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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1435/2009, którą złożył Mariusz Olejnik (Polska) w imieniu 
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, w sprawie rzekomego 
lekceważenia przez władze polskie przepisów stanowiących podstawę 
sektorowego programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”

1. Streszczenie petycji

Odnosząc się do konkretnego przypadku odmowy przyznania dotacji dla polskiego 
producenta paszy rzepakowej w ramach sektorowego programu operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004–2006”, składający petycję, który jest przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku, twierdzi, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i polska Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) naruszyły szereg unijnych aktów 
prawnych w sprawie handlu paszami, gospodarczych danych statystycznych i nomenklatury 
statystycznej w związku z wdrażaniem zasad regulujących dostęp do środków w ramach 
przedmiotowego systemu. Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do zajęcia 
się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję jest przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku 
i nawiązuje do sprawy, w której polskiemu producentowi paszy rzepakowej odmówiono 
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dotacji w ramach sektorowego programu operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. 
Składający petycję twierdzi, że polskie Ministerstwo Rolnictwa i polska Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) naruszyły szereg unijnych aktów 
prawnych w sprawie statystycznej i gospodarczej klasyfikacji pasz, zawierających przepisy 
regulujące wspomniany system dotacji.

Składający petycję twierdzi, że władze zmniejszyły dotację dla konkretnego projektu 
zatytułowanego „zakład przetwórstwa rzepaku do produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich 
i ryb”. Składający petycję wiąże wspomniane zmniejszenie dotacji ze spostrzeżeniem, że 
produkcja mączki i makuchu z nasion rzepaku została zaklasyfikowana do „produkcji 
nieoczyszczonych olejów i tłuszczów zwierzęcych”, czyli do kategorii niekwalifikującej się do 
wsparcia w ramach programu. Program obejmuje jedynie kategorię „15.71.Z Produkcja pasz 
dla zwierząt gospodarskich i ryb”, do której według składającego petycję powinien zostać 
zaklasyfikowany przedmiotowy projekt. 

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby stawił opór temu rzekomemu 
„przypadkowi jawnego dyskryminowania polskiego przedsiębiorcy sprzecznemu 
z podstawowymi zasadami Wspólnoty: równością, praworządnością, dobrymi intencjami
oraz zaufaniem do prawa, praktyk i procedur administracyjnych”.

Uwagi Komisji dotyczące petycji 

Wdrażanie wspólnotowych funduszy strukturalnych (w tym SPO, o którym mowa w petycji) 
podlega wspólnemu zarządzaniu, które wymaga od państw członkowskich realizacji 
programów. Choć Komisja Europejska zbadała i zatwierdziła odnośny SPO, 
odpowiedzialność za szczegółowe wdrożenie spoczywa na właściwych polskich władzach.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej (EFOGR) oraz zmieniającym i uchylającym niektóre rozporządzenia szczegóły 
wsparcia, w tym wspierane sektory, określane są przez państwa członkowskie w ich 
programach. Polskie uzupełnienie programu SPO rzeczywiście nie zawiera sekcji 15.41.Z. –
„Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów”. Wsparcie zostało ograniczone do sekcji 
15.71.Z – „Produkcja pasz dla zwierząt”.

Składający petycję zwraca się z pytaniem, czy opisana klasyfikacja działalności narusza 
prawodawstwo UE. Nie narusza, ponieważ prawodawstwo UE określa ogólne kategorie 
działalności, nie tworząc szczegółowej listy działalności w poszczególnych kategoriach.

Generalnie rzepak jest przetwarzany jako składnik pasz dla zwierząt (małe ilości rzepaku 
podawane są zwierzętom w postaci całych ziaren). W kategoriach wagowych prasowanie 
zmienia jedną tonę rzepaku w około 420 kg oleju i 580 kg mączki. Podczas gdy olej 
wykorzystuje się do różnych celów spożywczych i niespożywczych, mączka z rzepaku 
znajduje zastosowanie niemal wyłącznie jako składnik pasz ceniony za dużą zawartość białka. 
Z punktu widzenia wartości ważniejszy jest jednak olej. Średnia cena w latach 2004–2009 
wynosiła 656 euro za tonę oleju rzepakowego (fob Rotterdam) i 137 euro za tonę mączki (fob 
Hamburg). Wynika stąd, że w procesie przetwarzania rzepaku wytwarza się dwa cenne 
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produkty, których produkcja jest z natury nierozłączna. Cytowane w petycji prawodawstwo 
wspólnotowe określające mączkę z nasion rzepaku jako paszę dla zwierząt nie stoi zatem 
w sprzeczności z klasyfikacją procesu tłoczenia.

Co się tyczy rzekomego dyskryminowania polskiego przedsiębiorcy, należy pamiętać o tym, 
że wsparcie dla poprawy przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 
powinno mieć na celu poprawę i racjonalizację przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, i przez to przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i wartości dodanej 
tych produktów (art. 25 ust. 1 rozporządzenia Rady 1257/1999). Nie istnieje zatem żadne 
bezwarunkowe prawo do otrzymywania takiego wsparcia. W rzeczywistości wsparcie na 
rzecz poprawy przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych stanowi 
szczególny rodzaj wsparcia, dostępny jedynie podmiotom spełniającym określone kryteria. 
Definiowanie tych kryteriów leży w gestii polskich władz i kryteria te powinny obowiązywać 
wszystkich wnioskodawców, aby żadne z nich nie zostało uznane za dyskryminujące.

Petycja skupia się głównie na klasyfikacji produkcji pasz z rzepaku, lecz składający petycję 
oskarża również władze Polski o naruszanie prawodawstwa wspólnotowego w związku 
z zarządzaniem programem. Równocześnie składający petycję przytacza powody podane przez 
polskie władze tytułem uzasadnienia ograniczenia dotacji: „płatność gotówką, poniesienie 
wspólnych kosztów przetwarzania materiałów na pasze i prasy do tłoczenia oleju oraz 
zgłoszenie nieplanowanych kosztów poniesionych na etapie wdrożenia”. Jeśli beneficjent nie 
zgadza się z decyzją podjętą przez właściwe władze w odniesieniu do wnioskowanej dotacji, 
powinien on rozpocząć przewidywany proces zgłoszenia zastrzeżeń właściwym władzom1.

Właściwe władze państwa członkowskiego odpowiadają za wdrożenie przedmiotowego 
programu i za zatwierdzanie poszczególnych projektów. Poszczególni beneficjenci powinni 
przestrzegać właściwych procedur w przedmiotowych państwach członkowskich, aby 
zapewnić sprawiedliwe rozpatrywanie swoich wniosków o przyznanie dotacji.

Klasyfikacja działalności w polskim ustawodawstwie nie wydaje się sprzeczna 
z prawodawstwem UE.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


