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25.03.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1435/2009 adresată de Mariusz Olejnik, de cetățenie poloneză, în 
numele Asociației Naționale a Producătorilor de Semințe de Rapiță (Krajowe 
Zrzeszenie Producentów Rzepaku), privind presupusa încălcare de către 
autoritățile poloneze a dispozițiilor care stau la baza programului 
operațional sectorial „Restructurarea și modernizarea sectorului produselor 
alimentare și dezvoltarea zonelor rurale în perioada 2004 - 2006”

1. Rezumatul petiției

Având în vedere un caz concret în care unui producător polonez de semințe de rapiță i s-a 
refuzat sprijinul din partea programului operațional sectorial „Restructurarea și modernizarea 
sectorului produselor alimentare și dezvoltarea zonelor rurale în perioada 2004 - 2006”, 
petiționarul, care este președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Semințe de Rapiță 
susține faptul că Ministerul polonez al agriculturii și Agenția pentru restructurarea și 
modernizarea agriculturii (ARiMR) se fac vinovate de încălcarea unei lungi liste de acte 
legislative europene privind comercializarea de furaje, datele statistice economice și 
nomenclatorul statistic, legate de punerea în aplicare a dispozițiilor privind accesarea de 
fonduri în cadrul schemei. Prin urmare, petiționarul invită Parlamentul European să se ocupe 
de această problemă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul este președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Semințe de Rapiță și se 



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

RO

referă la un caz concret în care unui producător polonez de semințe de rapiță i s-a refuzat 
sprijinul din partea programului operațional sectorial „Restructurarea și modernizarea 
sectorului produselor alimentare și dezvoltarea zonelor rurale în perioada 2004 - 2006”. 
Petiționarul susține faptul că Ministerul polonez al agriculturii și Agenția pentru restructurarea 
și modernizarea agriculturii (ARiMR) se fac vinovate de încălcarea unei lungi liste de acte 
legislative europene privind comercializarea de furaje, datele statistice economice și 
nomenclatorul statistic, legate de punerea în aplicare a dispozițiilor privind accesarea de 
fonduri în cadrul schemei menționate anterior.

Mai precis, petiționarul susține că autoritățile au redus sprijinul pentru un proiect anume 
intitulat „Fabrică de prelucrare a semințelor de rapiță pentru producția de furaje pentru fermele 
de animale și cele piscicole”. Petiția face legătura între această reducere a subvenției și 
observația că producția alimentelor și prăjiturilor din produse oleaginoase este clasificată la 
„15.41.Z Producția de uleiuri și grăsimi nepurificate”, o categorie care nu este eligibilă în 
cadrul programului. Programul acoperă doar categoria „15.71.Z Producția de furaje pentru 
fermele de animale și cele piscicole”, conform căreia ar trebui clasificat proiectul în cauză, 
potrivit petiționarului. 

Petiționarul solicită ajutorul Parlamentului European pentru a contracara ceea ce el consideră 
drept „un caz clar de discriminare împotriva antreprenorului polonez, fapt incompatibil cu 
principiile comunitare fundamentale ale egalității, legitimității, bunei credințe și încrederii în 
legislație și practicile și procedurile administrative”.

Comentariile Comisiei asupra petiției 

Punerea în aplicare a fondurilor structurale comunitare (incluzând programul operațional 
sectorial vizat în petiție) face obiectul gestiunii partajate, care solicită statelor membre să 
execute programele. Chiar dacă POS în cauză a fost examinat și aprobat de Comisia 
Europeană, responsabilitatea punerii în aplicare detaliate ține de competența autorităților 
poloneze.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare 
Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente, detaliile sprijinului, 
inclusiv sectoarele sprijinite sunt specificate de statele membre în programele lor respective. 
Suplimentul de programare polonez al POS nu include, într-adevăr, secțiunea 15.41.Z privind 
producția de uleiuri/grăsimi nerafinate. Sprijinul se limitează doar la secțiunea 14.71.Z –
Producția de furaje pentru animale.

Petiția ridică problema dacă activitățile clasificate la aceste rubrici încalcă legislația 
comunitară. Nu este cazul, întrucât legislația comunitară definește categoriile generale de 
activități, fără a specifica o listă detaliată de activități pentru fiecare categorie.

Pentru utilizarea în furajele pentru animale, semințele de rapiță sunt în general prelucrate 
(animalele sunt hrănite cu cantități mici de semințe de rapiță sub formă de cereale integrale). În 
ceea ce privește greutatea, presarea transformă o tonă de semințe de rapiță într-o cantitate 
medie de 420 de kg de ulei și 580 de kg de făină. În timp ce uleiul se utilizează pentru diverse 
destinații alimentare sau nealimentare, făina de rapiță este aproape în mod exclusiv utilizată 
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drept ingredient furajer, prețuit pentru conținutul său deosebit de proteine. Cu toate acestea, în 
ceea ce privește valoarea, uleiul este mai important. În perioada 2004-2009, prețul mediu a fost 
de 656 €/tonă pentru uleiul de rapiță (fob Rotterdam) și 137 de euro/tonă pentru făina de rapiță 
(fob Hamburg). Din aceste date rezultă că din prelucrarea semințelor de rapiță se obțin două 
produse valoroase, a căror producție este inseparabilă prin natura sa. Legislația comunitară 
care califică făina de rapiță drept furaj pentru animale, citată în petiție, nu intra astfel în 
contradicție cu clasificarea procesului de zdrobire. 

În ceea ce privește afirmațiile referitoare la discriminarea împotriva unui antreprenor polonez,
ar trebui avut în vedere faptul că îmbunătățirea prelucrării și comercializării produselor 
agricole ar trebui să vizeze îmbunătățirea și raționalizarea prelucrării și desfacerii pe piață a 
produselor agricole, contribuind astfel la creșterea competitivității și valorii adăugate a unor 
astfel de produse (articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul Consiliului nr. 1257/1999). În 
consecință, nu există niciun drept necondiționat de a primi un astfel de sprijin. De fapt, 
sprijinul pentru îmbunătățirea prelucrării și introducerii pe piață a produselor agricole 
reprezintă un tip special de ajutor, care este disponibil doar pentru persoanele care îndeplinesc 
anumite criterii. Definirea acestor criterii este de competența autorităților poloneze, iar acestea 
ar trebui să se aplice tuturor solicitanților, pentru a nu fi privite drept discriminatorii.

Cu toate că petiția se concentrează în principal asupra clasificării producției de furaje din 
semințe de rapiță, petiționarul acuză autoritățile poloneze și de încălcarea legislației 
comunitare în ceea ce privește gestionarea programului. În același timp, petiționarul citează o 
serie de motive furnizate de autoritățile poloneze pentru reducerea subvenției: „plata în 
numerar, suportarea costurilor comune pentru prelucrarea furajelor și a unei prese de extracție 
a uleiului și solicitarea decontării unor cheltuieli neplanificate suportate în etapa punerii în 
aplicare”. Dacă beneficiarul nu este de acord cu decizia luată de autoritățile competente în ceea 
ce privește subvenția solicitată, acesta ar trebui să recurgă la procedura juridică adecvată în 
vederea rezolvării diferențelor de opinie cu autoritățile în cauză1.

Autoritățile competente ale statului membru sunt responsabile cu punerea în aplicare a 
programului vizat și cu aprobarea proiectelor individuale. Beneficiarii individuali ar trebui să 
urmeze procedurile adecvate din statele membre vizate în vederea asigurării tratamentului just 
al cererilor lor de subvenționare.

Clasificarea activităților în legislația poloneză nu pare a fi în contradicție cu legislația 
comunitară.

                                               
1 www.minrol.gov.pl


