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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1435/2009 af Mariusz Olejnik, polsk statsborger, for den polske 
sammenslutning af raspproducenter (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku), 
om de polske myndigheders påståede misligholdelse af de bestemmelser, der 
danner grundlag for det operationelle sektorprogram "Omstrukturering og 
modernisering af fødevaresektoren og udviklingen af landdistrikter"

1. Sammendrag

Under henvisning til en konkret sag, hvor en polsk producent af rapsbaseret dyrefoder fik 
afslag på støtte via det operationelle sektorprogram "Omstrukturering og modernisering af 
fødevaresektoren og udviklingen af landdistrikter 2004-2006", hævder andrageren, der er 
formand for den polske sammenslutning af rapsproducenter, at det polske 
landbrugsministerium og det agentur for omstrukturering og modernisering af landbruget 
(ARiMR) i forbindelse med håndhævelsen af bestemmelserne for adgang til midler under 
ordningen har gjort sig skyldige i overtrædelse af en lang række af EU's retsakter om 
omsætning af og handel med foderstoffer, konjunkturstatistikker og statistisk nomenklatur.
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren er formand for den polske sammenslutning af raspproducenter og henviser til en 
konkret sag, hvor en polsk producent af rapsbaseret dyrefoder fik afslag på støtte via det 
operationelle sektorprogram "Omstrukturering og modernisering af fødevaresektoren og 
udviklingen af landdistrikter 2004-2006". Andrageren hævder, at det polske 
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landbrugsministerium og agenturet for omstrukturering og modernisering af landbruget 
(ARiMR) i forbindelse med håndhævelsen af bestemmelserne for adgang til midler under 
ordningen har gjort sig skyldige i overtrædelse af en lang række af EU's retsakter om statistisk 
og økonomisk klassificering af foderstoffer.

Andrageren hævder især, at myndighederne afviste at yde støtte til et bestemt projekt 
vedrørende "rapsfrøforarbejdningsanlæg til produktion af foderstoffer til landbrugsdyr og fisk". 
Andrageren henfører denne begrænsning af støtten til, at fremstillingen af mel og foderkage af 
raps er klassificeret under "15.41.Z Produktion af urensede olier og fedt", som er en kategori, 
der ikke er støtteberettiget under programmet. Programmet omfatter kun kategorien "15.71.Z 
Produktion af foderstoffer til landbrugsdyr og fisk", som det pågældende projekt ifølge 
andrageren burde være omfattet af. 

Andrageren anmoder om hjælp fra Europa-Parlamentet til at imødegå, hvad han opfatter som 
"et klart tilfælde af forskelsbehandling af en polsk iværksætter, der er uforenelig med de 
grundlæggende fællesskabsprincipper, som er lighed, god tro og tillid til loven og de 
administrative praksisser og procedurer".

Kommissionens bemærkninger 

Gennemførelsen af Fællesskabets strukturfonde (herunder det operationelle sektorprogram, 
der nævnes i andragendet) er underlagt delt forvaltning, hvilket indebærer, at medlemsstaterne 
skal gennemføre programmerne. Selv om Kommissionen har undersøgt og godkendt det 
pågældende operationelle sektorprogram, står de relevante polske myndigheder for den 
detaljerede gennemførelse.

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og 
om ændring og ophævelse af visse forordninger er de nærmere bestemmelser for støtten, 
herunder de sektorer, der kan få støtte, angivet i medlemsstaternes respektive programmer. 
Det polske programtillæg til det operationelle sektorprogram omfatter ganske rigtigt ikke 
sektion 15.41.Z. "Produktion af ikkerafinerede olier/fedt". Støtten omfatter kun sektion 
15.71.Z – "Produktion af dyrefoder".

Andrageren rejser spørgsmålet om, hvorvidt de aktiviteter, der er klassificeret under disse 
overskrifter, er en overtrædelse af EU-lovgivningen. Det er de ikke, da EU-lovgivningen 
fastsætter generelle kategorier for aktiviteter uden at anføre en detaljeret liste over aktiviteter 
for hver kategori.

Rapsfrø forarbejdes generelt til anvendelse i dyrefoder (dyrene fodres med små mængder 
rapsfrø som hele frø). Med hensyn til vægt omdannes et ton rapsfrø ved presning til 
gennemsnitligt 420 kg olie og 580 kg mel. Mens førstnævnte anvendes til forskellige fødevare-
og nonfoodformål, anvendes rapsmel næsten udelukkende som ingrediens til dyrefoder, som 
har et meget højt proteinindhold. Olie er imidlertid vigtigere, hvad angår  værdi. 
Gennemsnitsprisen i perioden 2004-2009 var 656 euro/ton for rapsolie (fob Rotterdam) og 137 
euro/ton for rapsmel (fob Hamburg). Heraf følger, at der ved forarbejdning af rapsfrø 
fremstilles to værdifulde produkter, og at produktionen af dem ifølge sagens natur ikke kan 
adskilles. Den i andragendet nævnte fællesskabslovgivning, der fastsætter, at rapsmel er 
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dyrefoder, er således ikke i strid med klassificeringen af knuseprocessen.

Vedrørende påstandene om forskelsbehandling af en polsk iværksætter bør man holde sig for 
øje, at støtten til forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter bør sigte 
på at gøre det lettere at forbedre og rationalisere forarbejdningen og afsætningen af 
landbrugsprodukter og dermed bidrage til at gøre dem mere konkurrencedygtige og give dem 
øget merværdi (artikel 25, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Følgelig har man 
ikke ubetinget ret til at modtage en sådan støtte. Støtten til forbedring af forarbejdningen og 
afsætningen af landbrugsprodukter er en særlig type støtte, der kun er til rådighed for 
personer, der opfylder visse kriterier. Det er op til de polske myndigheder at fastsætte disse 
kriterier, og de skal gælde for alle ansøgere for ikke at kunne betragtes som 
forskelsbehandling.

Selv om andragendet hovedsageligt drejer sig om klassificering af rapsbaseret produktion af 
foderstoffer, beskylder andrageren også de polske myndigheder for at overtræde 
fællesskabslovgivningen om forvaltningen af programmet. Samtidig nævner andrageren flere 
grunde, som de polske myndigheder anfører, til at begrænse støtten: "kontant betaling, 
afholdelse af fælles udgifter til forarbejdning af foderstoffer og en olieudtrækningspresse samt 
indgivelse af uforudsete udgifter afholdt i gennemførelsesfasen". Hvis støttemodtageren ikke 
er enig i de kompetente myndigheders afgørelse vedrørende den støtte, der er ansøgt om, 
henvises han til behørig rettergang for at løse striden med de pågældende myndigheder1.

Medlemsstatens kompetente myndigheder er ansvarlige for gennemførelsen af det pågældende 
program og for godkendelsen af de enkelte projekter. De enkelte støttemodtagere bør følge de 
relevante procedurer i de pågældende medlemsstater for at få en retfærdig behandling af deres 
ansøgninger om støtte.

Klassificeringen af aktiviteter i polsk lovgivning synes ikke at være i strid med EU-
lovgivningen."

                                               
1 www.minrol.gov.pl.


