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Temats: Lūgumraksts Nr. 1435/2009, ko Polijas rapšu audzētāju apvienības (Krajowe 
Zrzeszenie Producentów Rzepaku) vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Mariusz Olejnik, par to, ka Polijas varas iestādes, iespējams, neievēro noteikumus, 
uz kuriem balstās nozaru darbības programma „Pārtikas nozares restrukturizācija 
un modernizācija un lauku attīstība 2004.–2006. gadam”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz konkrētu gadījumu, kad Polijas rapšu audzētājam tika atteiktas subsīdijas 
saskaņā ar nozaru darbības programmu „Pārtikas nozares restrukturizācijas un modernizācija 
un lauku attīstība 2004.–2006. gadam”, lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Polijas rapšu 
audzētāju apvienības priekšsēdētājs, apgalvo, ka Polijas Lauksaimniecības ministrija un 
Polijas Lauksaimniecības restrukturizācijas un modernizācijas aģentūra (ARMA) ir pārkāpušas 
virkni ES tiesību aktu par pārtikas produktu tirdzniecību, ekonomisko statistiku un statistikas 
nomenklatūru saistībā ar noteikumu īstenošanu, kas reglamentē piekļuvi apropriācijām 
saskaņā ar shēmu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs ir Polijas rapšu audzētāju asociācijas priekšsēdētājs un atsaucas uz 
konkrētu gadījumu, kurā Polijas rapšu lopbarības ražotājam atteikta subsīdija nozaru darbības 
programmas (SOP) „Pārtikas nozares restrukturizācija un modernizācija un lauku attīstība 
2004.–2006. gadam” ietvaros. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas Lauksaimniecības 
ministrija un Polijas Lauksaimniecības restrukturizācijas un modernizācijas aģentūra (ARMA) 



PE440.087v01-00 2/3 CM\810997LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

ir pārkāpušas vairākus Kopienas tiesību aktus par lopbarības produktu statistisko un 
ekonomisko klasifikāciju ar noteikumiem, kas reglamentē iepriekš minēto subsīdiju shēmu.

Konkrētāk, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka varas iestādes samazinājušas subsīdiju 
konkrētam projektam ar nosaukumu „Rapšu pārstrādes rūpnīca lopbarības un zivju barības 
ražošanai”. Lūgumrakstā šis subsīdijas samazinājums saistīts ar novērojumu, ka miltu un 
konditorejas izstrādājumu ražošana no eļļas sēklām ir iekļauta kategorijā „15.41.Z Neattīrītu 
eļļu un tauku ražošana”, kas programmā neietilpst. Programma ietver tikai kategoriju „15.71.Z 
Lopbarības un zivju barības ražošana”, kurā, pēc lūgumraksta iesniedzēja domām, 
klasificējams apspriežamais projekts.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību cīņā pret, viņaprāt, „skaidru 
Polijas uzņēmēja diskrimināciju, kas nav savienojama ar Kopienas vienlīdzības, tiesiskuma, 
labticības pamatprincipiem un uzticību tiesību aktiem un administratīvajām praksēm un 
procedūrām”.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Kopienas struktūrfondu izlietošana (ietverot lūgumrakstā minēto SOP) ir pakļauta dalītai 
pārvaldībai, saskaņā ar kuru dalībvalstīm ir jāizpilda programmas. Kaut arī Eiropas Komisija 
ir pārbaudījusi un apstiprinājusi attiecīgo SOP, atbildība par detalizētu izlietojumu jāuzņemas 
attiecīgajām Polijas varas iestādēm.

Saskaņā ar Kopienas 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas 
Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (EAGGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu 
regulu grozīšanu un atcelšanu, atbalsta sīkāku izklāstu, tajā skaitā atbalstāmās nozares, nosaka 
dalībvalstis savās attiecīgajās programmās. Polijas SOP programmas papildinājums patiesi 
neietver nodaļu 15.41.Z. Nerafinētu eļļu un tauku ražošana. Atbalsts paredzēts tikai nodaļai
15.71.Z – Lopbarības ražošana.

Lūgumrakstā aktualizēts jautājums, vai ar šiem nosaukumiem klasificētās darbības nepārkāpj 
ES tiesību aktus. Nē, nepārkāpj, jo ES tiesību akti nosaka vispārīgas darbību kategorijas, 
nenorādot detalizētu darbību sarakstu katrai kategorijai.

Izmantošanai dzīvnieku barībā rapši galvenokārt tiek pārstrādāti (neliels rapšu daudzums tiek 
dots dzīvniekiem veselos graudos). Svara izteiksmē presēšana pārvērš vienu tonnu rapšu vidēji 
420 kg eļļas un 580 kg miltu. Ja eļļai ir dažādi pielietojumi pārtikas un nepārtikas mērķiem, 
rapšu milti tiek izmantoti gandrīz tikai kā dzīvnieku barības sastāvdaļa, kas novērtēta tās
augstā proteīna satura dēļ. Tomēr pēc vērtības eļļa ir svarīgāka. Laika posmā no 2004. līdz 
2009. gadam vidējā cena bija EUR 656 par tonnu rapšu eļļas (fob Rotterdam), EUR 137 par 
tonnu rapšu miltu (fob Hamburg). No tā var secināt, ka pārstrādes rezultātā rodas divi vērtīgi 
produkti, kuru ražošana pēc būtības ir nedalāma. Lūgumrakstā minētie Kopienas tiesību akti, 
kas definē rapšu miltus kā dzīvnieku barību, tādējādi nav pretrunā ar smalcināšanas procesa 
klasifikāciju.

Saistībā ar apsūdzībām diskriminācijā pret Polijas uzņēmēju jāpatur prātā, ka atbalstam 
lauksaimniecības produktu pārstrādes un realizācijas uzlabošanai jābūt mērķētam uz 
lauksaimniecības produktu pārstrādes un realizācijas uzlabošanu un racionalizēšanu, tādējādi 
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palīdzot palielināt konkurētspēju un šādu produktu pievienoto vērtību (Padomes Regulas
Nr. 1257/1999 25. panta 1. punkts). Līdz ar to nepastāv beznosacījumu tiesības saņemt šādu 
atbalstu. Būtībā atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādes un realizācijas uzlabošanai ir 
īpašs palīdzības veids, kas pieejams tikai personām, kas izpilda noteiktus kritērijus. Šo 
kritēriju noteikšana ir varas Polijas iestāžu kompetencē, un tiem būtu jāattiecas uz visiem 
pretendentiem, lai nebūtu uzskatāmi par diskriminējošiem.

Kaut arī lūgumrakstā galvenokārt pieminēta rapšu lopbarības produktu ražošanas klasifikācija, 
lūgumraksta iesniedzējs apsūdz Polijas varas iestādes Kopienas tiesību aktu pārkāpšanā arī 
programmas pārvaldības jomā. Tajā pašā laikā lūgumraksta iesniedzējs min vairākus Polijas 
varas iestāžu nosauktos iemeslus subsīdijas samazināšanai: „samaksa skaidrā naudā, kopēju 
izmaksu radīšana lopbarības produktu pārstrādei un eļļas ieguves presei, kā arī īstenošanas 
posmā radušos neplānotu izmaksu uzrādīšana”. Ja saņēmējs nepiekrīt kompetento iestāžu 
pieņemtajam lēmumam par prasīto subsīdiju, viņam jārisina domstarpības ar attiecīgajām varas 
iestādēm likumā noteiktajā kārtībā1.

Kompetentās dalībvalsts iestādes ir atbildīgas par minētās programmas īstenošanu un atsevišķu 
projektu apstiprināšanu. Atsevišķiem saņēmējiem būtu jāseko atbilstošajām procedūrām 
iesaistītajās dalībvalstīs, lai nodrošinātu taisnīgu viņu subsīdiju pieprasījumu izskatīšanu.

Darbību klasifikācija Polijas tiesību aktos nav pretrunā ES likumdošanai.”

                                               
1 www.minrol.gov.pl


