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Tema: Peticija Nr. 1435/2009 dėl tariamo Sektorių veiklos programos „Maisto 
sektoriaus restruktūrizavimas ir modernizavimas ir kaimo plėtra 2004–2006 
m.“ nuostatų pažeidimo Lenkijos valdžios institucijose, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Mariusz Olejnik Lenkijos rapsų augintojų asociacijos 
(„Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku“) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Lenkijos rapsų augintojų asociacijos pirmininkas, nurodydamas konkretų 
atvejį, kai Lenkijos pašarų, kurių pagrindas yra rapsai, gamintojui atsisakyta suteikti subsidiją 
pagal Sektorių veiklos programą „Maisto sektoriaus restruktūrizavimas ir modernizavimas ir 
kaimo plėtra 2004–2006 m.“, teigia, kad Lenkijos žemės ūkio ministerija ir Lenkijos žemės 
ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūra (ARMA) pažeidė daug ES teisės aktų, 
susijusių su prekyba pašarais, ekonominiais statistiniais duomenis ir statistine nomenklatūra, 
susijusia su taisyklių, kuriomis reguliuojama galimybė gauti asignavimus pagal šią programą, 
laikymosi užtikrinimu. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šį 
klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas, Lenkijos rapsų augintojų asociacijos pirmininkas, nurodo konkretų atvejį, 
kai Lenkijos pašarų, kurių pagrindas yra rapsai, gamintojui atsisakyta suteikti subsidiją pagal 
Sektorių veiklos programą „Maisto sektoriaus restruktūrizavimas ir modernizavimas ir kaimo 
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plėtra 2004–2006 m.“. Jis teigia, kad Lenkijos žemės ūkio ministerija ir Lenkijos žemės ūkio 
restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūra (ARMA) pažeidė keletą Bendrijos teisės aktų, 
susijusių su ekonomine ir statistine pašarų klasifikacija ir taisyklėmis, kuriomis reguliuojama 
minėta subsidijų teikimo schema.
Tiksliau sakant, peticijos pateikėjas teigia, kad minėtos institucijos sumažino tam tikro 
projekto, pavadinto „Rapsų auginimo įmonė, auginanti gyvulių ir žuvų pašarams skirtus 
rapsus“, subsidiją. Peticijoje toks sumažinimas siejamas su faktu, kad aliejinių augalų sėklų 
miltų ir rupinių gaminiai priskiriami kategorijai „15.41.Z. Nerafinuoto aliejaus ir riebalų 
gamyba“, kuri neatitinka minėtos programos reikalavimų. Programos reikalavimus atitinka tik 
kategorija „15.71.Z. Gyvulinių ir žuvų pašarų gamyba“, kuriai, kaip teigia peticijos pateikėjas, 
turėtų būti priskiriamas minėtas projektas.

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento atremti peticijos pateikėjo teiginį, kad (kaip jis 
supranta) minėtas atvejis yra „akivaizdi Lenkijos verslininko diskriminacija, nesuderinama su 
pagrindiniais Bendrijos principais – lygybe, teisėtumu, sąžiningumu ir pasitikėjimu teise, 
administracine tvarka ir procedūromis“.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Bendrijos struktūrinės lėšos naudojamos taikant (įskaitant ir su minėta peticija susijusią 
Sektorių veiklos programą) pasidalijamojo valdymo būdą, kuriuo remiantis iš valstybių narių 
reikalaujama įgyvendinti programas. Nors Europos Komisija patikrino ir patvirtino minėtą 
Sektorių veiklos programą, detalus lėšų panaudojimas yra atitinkamų Lenkijos valdžios 
institucijų atsakomybė.

Remiantis 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės 
ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies 
pakeičiančiu bei panaikinančiu tam tikrus reglamentus, paramos skyrimo detales, įskaitant 
sektorius, kuriems skiriama parama, nustato valstybės narės savo atitinkamose programose. 
Beje, Lenkijos Sektorių veiklos programos priede nėra skirsnio „15.41.Z. Nerafinuoto aliejaus 
ir riebalų gamyba“. Parama teikiama tik pagal skirsnį „15.71.Z. Gyvulinių pašarų gamyba“.

Minėtoje peticijoje keliamas klausimas, ar tuo, kad po minėtomis antraštėmis išvardijamos 
veiklos rūšys, pažeidžiami ES teisės aktai. Nepažeidžiami, nes ES teisės aktuose apibrėžiamos 
bendros veiklos kategorijos, konkrečiai nenurodant visų kategorijų išsamaus sąrašo.

Gyvulių pašarui naudojami rapsai dažniausiai perdirbami (gyvuliams sušeriama tik nedidelė 
dalis sveikų rapsų grūdų). Kalbant apie svorį, iš vienos tonos rapsų presuojant išgaunama 
420 kg aliejaus ir 580 kg rapsų rupinių. Nors aliejus naudojamas maisto gamybai ir įvairiems 
kitiems tikslams, rupiniai naudojami beveik vien tik kaip sudedamoji gyvulinio pašaro dalis. 
Rupiniai vertingi dėl didelio baltymų kiekio. Tačiau kainos atžvilgiu aliejus yra 
reikšmingesnis. 2004–2009 m. vidutinė rapsų aliejaus kaina buvo 656 EUR už toną (FOB 
kaina Roterdame), o rupinių kaina – 137 EUR už toną (FOB kaina Hamburge). Taigi 
perdirbant rapsus gaunami du vertingi produktai, kurių gamyba neatskiriama. Bendrijos teisės 
aktai, kuriuose rapsų rupiniai apibrėžiami kaip gyvulinis pašaras (kaip cituojama minėtoje 
peticijoje), neprieštarauja smulkinimo proceso klasifikacijai.

Dėl tvirtinimo, kad Lenkijos verslininkas yra galimai diskriminuojamas, reikėtų nepamiršti, 
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kad investicinė parama palengvina žemės ūkio produktų perdirbimo gerinimą ir 
racionalizaciją bei prekybą jais, taip padėdama didinti tokių produktų konkurencingumą ir 
pridėtinę vertę (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 25 straipsnio 1 dalis). Taigi nėra 
besąlyginės teisės gauti tokią paramą. Iš esmės parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir 
pardavimui gerinti yra konkreti paramos, kurią gali gauti tik tam tikrus kriterijus atitinkantys 
asmenys, rūšis. Tokios paramos teikimo kriterijų apibrėžimas yra Lenkijos valdžios institucijų 
kompetencija, ir tokie kriterijai turėtų būti taikomi visiems pareiškėjams, kad nė vienas 
pareiškėjas nebūtų diskriminuojamas.

Nors minėtoje peticijoje dėmesys daugiausia telkiamas į pašarų, kuriems gaminti naudojami 
rapsai, gamybos klasifikaciją, peticijos pateikėjas taip pat kaltina Lenkijos valdžios institucijas 
dėl Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių minėtos programos valdymą, pažeidimo. Taip pat 
peticijos pateikėjas cituoja keletą Lenkijos valdžios institucijų pateiktų subsidijos sumažinimo 
priežasčių: „mokėjimas grynaisiais, patirtos bendrosios pašarų gamybos ir aliejaus išgavimo 
presuojant išlaidos ir pareikštos naudojant gautą paramą patirtos neplanuotos išlaidos“. Jeigu 
paramos gavėjas nesutinka su kompetentingų institucijų priimtu sprendimu, susijusiu su 
prašytos subsidijos teikimu, jis turėtų imtis tinkamos procedūros siekdamas susitarti su 
atitinkamomis valdžios institucijomis dėl išlaidų skirtumų padengimo.1

Atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos yra atsakingos už minėtos 
programos įgyvendinimą ir už atskirų projektų patvirtinimą. Pavieniai paramos gavėjai turėtų 
laikytis valstybių narių atitinkamų procedūrų siekiant užtikrinti, kad jų prašymai suteikti 
subsidijas būtų nagrinėjami tinkamai.

Lenkijos teisės aktuose nustatyta veiklos klasifikacija ES teisės aktams neprieštarauja.“

                                               
1 www.minrol.gov.pl.


