generacji biopaliw w ramach ROW. Równocześnie, Komisja proponuje cięcia dopłat energetycznych przekazanych na promocję pierwszej generacji, zanim jeszcze rozwinęła się ta produkcja. Mniej niż 2% obszarów przeznaczonych pod zboża jest przeznaczone na biopaliwa w porównaniu do x% w USA. 
CC uważa, że aby osiągnąć unijne cele należy w wspierać w ten sam sposób biopaliwa pierwszej i drugiej generacji. 
Rozwój biopaliw drugiej generacji zależy od zdolności badawczych naszych naukowców (optymalizacja systemu produkcji, zmian procesów i fermentacji, i osiągnięcia wartości dodanej) które są ukierunkowane na wynalezienie technologii, pozwalającej na wykorzystywanie drewna, liści i innych form biomasy w co najmniej tak wydajny sposób jak wykorzystywane są biopaliwa pierwszej generacji. Badania te finansowane są w ramach 7 Programu Ramowego.  
8.	Zarządzanie ryzykiem
CC dostrzega mocne dowody, na coraz większą widoczność elementu ryzyka w produkcji rolnej. UE staje się coraz bardziej narażona na normalne wahania na światowym rynku towarów w związku z otwarciem granic Unii poprzez zawarcie wielu umów handlowych - o charakterze międzynarodowym, dwustronnym, regionalnym. Są także wyraźne oznaki wzrostu ryzyka w rolnictwie na poziomie światowym. 
W przeciwieństwie do stanowiska KE, CC uważa, że ryzyko nie zmienia się tak bardzo, że nie można byłoby znaleźć właściwego rozwiązania na poziomie całej UE (lepsze podejście regionalne). W większości przypadków zwiększone ryzyko na świecie spowoduje większą niestabilność światowych cen i dostaw. Z pewnością USA uważa, że taka sytuacja jest realna gdyż ostatnio wzmocnili w swojej nowej ustawie rolnej płatności powiązane z produkcją i te oddzielone od produkcji a także pożyczki na marketing na następne 5 lat. 
Jeżeli takie globalne ryzyko rośnie, to rola WPR, w zapewnieniu bezpiecznych i stałych dostaw żywności i energii w sposób zrównoważony dla blisko 500 milionów konsumentów, także wzrośnie. W tej sytuacji propozycja KE, aby zmniejszyć dopłaty bezpośrednie i po prostu pozwolić krajom członkowskim, aby wykorzystać te oszczędności na zarządzanie ryzykiem w ramach polityki ROW, byłaby całkowicie nieadekwatna. 
Nie jest to pytanie o ROW, a pytanie o unijną strategie na rzecz energii i żywności. I dlatego jest tak istotne, aby nie zmieniać obecnych mechanizmów zarządzania rynkiem, włączając w to interwencje, publiczne i prywatne przechowywanie, w przeglądzie WPR (patrz sekcja 1)
Jest prawdą, że niektóre z tych mechanizmów rynkowych mogą być mniej skuteczne, jeżeli UE będzie słabiej chronić swoje granice. Z tego powodu CC sprawdza możliwe alternatywne narzędzia zarządzanie ryzykiem i przedstawi swoje wnioski w kontekście długoterminowego rozwoju polityki po 2013 r.
W zakresie zarządzania kryzysowego rynkiem trzody przyjęto propozycję COPA COGECA. W załączeniu plik: VP(08)2113:1. 

TEMAT GMO
W trakcie obrad zarówno grupy COPA/COGECA jak PIG MEAT bodaj najwięcej czasu poświęcono sprawie roślin i pasz GMO. Obecna sytuacja w produkcji zwierzęcej jest bezpośrednio związana ze światowym kryzysem na rynku żywności. Dynamiczny rozwój w wielu krajach o ogromnej liczbie ludności, wzrost konsumpcji w tym większe spożycie mięsa spowodowały raptowny wzrost zapotrzebowania na zboża. Dodatkowo rozwój produkcji biopaliw ściągnął z rynku wielkie ilości zbóż i roślin oleistych. Wszystko to wspomagane spekulacją na rynku spowodowało gwałtowny wzrost cen żywności i jej niedobór na wielu rynkach. Tym większy niepokój w środowisku producentów trzody (także innych rolników i ekonomistów) budzą wszelkie przejawy dyskryminacji organizmów GMO. POLSUS reprezentujący środowisko hodowców i producentów trzody wielokrotnie protestował przeciw szkodliwemu dla rolnictwa zapisowi ustawy o paszach w zakresie pasz zawierających organizmy modyfikowane. Stanowisko polskiego Rządu zostało przedstawione w Brukseli i niezależnie od opinii władz UE zostało bardzo negatywnie odebrane przez środowisko fachowców rolnictwa w COPA/COGECA.
Poniżej pismo w powyższej sprawie jakie dyskutowano na posiedzeniu grup COPA-COGECA i PIG MEAT w Brukseli.

DO:
Członków grup roboczych COPA-COGECA ds. Wieprzowiny oraz jaj i drobiu
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Asynchroniczna autoryzacja roślin GMO: działania skierowane do władz krajowych 
Według Europejskiej Federacji Wytwórców Pasz (European Federation of Feed manufacturers (FEFAC)), asynchroniczna autoryzacja roślin GMO w UE obciążyła hodowców europejskich dodatkowymi kosztami w wysokości 2 Bio € w roku 2006/2007 i obciąży prawdopodobnie 3,6 Bio € w roku 2007/2008. Więcej informacji w dokumencie VP(08)1532 (rev.1). Sytuacja może się pogorszyć.
	Zagrożenie załamania dostaw pasz do sektora produkcji zwierzęcej w UE w okresie krótkoterminowym (jesień 2008)
Jedynym zrównoważonym źródłem białka, dostępnym w ilości pokrywającej zapotrzebowanie UE jest śruta sojowa. Sektor produkcji zwierzęcej UE importuje 75% białka, czyli rocznie 36 milionów ton soi i śruty sojowej. 

Import pochodzi z Brazylii, Argentyny i USA. Kraje te reprezentują 86% światowego handlu śruty sojowej. Uprawy roślin GMO zajmują odpowiednio 60, 99 i 90% powierzchni upraw soi w Brazylii, Argentynie i USA.
W USA rozpoczęło się namnażanie na szeroką skalę trzech nowych genetycznie modyfikowanych odmian, nie uznanych jeszcze w UE. Oznacza to, że:  
	Następne zbiory soi w USA (jesień 2008) najprawdopodobniej będą zawierały śladowe ilości nasion odmian nie uznanych w UE;

Nasiona nowych odmian modyfikowanych genetycznie będą dostępne do zasiewu dla rolników z Argentyny i Brazylii jesienią 2008 r. Oznacza to wysokie prawdopodobieństwo obecności nasion nowych odmian soi w śrucie sojowej wyprodukowanej w 2009 r. 
Konsekwencje będą następujące:
	Import soi i śruty sojowej GMO i nie GMO z USA może być niemożliwy począwszy od jesieni 2008 z powodu polityki zero-tolerancji UE dla odmian pozytywnie ocenionych przez EFSA, ale nie uznanych oficjalnie przez UE. Doprowadzi to do wzrostu cen śruty sojowej (zarówno GMO jak i nie-GMO) dla UE. 

Import soi i śruty sojowej zarówno GMO jak i nie-GMO z Argentyny i Brazylii może być niemożliwy począwszy od wiosny 2009 z tych samych powodów. 
 Produkcja zwierzęca w UE gwałtownie się zmniejszy (od 34% do 43% dla drobiu i trzody zgodnie z raportem DG AGRI http://ec.europa.eu/agriculture/envir/gmo/economic_impactGMOs_en.pdf ) i tylko częściowo zostanie zastąpiona importem produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich, w których zwierzęta będą karmione odmianami roślin GMO nie uznanych w UE, a także utrzymywanych w niskich standardach dobrostanu i ochrony środowiska;
 Oczekiwania konsumenta co do metod produkcji zwierząt nie zostaną spełnione, a ceny produktów kupowanych przez konsumentów gwałtownie wzrosną. 
Niezbędne jest natychmiastowe opracowanie pragmatycznego rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu uniknięcia kryzysu.
Z powodów proceduralnych wydaje się niezbędne stworzenie okresu przejściowego, w którym zostanie przyznana tolerancja dla przypadkowej lub technicznie nieuniknionej obecności nowych odmian GM, które nie zostały w pełni zaakceptowane i uznane w UE. 
DG SANCO stwierdziła, że nie wniesie żadnych propozycji rozwiązań zaistniałej sytuacji, jeśli nie otrzyma wyraźnego sygnału w tej kwestii od co najmniej kilku krajów członkowskich.
 zachęcamy państwa do kontaktu z ministrami państwa krajów i przekazanie prośby o wsparcie w znalezieniu rozwiązania zaistniałej sytuacji.  Kraje, które zagłosowały przeciwko autoryzacji GA 21 (patrz niżej) powinny szczególnie zostać celem próśb i sugestii. 
 Prosimy państwa o przekazanie prośby Ministrowi o przesłanie listu do Komisji (DG SANCO) z prośbą o podjęcie przez Komisję inicjatywy szybkiego rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

	Uznanie odmiany GA 21 kukurydzy
W lutym Rada Rolnictwa nie uzyskała zdecydowanej większości głosów w sprawie uznania lub odrzucenia kukurydzy GA 21. Słowenia, Austria, Malta, Luksemburg, Grecja, Litwa, Cypr, Dania, Polska i Węgry glosowały przeciwko propozycji wprowadzenia odmiany. Niemcy, Wielka Brytania, Łotwa, Włochy, Irlandia i Francja wstrzymały się od głosu.

Obecnie ostateczna decyzja leży w gestii Komisji i prawdopodobnie zapadnie ona najpóźniej pod koniec kwietnia.

Tadeusz Blicharski - Dyrektor Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"

