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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0503/2013, którą złożyła A. G. (Litwa), w sprawie funduszy wsparcia 
wspólnej polityki rolnej (WPR)

Petycja 0800/2013, którą złożył A. A. (Litwa), w sprawie wsparcia wspólnej 
polityki rolnej (WPR)

1. Streszczenie petycji 0503/2013

Składająca petycję skarży się na sposób, w jaki dotacje w ramach wspólnej polityki rolnej są 
przydzielane przez urzędników UE. Uważa ona, że działania tych urzędników są często 
arbitralne i wykonywane przy użyciu metod nieopartych na obiektywnych kryteriach, 
umożliwiających im osiągnięcie celów. Sektor mleczarski i sektor zwierząt gospodarskich na 
Litwie to sektory, na które decyzje te wywierają największy wpływ. Składająca petycję 
twierdzi, że fundusze UE na rzecz wspierania wspólnej polityki rolnej są w rzeczywistości 
przekazywane na inne projekty i nie trafiają do rolników, dla których były przeznaczone.

Streszczenie petycji 0800/2013

Składający petycję twierdzi, że wsparcie WPR nie jest na Litwie wypłacane we właściwy 
sposób, a liczba gospodarstw mlecznych i gospodarstw hodowlanych jest bezprawnie 
ograniczana w drodze decyzji wykonawczych Komisji. Oskarża Komisję o to, że stosuje 
prawo UE i przyznaje uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie dla Litwy w sposób 
dowolny.

2. Dopuszczalność

Petycja 0503/2013: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 listopada 2013 r.
Petycja 0800/2013: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2013 r.
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Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Decyzje Komisji zatwierdzające uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie dotyczą tylko 
tych państw członkowskich, do których są skierowane, i z tego względu nie podlegają 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każdorazowo zatwierdzenie przez 
Komisję poprzedzone jest wnioskiem państwa członkowskiego w formie pisma do Komisji. 
Pismo takie dostępne jest w siedzibie organu państwa członkowskiego, w tym przypadku –
w litewskim ministerstwie rolnictwa.

Po zatwierdzeniu wszystkich uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich Komisja 
przekazuje także wszystkie decyzje przedstawicielom Komitetu Zarządzającego ds. Płatności 
Bezpośrednich. Komitet ten prowadził też obszerne dyskusje na temat dokumentu roboczego, 
w którym wyjaśniono metodykę, jaką należy stosować w odniesieniu do decyzji dotyczących 
uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w 2012 r. (DS/2011/14/REV2).

Składający petycję odnosi się także do problemu tak zwanych rolników kanapowych w 
ramach WPR. Aby rozwiązać problem „rolników kanapowych”, w rozporządzeniu 
1307/20131 wprowadzono wymogi dotyczące rolników aktywnych zawodowo, obowiązujące 
od dnia 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 płatności bezpośrednie nie będą 
przyznawane osobom fizycznym lub prawnym ani grupom osób fizycznych lub prawnych, 
których użytki rolne obejmują głównie obszary utrzymujące się naturalnie w stanie 
nadającym się do wypasu lub uprawy i które nie prowadzą na tych obszarach działań 
minimalnych, jakie zostaną określone przez państwa członkowskie. Ponadto podmioty 
wymienione w art. 9 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia (świadczące usługi przewozu 
kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, a także administrujące 
wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi) nie będą uprawione do płatności 
bezpośrednich, chyba że spełniając jedno z kryteriów wymienionych w art. 9 ust. 2 akapit 
trzeci, wykażą, że powinny być uważane za rolnika aktywnego zawodowo. Ponadto państwa 
członkowskie mogą stosować art. 9 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia, w którym 
przewidziano możliwość nieprzyznania płatności bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym, których działalność rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część ogółu ich działalności 
gospodarczej lub których głównej działalności lub przedmiotu działalności nie stanowi 
wykonywanie działalności rolniczej.

Wniosek

To do państw członkowskich należy przekazywanie informacji na temat warunków 
przyznawania uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich i ustanawiania 
odpowiednich środków kontroli w celu zapewnienia zgodności z warunkami zatwierdzenia 
Komisji. Komisja zachęca zatem składającego petycję do zwrócenia się do litewskiego 
ministerstwa rolnictwa lub agencji płatniczej w celu uzyskania bardziej szczegółowych 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, 
Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608–670.
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informacji na temat przyznawania uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich na 
Litwie.

Zachęca się składającego petycję do zwrócenia się do litewskiego ministerstwa rolnictwa lub 
agencji płatniczej także w odniesieniu do decyzji litewskich władz dotyczącej wdrożenia na 
Litwie wymogów dotyczących rolników aktywnych zawodowo, zwłaszcza w sytuacji gdy 
dojdzie do poszerzenia wykazu negatywnego zgodnie z art. 9 ust. 3 aktu podstawowego.


