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Betreft: Verzoekschrift 1435/2009, ingediend door Mariusz Olejnik (Poolse 
nationaliteit), namens de Poolse bond van koolzaadproducenten (Krajowe 
Zrzeszenie Producentów Rzepaku), over het vermeende verzuim van de 
Poolse overheden om de bepalingen te handhaven die de grondslag vormen 
voor het sectoraal operationeel programma “Herstructurering en 
modernisering van de voedingssector en plattelandsontwikkeling 2004-2006”

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar een concrete zaak waarin een producent van diervoeders op basis van 
koolzaad steun via het sectoraal operationeel programma “Herstructurering en modernisering 
van de voedingssector en plattelandsontwikkeling 2004-2006” werd geweigerd. Indiener, die 
voorzitter is van de Poolse bond van koolzaadproducenten, stelt dat het Poolse ministerie van 
Landbouw en het Poolse agentschap voor herstructurering en modernisering van de landbouw 
(ARiMR) zich in verband met de handhaving van de bepalingen betreffende de toegang tot 
middelen onder deze regeling schuldig hebben gemaakt aan overtreding van een groot aantal 
EU-wetten aangaande de verkoop van en handel in diervoeders, conjunctuurstatistieken en 
statistische nomenclatuur. Indiener verzoekt derhalve het Europees Parlement om de zaak in 
behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener is voorzitter van de Poolse bond van koolzaadproducenten en verwijst naar een 
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specifieke zaak waarin een Poolse producent van diervoeders op basis van koolzaad steun via 
het sectoraal operationeel programma (SOP) “Herstructurering en modernisering van de 
voedingssector en plattelandsontwikkeling 2004-2006” werd geweigerd. Indiener beweert dat 
het Poolse ministerie van Landbouw en het Poolse agentschap voor herstructurering en 
modernisering van de landbouw (ARiMR) diverse communautaire wetten aangaande de 
statistische en economische nomenclatuur van diervoeders hebben overtreden met de regels 
voor de bovengenoemde steunregeling.

Indiener beweert meer in het bijzonder dat de autoriteiten de steun voor een specifiek project 
genaamd ‘koolzaadverwerkingsbedrijf voor de productie van diervoeder voor 
landbouwhuisdieren en vissen’ hebben verminderd. In het verzoekschrift wordt de 
vermindering van de steun gekoppeld aan de opmerking dat de fabricage van koeken en meel 
van koolzaad is ingedeeld in de categorie “15.41.Z Productie van ongezuiverde oliën en 
vetten”, een categorie die niet in aanmerking komt voor het programma. Het programma geldt 
alleen voor de categorie “15.71.Z Productie van diervoeder voor landbouwhuisdieren en 
vissen”, een categorie waarin het bewuste project volgens indiener had moeten worden 
ingedeeld. 

Indiener verzoekt het Europees Parlement om hulp bij het tegengaan van wat hij ziet als een 
“geval van duidelijke discriminatie van een Poolse ondernemer, hetgeen onverenigbaar is met 
de fundamentele communautaire beginselen van gelijkheid, legitimiteit, goede trouw en 
vertrouwen in de wet en de administratieve praktijken en procedures”.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift 

Bij de implementatie van communautaire structuurfondsen (inclusief het SOP waarop het 
verzoekschrift betrekking heeft) is sprake van gedeeld beheer, wat betekent dat de lidstaten de 
programma’s moeten uitvoeren. Ook al heeft de Europese Commissie het betreffende SOP 
beoordeeld en goedgekeurd, de verantwoordelijkheid voor de exacte implementatie ligt bij de 
relevante Poolse autoriteiten.

Volgens Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw 
(EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen, worden de nadere 
voorschriften voor de steun, met inbegrip van de ondersteunde sectoren, door de lidstaten 
vermeld in hun respectieve programma’s. In het programmacomplement bij het Poolse SOP 
wordt inderdaad paragraaf 15.41.Z. – Productie van niet-geraffineerde oliën/vetten niet 
genoemd. Steun is beperkt tot uitsluitend paragraaf 15.71.Z – Productie van diervoeder.

Het verzoekschrift stelt de vraag aan de orde of de onder deze titel ingedeelde activiteiten een 
inbreuk betekenen op de EU-wetgeving. Dat is niet het geval aangezien de EU-wetgeving 
algemene categorieën activiteiten definieert en geen gedetailleerde lijst van activiteiten 
vastlegt voor iedere categorie.

Ten behoeve van gebruik in diervoeder wordt koolzaad veelal verwerkt (kleine hoeveelheden 
koolzaad worden in hele korrels aan de dieren gevoerd). Als naar het gewicht wordt gekeken, 
zien we dat bij het persen één ton koolzaad wordt verwerkt tot gemiddeld 420 kg olie en 
580 kg meel. Terwijl olie wordt gebruikt voor verschillende food- en non-foodtoepassingen, 
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wordt koolzaadmeel bijna uitsluitend gebruikt als ingrediënt van diervoeder en gewaardeerd 
om het hoge gehalte aan eiwitten. Als naar de waarde wordt gekeken, is die van olie echter 
veel groter. De gemiddelde prijs in de periode 2004-2009 bedroeg EUR 656 per ton 
koolzaadolie (fob Rotterdam) en EUR 137 per ton koolzaadmeel (fob Hamburg). Kortom, de 
verwerking van koolzaad levert twee belangrijke producten op, waarbij de productie van het 
ene van nature onlosmakelijk is van die van het andere. Dat koolzaad in de communautaire 
wetgeving wordt aangemerkt als diervoeder, zoals genoemd in het verzoekschrift, is dan ook 
niet in strijd met de indeling van het persproces.

Ten aanzien van de vermeende discriminatie van een Poolse ondernemer moet rekening 
worden gehouden met het feit dat steun voor het verbeteren van de verwerking en de afzet van 
landbouwproducten gericht moet zijn op het verbeteren en rationaliseren van de verwerking 
en de afzet van landbouwproducten en er daardoor toe bij moet dragen dat die producten beter 
kunnen concurreren en een hogere toegevoegde waarde hebben (artikel 25, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad).
Dat houdt in dat er geen onvoorwaardelijk recht is op het ontvangen van steun. Steun voor het 
verbeteren van de verwerking en de afzet van landbouwproducten is immers een bijzonder 
soort steun, die alleen beschikbaar is voor individuen die aan bepaalde criteria voldoen. Het 
definiëren van deze criteria valt binnen de bevoegdheid van de Poolse autoriteiten. Ze moeten 
gelden voor alle aanvragers, zodat ze niet als discriminerend kunnen worden beschouwd.

Het verzoekschrift richt zich voornamelijk op de indeling van de productie van diervoeder van 
koolzaad, maar indiener beschuldigt de Poolse autoriteiten eveneens van inbreuk op de 
communautaire wetgeving bij het beheer van het programma. Tegelijkertijd noemt indiener 
diverse redenen die de Poolse autoriteiten hebben gegeven voor de vermindering van de steun: 
“betaling in contanten, het ontstaan van gemeenschappelijke kosten voor de verwerking van 
diervoeder en voor een oliepers, evenals het indienen van onvoorziene kosten die gemaakt zijn 
in de implementatiefase”. Als de begunstigde niet instemt met het besluit van de bevoegde 
autoriteiten aangaande de aangevraagde steun, moet hij een beroep doen op de behoorlijke 
rechtsgang om zijn geschil met de betreffende autoriteiten op te lossen1.

De bevoegde Poolse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de implementatie van het 
programma in kwestie en voor de goedkeuring van de afzonderlijke projecten. Afzonderlijke 
begunstigden moeten de aangewezen procedures in de betreffende lidstaten volgen om ervoor 
te zorgen dat hun steunaanvragen billijk worden behandeld.

De indeling van activiteiten in de Poolse wetgeving lijkt niet in strijd te zijn met de 
communautaire wetgeving.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


