Kwestie dotyczące porozumień branżowych na rynku cukru oraz umów dostawy są regulowane
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.
Umowy kontraktacyjne, w tym na dostawę buraków cukrowych są umowami cywilnoprawnymi,
dlatego strony zwierające takie umowy powinny wspólnie uzgadniać ich treść. Ministerstwo nie jest
stroną takich umów, jak również, nie ma dostępu da umów podpisywanych przez plantatorów w
innych krajach UE.
Załącznik X wymienionego rozporządzenia określa warunki zakupu buraków cukrowych w okresie
bezkwotowym tj. od 1 października 2017 r.
Odnosząc się do poruszonej przez Panią Redaktor kwestii dotyczącej porozumienia branżowego
informuję, że zgodnie z przepisami pisemne porozumienia branżowe zawierane są między, z jednej
strony, unijnymi plantatorami buraków cukrowych i trzciny cukrowej lub organizacjami, których są
oni członkami i które działają w ich imieniu, a z drugiej strony - unijnymi przedsiębiorstwami
cukrowniczymi lub organizacjami, których są one członkami i które działają w ich imieniu (art. 125).
Porozumienia branżowe mogą być zawierane na poziomie unijnym, regionalnym lub lokalnym i
określają w szczególności:
skalę przeliczeniową wskazującą różne zawartości cukru oraz współczynniki służące do
przeliczania ilości dostarczonych buraków na ilości odpowiadające zawartości cukru wskazanej w
umowie dostawy,
-

zasady wyboru oraz dostaw nasion produkowanych odmian buraków,

-

minimalną zawartość cukru w dostarczanych burakach,

wymóg konsultacji między przedsiębiorstwem produkcyjnym cukier a przedstawicielami
sprzedawców przed ustaleniem daty rozpoczęcia dostaw buraków,
-

wypłaty sprzedawcom buraków premii za przedterminowe lub opóźnione dostawy,

-

szczegóły dotyczące warunków i kosztów odnoszących się do wysłodków,

-

zasady dostosowywania cen w przypadku uzgadniania umów wieloletnich,

-

zasady dotyczące pobierania próbek i metod oznaczania wagi brutto, tary i zawartości cukru,

-

klauzule arbitrażowe.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z 17 marca 2016 r. wszelkie inne zawarte w
porozumieniach elementy formuły cenowej w przypadku dostaw buraków, na przykład wahania cen
związane z zawartością cukru w burakach, dodatki/opłaty za czystość lub jakość, opłaty i koszty za
transport lub składowanie zasadniczo podlegają zastosowaniu zasad konkurencji.
Aktualnie obowiązujące przepisy precyzyjnie określają, kto może być stroną porozumień branżowych.
Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprowadzają się zatem do aktywnego wspierania obu
stron w celu zawarcia porozumienia satysfakcjonującego zarówno plantatorów buraków cukrowych,
jak i producentów cukru. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie organizowało
spotkania, których celem było zbliżenie stanowisk przedstawicieli producentów cukru i plantatorów
buraków cukrowych, tak aby mogli oni podpisać ogólnopolskie porozumienie branżowe.
Ponadto mając na uwadze poprawę warunków gospodarowania producentów rolnych, w tym
plantatorów buraków cukrowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o rozwiązaniu

problemu występowania nieuczciwych praktyk w handlu rolno-spożywczym w drodze legislacyjnej i
przygotował projekt stosownej ustawy. W Dz.U. poz. 67 z 2017 r. została opublikowana ustawa o
przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami
rolnymi i spożywczymi, która umożliwia nałożenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów kar na przedsiębiorców, u których stwierdzono działania związane z nadużywaniem
przewagi kontraktowej.

