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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0699/2011, którą złożył Fermin Laguarda Cardona (Hiszpania) w imieniu 
SAT 7667 EXFRU-Explotaciones Frutícolas, w sprawie metody obliczania przez 
Hiszpanię jednostkowego wsparcia bezpośredniego do grejpfrutów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Komisji z wnioskiem o uwzględnienie stanowiska 
hodowców grejpfrutów w Walencji (Hiszpania) w ramach rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1234/2007 zastępującego rozporządzenie nr 1782/2003. Z petycji wynika, że obecne 
rozporządzenie doprowadziło do niezdrowej sytuacji, w której grejpfruty zbierane w Walencji 
nie są atrakcyjne dla przedsiębiorstw przetwórstwa w Murcji, co powoduje konieczność ich 
kompostowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 lit. b) pkt (iii) rozporządzenia Rady (WE) nr 73/20091 sektor owoców 
i warzyw, ziemniaków późnych i szkółek uzyskują uprawnienia do płatności w ramach 
systemu płatności jednolitej zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku IX 
wspomnianego rozporządzenia.

Zgodnie z drugim akapitem pkt 1 części A załącznika IX rolnicy z wymienionych sektorów 
otrzymują uprawnienie do płatności na hektar, które obliczane jest przez podzielenie kwoty 

                                               
1 Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s.16.
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referencyjnej, o której mowa w pkt 2, przez liczbę hektarów, obliczoną zgodnie z pkt 3.

Punkt 2 stanowi, że państwa członkowskie określają kwotę, jaką należy włączyć do kwoty 
referencyjnej każdego rolnika, na podstawie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów. 

Podano przykłady obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, wśród których znalazła 
się: „a) kwota wsparcia rynkowego otrzymanego przez rolnika, bezpośrednio lub pośrednio, 
w odniesieniu do owoców i warzyw, ziemniaków późnych i szkółek”.
Otrzymywane płatności są rozpatrywane w odniesieniu do okresu reprezentatywnego, który 
wynosi jeden rok gospodarczy lub więcej lat gospodarczych, począwszy od roku 
gospodarczego kończącego się w 2001 r., oraz, w przypadku nowych państw członkowskich, 
od roku gospodarczego kończącego się w 2004 r. do roku gospodarczego kończącego się w 
2007 r.; okres ten może być inny dla każdego produktu.

Punkt 2 przewiduje również, że stosowanie kryteriów określonych w tym punkcie może 
różnić się w zależności od poszczególnych przetworów owocowych i warzywnych, 
ziemniaków późnych i szkółek, o ile we właściwy sposób uzasadniają to obiektywne 
podstawy. Na tej samej podstawie państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o 
nieokreślaniu kwot, jakie należy włączyć do kwoty referencyjnej, ani liczby odpowiednich 
hektarów na mocy niniejszego punktu przed końcem trzyletniego okresu przejściowego 
kończącego się dnia 31 grudnia 2010 r.

Poprzez zastosowanie postanowień załącznika IX rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 
hiszpańskie ministerstwo rolnictwa określiło, że kwota referencyjna dla otrzymania 
uprawnień do płatności będzie obliczana według kwoty pomocy przyznanej dla przetwórstwa, 
którą otrzymują rolnicy sektora owoców cytrusowych. Kwoty referencyjne były określane na 
podstawie kwot pomocy dla przetwórstwa przyznanej rolnikom w każdym z podsektorów 
sektora owoców i warzyw w latach zbioru 2003/2004, 2004/2005 oraz 2005/2006. Może to 
zostać uznane za obiektywne i niedyskryminacyjne kryterium, o którym mowa w pkt 2 lit. a) 
załącznika IX. Oprócz zastosowania tego kryterium zdecydowano również o rozdzieleniu 
wyliczenia kwoty w sektorze cytryny i w sektorze grejpfruta, co dopuszcza pkt 2 załącznika 
IX.

Stosowana przez Hiszpanię metoda obliczania kwot referencyjnych dla przyznania 
producentom grejpfrutów uprawnień do płatności w ramach systemu płatności jednolitej jest 
zgodna z przepisami określonymi w załączniku IX rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, 
gdyż oparta jest na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach. 
Wniosek składającego petycję, który twierdzi, że obecny przegląd wspólnotowych ram 
prawnych dla rolnictwa powinien objąć przegląd kwot referencyjnych określonych dla 
producentów grejpfrutów, nie jest zgodny z logiką nowego rozporządzenia ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności bezpośrednich 1 , zaproponowanego przez Komisję dnia 
12 października 2011 r., które ma utorować drogę do ujednolicenia poziomu wsparcia w 
ramach jednego państwa członkowskiego i między poszczególnymi państwami 
członkowskimi. Od 2014 r. system płatności jednolitych i system jednolitej płatności 
obszarowej zastąpione zostaną jednym systemem obowiązującym w całej UE, tj. systemem 
                                               
1 COM(2011)625 final/2
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płatności podstawowych.  System ten powinien działać w oparciu o uprawnienia do płatności 
przyznane na szczeblu krajowym i regionalnym wszystkim rolnikom zgodnie z liczbą 
posiadanych przez nich kwalifikujących się hektarów w pierwszym roku stosowania systemu. 
Jednym z głównych celów jest osiągnięcie w danym okresie poziomu pomocy na hektar, 
która wyrównywałaby wszelkie różnice między poszczególnymi sektorami i rodzajami 
produkcji rolnej.

W odniesieniu do problemów środowiskowych, o których mowa w petycji, należy podkreślić, 
że wynikają one z istniejących w sektorze grejpfrutów problemów strukturalnych i 
problemów dotyczących konkurencyjności i nie można się do nich odnieść bezpośrednio 
przez wsparcie UE przyznawane w postaci płatności bezpośrednich.


