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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1435/2009, του Mariusz Olejnik, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της πολωνικής ένωσης παραγωγής ελαιοκράμβης (Krajowe 
Zrzeszenie Producentów Rzepaku), σχετικά με φερόμενη μη τήρηση εκ 
μέρους των πολωνικών αρχών των διατάξεων που διέπουν το τομεακό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του τομέα 
των τροφίμων και ανάπτυξη της υπαίθρου για την περίοδο 2004-2006»

1. Περίληψη της αναφοράς

Παραπέμποντας σε συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία απορρίφθηκε η χορήγηση ενίσχυσης 
σε έναν πολωνό παραγωγό ελαιοκράμβης μέσω του τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος 
«Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του τομέα των τροφίμων και ανάπτυξη της υπαίθρου 
για την περίοδο 2004-2006», ο αναφέρων, ο οποίος είναι πρόεδρος της πολωνικής ένωσης 
παραγωγών ελαιοκράμβης, διατείνεται ότι το πολωνικό Υπουργείο Γεωργίας και ο πολωνικός 
οργανισμός αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της γεωργίας (ARiMR), στο πλαίσιο της 
εφαρμογής των διατάξεων για την πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους, βαρύνονται με 
παραβίαση μεγάλου αριθμού νομικών πράξεων της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ζωοτροφών, 
τις οικονομικές στατιστικές και τη στατιστική ονοματολογία. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων είναι πρόεδρος της πολωνικής Ένωσης Παραγωγών Ελαιοκράμβης και 
παραπέμπει σε συγκεκριμένη υπόθεση στην οποία απορρίφθηκε η χορήγηση ενίσχυσης σε 
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πολωνό παραγωγό ελαιοκράμβης μέσω του τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος 
«Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του τομέα των τροφίμων και της ανάπτυξης της 
υπαίθρου για την περίοδο 2004-2006». Ο αναφέρων διατείνεται ότι το πολωνικό Υπουργείο 
Γεωργίας και ο πολωνικός Οργανισμός Αναδιάρθρωσης και Εκσυγχρονισμού της Γεωργίας 
(ARiMR), έχουν παραβιάσει, στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν το προαναφερθέν 
σύστημα επιδοτήσεων, αρκετές νομικές πράξεις της Κοινότητας σχετικά με τη στατιστική και 
οικονομική ταξινόμηση των ζωοτροφών.

Συγκεκριμένα, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρχές μείωσαν μια επιδότηση για ένα 
συγκεκριμένο έργο με τίτλο «μονάδα επεξεργασίας ελαιοκράμβης για την παραγωγή 
ζωοτροφών για ζώα εκτροφής και ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας». Η αναφορά συνδέει την εν λόγω 
μείωση της επιδότησης με την παρατήρηση ότι η παρασκευή αλεύρων και πιτών από 
ελαιούχους σπόρους ταξινομείται ως «15.41.Z Παραγωγή μη εξευγενισμένων ελαίων και 
λιπών», κατηγορία η οποία δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του προγράμματος. Το πρόγραμμα 
καλύπτει μόνο την κατηγορία «15.71.Z Παραγωγή ζωοτροφών για ζώα εκτροφής και ψάρια 
ιχθυοκαλλιέργειας», στην οποία, σύμφωνα με τον αναφέροντα, θα έπρεπε να καταχωρηθεί το 
εν λόγω έργο. 

Ο αναφέρων ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντιμετωπιστεί αυτό που 
είναι, κατά την άποψή του, «υπόθεση σαφούς διάκρισης εις βάρος πολωνού επιχειρηματία, η 
οποία είναι ασύμβατη με τις θεμελιώδεις κοινοτικές αρχές της ισότητας, της νομιμότητας, της 
καλής πίστης και της εμπιστοσύνης στη νομοθεσία και στις διοικητικές πρακτικές και 
διαδικασίες».

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά 

Η υλοποίηση των κοινοτικών διαρθρωτικών Ταμείων (περιλαμβανομένου του τομεακού 
επιχειρησιακού προγράμματος που εξετάζεται στην παρούσα αναφορά), υπόκειται σε κοινή 
διαχείριση, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εκτελούν τα προγράμματα. Ενώ 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε και ενέκρινε το εν λόγω τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
η ευθύνη για τη λεπτομερή εφαρμογή του είναι ζήτημα το οποίο αφορά τις αρμόδιες 
πολωνικές αρχές.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης 
Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση 
ορισμένων κανονισμών, οι λεπτομέρειες της στήριξης, περιλαμβανομένων των τομέων προς 
τους οποίους παρέχεται η στήριξη, καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα αντίστοιχα 
προγράμματά τους. Το συμπληρωματικό έγγραφο προγραμματισμού του πολωνικού 
τομεακού επιχειρησιακού προγράμματος πράγματι δεν περιλαμβάνει την ενότητα 15.41.Z. 
Παραγωγή μη εξευγενισμένων ελαίων/λιπών. Η στήριξη περιορίζεται μόνο στην ενότητα 
15.71.Z – Παραγωγή ζωοτροφής.

Η αναφορά εγείρει το ζήτημα του κατά πόσον οι δραστηριότητες που υπάγονται στις 
κατηγορίες αυτές συνιστούν παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Δεν συνιστούν παραβίαση, 
καθώς η νομοθεσία της ΕΕ προσδιορίζει τις γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, χωρίς να 
προβλέπει λεπτομερή κατάλογο δραστηριοτήτων για κάθε κατηγορία.
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Για να χρησιμοποιηθεί η ελαιοκράμβη σε ζωοτροφές υποβάλλεται σε επεξεργασία (μικρές 
ποσότητες ελαιοκράμβης σε μορφή ολόκληρων κόκκων χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή). 
Όσον αφορά το βάρος, η πίεση μετατρέπει έναν τόνο ελαιοκράμβης κατά μέσο όρο σε 420 kg 
ελαίου και 580 kg αλεύρου. Ενώ το έλαιο χρησιμοποιείται για διάφορους διατροφικούς και μη 
σκοπούς, το άλευρο ελαιοκράμβης χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ως συστατικό 
ζωοτροφής, η αξία του οποίου έγκειται στη σημαντική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Ωστόσο, 
όσον αφορά την αξία, το έλαιο είναι σημαντικότερο. Η μέση τιμή για το διάστημα 2004-2009 
ήταν 656 ευρώ/τόνο για το κραμβέλαιο (τιμή fob Ρότερνταμ) και 137 ευρώ/τόνο για το άλευρο 
ελαιοκράμβης (τιμή fob Αμβούργο). Βάσει αυτού προκύπτει ότι η επεξεργασία ελαιοκράμβης 
παράγει δύο μεγάλης αξίας προϊόντα, η παραγωγή των οποίων είναι εκ φύσεως αδύνατο να 
διαχωριστεί. Η κοινοτική νομοθεσία που θεωρεί το άλευρο ελαιοκράμβης ζωοτροφή, η οποία 
παρατίθεται στην παρούσα αναφορά, δεν έρχεται, ως εκ τούτου, σε αντίθεση με την 
ταξινόμηση της διαδικασίας σύνθλιψης.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί διάκρισης σε βάρος πολωνού επιχειρηματία θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι η παροχή στήριξης για τη βελτίωση της επεξεργασίας και της εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της 
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και με τον τρόπο αυτόν να συμβάλει στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών (άρθρο 
25, παράγραφος 1) του κανονισμού 1257/1999 του Συμβουλίου). Κατά συνέπεια, δεν 
υφίσταται δικαίωμα λήψης της εν λόγω στήριξης χωρίς προϋποθέσεις.  Ουσιαστικά, η 
στήριξη για τη βελτίωση της επεξεργασίας και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων αποτελεί 
έναν ειδικό τύπο στήριξης, η οποία διατίθεται μόνο σε όσους πληρούν συγκεκριμένα 
κριτήρια. Ο καθορισμός των εν λόγω κριτηρίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πολωνικών 
αρχών, και θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους αιτούντες, προκειμένου να μην θεωρούνται 
ότι εισάγουν διακρίσεις.

Ενώ η αναφορά εστιάζεται κυρίως στην ταξινόμηση της παραγωγής ζωοτροφών από 
ελαιοκράμβη, ο αναφέρων επίσης κατηγορεί τις πολωνικές αρχές για παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος. Ταυτόχρονα, ο 
αναφέρων παραθέτει πολλούς λόγους τους οποίους προέβαλαν οι πολωνικές αρχές για τη 
μείωση της επιδότησης: «πληρωμή τοις μετρητοίς, επιβάρυνση με κοινές δαπάνες για την 
επεξεργασία ζωοτροφών και ένα πιεστήριο εξαγωγής ελαίου, και υποβολή μη 
προγραμματισμένων εξόδων τα οποία ανέκυψαν κατά το στάδιο υλοποίησης». Εάν ο 
δικαιούχος δεν συμφωνεί με την απόφαση των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την αιτούμενη 
επιδότηση, θα πρέπει να προσφύγει στη δέουσα διαδικασία για τη διευθέτηση των διαφορών 
του με τις σχετικές αρχές1.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος και για την έγκριση μεμονωμένων έργων. Οι μεμονωμένοι δικαιούχοι θα πρέπει 
να ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες στα σχετικά κράτη μέλη, προκειμένου να 
διασφαλίσουν δίκαιη μεταχείριση των αιτημάτων τους για χορήγηση επιδοτήσεων.

Η ταξινόμηση δραστηριοτήτων στην πολωνική νομοθεσία δεν φαίνεται να αντιβαίνει στη 
νομοθεσία της ΕΕ.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


