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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 1435/2009, внесена от Mariusz Olejnik, с полско гражданство, 
от името на Сдружението на полските производители на рапично семе 
(Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku), относно предполагаемо 
незачитане от страна на полските органи на разпоредбите, на които се 
основава секторна оперативна програма „Преструктуриране и 
модернизиране на хранителната промишленост и развитие на селските 
райони 2004–2006 г.“

1. Резюме на петицията

Позовавайки се на конкретен случай, в който на полски производител на фураж от 
рапично семе е отказана субсидия по секторна оперативна програма 
„Преструктуриране и модернизиране на хранителната промишленост и развитие на 
селските райони 2004-2006 г.“, вносителят на петицията, който е председател на 
Сдружението на полските производители на рапично семе, твърди, че полското 
министерство на земеделието и полската агенция за преструктуриране и модернизиране 
на селското стопанство са нарушили много законодателни актове на ЕС в областта на 
търговията на фуражи, икономическата статистика и статистическата номенклатура във 
връзка с прилагането на правилата, регламентиращи достъпа до бюджетни кредити по 
тази схема. Затова вносителят на петицията призовава Европейския парламент да 
разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.
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Вносителят на петицията е председател на Сдружението на полските производители на 
рапично семе r информира за конкретен случай, в който на полски производител на 
фураж от рапично семе е отказана субсидия по секторна оперативна програма (СОП) 
„Преструктуриране и модернизиране на хранителната промишленост и развитие на 
селските райони 2004-2006 г.“. Вносителят твърди, че с правилата, според които 
функционира горепосочената схема за субсидии, полското министерство на земеделието 
и полската агенция за преструктуриране и модернизиране на селското стопанство 
(ARMA) са нарушили няколко законодателни акта на Общността в областта на 
статистическата и икономическата класификация на фуражите.

Вносителят твърди, че органите са намалили размера на субсидията за конкретен 
проект, озаглавен „Фабрика за обработка на рапично семе за производство на фуражи за 
животни, отглеждани в стопанства, и храна за риби“. В петицията това намаляване на 
субсидията се свързва с факта, че производството на брашно и пресовани блокчета от от 
слънчогледово семе е класифицирано в раздел „15.41.Z Производство на нерафинирани 
масла и мазнини“, което е категория, неподлежаща на финансиране от програмата. Тази 
програма  обхваща само категория „15.71.Z Производство на фуражи за животни, 
отглеждани в стопанства, и храна за риби“, където според вносителя на петицията 
следва да бъде класифициран и въпросният проект.

Вносителят на петицията търси съдействие от Европейския парламент за 
противодеайствие на това, което той нарича „пример за очевидна дискриминация срещу 
полски предприемач, в разрез с основните принципи на Общността, свързани с 
равнопоставеност, законност, добросъвестност и доверие в закона и административните 
практики и процедури“.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Прилагането на мерките по структурните фондове на Общността (в това число и 
въпросната СОП) е обект на съвместно управление, съгласно което програмите следва 
да бъдат осъществявани от държавите-членки. Европейската комисия е прегледала и 
одобрила въпросната СОП, но отговорността за детайлното изпълнение се носи от 
съответните полски органи.

Съгласно Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и 
гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти, 
конкретните мерки, свързани с помощта, в това число и подпомаганите сектори, се 
определят от държавите-членки в съответните програми. Полската СОП действително 
не включва раздел 15.41.Z – Производство на нерафинирани масла/мазнини. 
Подпомагането е ограничено единствено до раздел 15.71.Z – Производство на фуражи 
за животни.

В петицията се повдига въпроса дали дейностите, класифицирани в тези раздели, не са 
в разрез със законодателството на ЕС. Това не е така, тъй като законодателството на ЕС 
определя основните категории дейности, без да предоставя подробен списък на тези 
дейности за всяка категория.
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За употребата му в производството на фуражи за животни, рапичното семе обикновено 
се преработва (само малки количества от това семе се дават в непреработен вид на 
животните). По отношение на теглото, от един тон рапично семе чрез пресоване се 
произвежда средно 420 кг масло и 580 кг брашно. Като се има предвид, че маслото се 
използва за различни цели на хранителната и нехранителната промишленост, брашното 
от рапично семе се използва изключително като съставка на фуражите за животни, като 
се оценява значителното му съдържание на протеини. По отношение на стойността
обаче, маслото е по-важно. Средната цена в периода 2004–2009 г. е била 656 евро за 1 
тон рапично масло (fob Ротердам) и 137 евро за 1 тон рапично брашно (fob Хамбург). От 
това следва, че в резултат от преработката на рапично семе се добиват два ценни 
продукта, производството на които е неделимо по своя характер. Цитираното в 
петицията законодателство на Общността, което определя рапичното брашно като 
фураж за животни, следователно не влиза в противоречие с класификацията на процеса 
на пресоване на семената.

По отношение на твърденията за дискриминация срещу полски предприемач, следва да 
се има предвид, че помощта за подобряването на преработката и на реализацията на 
селскостопанските продукти е предназначена за подобряването и рационализацията на 
преработката и реализацията на селскостопанските продукти, както и да способства по 
този начин за повишаване на конкурентоспособността и на добавената стойност на 
въпросните продукти (член 25, параграф 1 от Регламент № 1257/1999 на Съвета). 
Следователно правото на получаване на такава помощ не е безусловно. Всъщност 
помощта за подобряване на преработката и реализацията на селскостопански продукти 
е особен вид помощ, който се предлага само на лицата, отговарящи на определени 
критерии. Определянето на тези критерии е от компетентността на полските органи, 
като те се прилагат по отношение на всички кандидати, с цел да не бъдат считани за 
дискриминационни.

Петицията разглежда предимно въпроса за класифицирането на производството на 
фуражи от рапично семе, но вносителят също така обвинява полските органи, че при 
управлението на програмата допускат нарушение на законодателството на Общността. В 
същото време вносителят цитира няколко аргумента, изтъкнати от полските органи във 
връзка с намаляването на субсидията: „плащане в брой, наличие на общ разход за 
преработка на фураж и преса за извличане на масло, както и непланирани разходи, 
направени във фазата на изпълнение на проекта“. В случай че бенефициентът не е 
съгласен с решението на компетентните органи по отношение на исканата от него 
субсидия, той трябва да следва съответните процедури за уреждане на спора с тези 
органи1.

Компетентните органи на държавата-членка са отговорни за прилагането на въпросната 
програма, както и за одобрението на отделните проекти. За да бъде гарантирано 
справедливо разглеждане на исканията за субсидии, всеки бенефициент следва да спазва 
съответните процедури в държавата-членка.

Класификацията на дейностите в полското законодателство не изглежда в противоречие 
със законодателството на ЕС.
                                               
1 www.minrol.gov.pl
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