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Tárgy: Mariusz Olejnik lengyel állampolgár által a „Repcetermesztők Országos 
Egyesülete” (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku) nevében benyújtott 
1435/2009. számú petíció az élelmiszer-ipari ágazat szerkezetátalakítására és 
korszerűsítésére, valamint a vidéki térségek fejlesztésére létrehozott 2004–
2006-os operatív ágazati program alapját képező rendelkezéseknek a lengyel 
hatóságok általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

Egy konkrét ügyre való hivatkozással, amikor elutasították egy repcealapú állati 
takarmányokat előállító lengyel gyártónak „Az élelmiszer-ipari ágazat szerkezetátalakítása és 
korszerűsítése, valamint a vidéki térségek fejlesztése 2004-2006” elnevezésű operatív ágazati 
program keretében történő támogatását, a petíció benyújtója, aki a lengyel Repcetermesztők 
Országos Egyesületének az elnöke, azt állítja, hogy a lengyel mezőgazdasági minisztérium és 
a mezőgazdaság szerkezetátalakításával és korszerűsítésével foglalkozó lengyel ügynökség 
(ARiMR) a program pénzeszközeihez való hozzáférést szabályozó rendelkezések kezelésével 
kapcsolatban megsértette az Európai Unió számos, a takarmányok forgalomba hozatalára és 
kereskedelmére, a gazdasági statisztikákra és a statisztikai osztályozásra vonatkozó jogi 
aktusát. A petíció benyújtója ezért ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.
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A petíció benyújtója a lengyel Repcetermesztők Országos Egyesületének elnöke, és egy 
konkrét ügyre hivatkozik, amikor elutasították egy repcealapú állati takarmányokat előállító 
lengyel gyártónak „Az élelmiszer-ipari ágazat szerkezetátalakítása és korszerűsítése, valamint 
a vidéki térségek fejlesztése 2004–2006” elnevezésű operatív ágazati program keretében 
történő támogatását. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a lengyel mezőgazdasági 
minisztérium és a mezőgazdaság szerkezetátalakításával és korszerűsítésével foglalkozó 
lengyel ügynökség (ARMA) az említett támogatási programot szabályozó rendelkezések 
kezelésével kapcsolatban megsértette az Európai Unió számos, a takarmányok statisztikai és 
gazdasági osztályozásra vonatkozó jogi aktusát.

A petíció benyújtója különösképpen azt állítja, hogy a hatóságok csökkentették a 
„repcefeldolgozó üzem haszonállat- és haltakarmány előállításához” nevű konkrét projektnek 
szánt támogatás összegét. A petíció a támogatás e csökkentését azzal az észrevétellel hozza 
összefüggésbe, amely szerint az olajmagból előállított liszt és pogácsa gyártása a „15.41.Z 
Nyers olajok és zsírok előállítása” nevű kategóriába tartozik, amely a program keretében nem 
jogosult támogatásra. A program csupán a „15.71.Z Haszonállat-eledel és haltakarmány 
előállítása” nevű kategóriát foglalja magában, és a petíció benyújtója szerint az érintett 
projektet is ez alá kellene besorolni.  

A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri a helyzet megoldásához, amely 
véleménye szerint „egyértelmű diszkrimináció a lengyel vállalkozóval szemben, és 
összeegyeztethetetlen a Közösség olyan alapelveivel, mint az egyenlőség, a jogszerűség, a 
jóhiszeműség és a jog, illetve az igazgatási gyakorlatok és eljárások iránti bizalom”.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A közösségi strukturális alapok végrehajtása esetében (ideértve a petícióban említett operatív 
ágazati programot is) a közös irányítás elve érvényesül, ami azt jelenti, hogy a programok 
lebonyolítása a tagállamok feladata. Míg az Európai Bizottság megvizsgálta és jóváhagyta a 
szóban forgó operatív ágazati programot, a részletes végrehajtásért az illetékes lengyel 
hatóságok felelősek.

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül 
helyezéséről szóló 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet szerint a támogatások 
részleteit, többek között a támogatott ágazatokat a tagállamok határozzák meg az egyes 
vonatkozó programokon belül. A lengyel operatív ágazati programra vonatkozó 
projektkiegészítési támogatások között valóban nem szerepel a „15.41.Z Nyers olajok/zsírok 
előállítása” nevű szakasz. A támogatás kizárólag a „15.71.Z – Haszonállat-eledel előállítása” 
szakasz alapján vehető igénybe.

A petíció felveti a kérdést, vajon az e cím alá besorolt tevékenységek sértik-e az uniós 
jogszabályokat. Nem sértik azokat, mivel az uniós jogszabály általános tevékenységi 
kategóriákat határoz meg, és az egyes kategóriákba tartozó tevékenységekről nem rendelkezik 
részletesen. 

Állati takarmányként való felhasználáshoz a repcét általában feldolgozzák (kis mennyiségben 
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egész magként is tartalmazhat repcét az állati takarmány).  Súly tekintetében a sajtolást 
követően 1 tonna repcemagból átlagosan 420 kg olaj és 580 kg liszt keletkezik. Míg előbbi 
különböző étkezési és nem étkezési célokra is felhasználható, a repcelisztet szinte kizárólag 
állati takarmány-összetevőként alkalmazzák, gazdag fehérjetartalma miatt. Érték 
szempontjából azonban az olaj jelentősebb. A 2004–2009 közötti időszakban a repceolaj 
átlagos ára 656 EUR/tonna (fob Rotterdam), míg a repceliszté 137 EUR/tonna (fob Hamburg) 
volt. Ebből következik, hogy a repcemag feldolgozása során két értékes termék keletkezik, 
amelyek előállítása természetüknél fogva nem különválasztható. A repcelisztet állati 
takarmányként meghatározó és a petícióban hivatkozott közösségi szabályozás ezért nem áll 
ellentétben a sajtolási folyamat besorolásával.

A lengyel vállalkozóval szembeni hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó állítások 
tekintetében figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és 
forgalmazásának javításához nyújtott támogatásnak a mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és forgalmazásának javítását és ésszerűsítését kell céloznia, és ezáltal hozzá
kell járulnia az ilyen termékek versenyképességének, valamint hozzáadott értékének 
növeléséhez (az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 25. cikkének (1) bekezdése). Tehát senki sem 
juthat feltétel nélkül ilyen támogatáshoz. Valójában a mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és forgalmazásának javítását célzó támogatás egy speciális támogatástípus, 
amely kizárólag bizonyos kritériumokat teljesítő személyek számára érhető el. E kritériumok 
meghatározása a lengyel hatóságok hatáskörébe tartozik, és annak érdekében, hogy ne 
minősüljenek hátrányosan megkülönböztető jellegűnek, ezeket valamennyi pályázó esetében 
alkalmazni kell.

Míg a petíció elsősorban a repcealapú takarmány előállításának besorolásával foglalkozik, a 
petíció benyújtója ezenfelül azzal vádolja a lengyel hatóságokat, hogy a program irányítása 
tekintetében megsértik a közösségi jogot. Ugyanakkor számos olyan érvet is megemlít, 
amelyekkel a lengyel hatóságok a támogatás csökkentését indokolták: „készpénzben történő 
fizetés, a takarmányfeldolgozás során és egy olajsajtoló gép beszerzése nyomán keletkezett 
közös költségek, valamint a végrehajtási szakaszban keletkezett nem várt költségek 
benyújtása”. Ha a kedvezményezett nem ért egyet az illetékes hatóságok által az igényelt 
támogatással kapcsolatban hozott döntéssel, a megfelelő eljárás keretén belül kell rendeznie az 
érintett hatóságok és közötte fennálló nézeteltérést1.

A szóban forgó program végrehajtása és az egyes projektek jóváhagyása az illetékes tagállami 
hatóságok feladata. Az egyéni kedvezményezetteknek az érintett tagállamon belül érvényes 
megfelelő eljárásokat kell követniük ahhoz, hogy biztosítsák támogatási kérelmeik tisztességes 
elbírálását.

A lengyel szabályozás által meghatározott tevékenységbesorolás a jelek szerint nem ellentétes 
az uniós joggal.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


