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Przedmiot: Petycja 0572/2012, którą złożył Gredo Förster (Niemcy) w sprawie unijnych 
dopłat rolnych dla linii lotniczych do posiłków serwowanych na pokładzie

1. Streszczenie petycji

Jak wynika z artykułów w prasie i programów telewizyjnych, duże europejskie linie lotnicze 
otrzymują dopłaty rolne do posiłków serwowanych na pokładzie. Uzasadnia się to tym, iż 
produkt zakupiony w UE jest serwowany jako posiłek poza granicami UE, co klasyfikuje go 
jako produkt ulegający wywozowi. Składający petycję sprzeciwia się tej praktyce i wzywa 
Parlament do jej wstrzymania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Składający petycję zauważa, iż linie lotnicze w samolotach latających nad krajami 
rozwijającymi się serwują swoim pasażerom posiłki, do których otrzymują dopłaty 
pochodzące z unijnych funduszy rolniczych. W jego opinii linie lotnicze osiągają zyski 
przekraczające poziom dotacji, a zasady wolnego rynku powinny zapobiegać korzystaniu 
przez linie lotnicze z pochodzących z unijnych funduszy rolniczych środków, które są 
przeznaczone dla krajów rozwijających się.

Fundusze rolnicze, o których mowa, nie są przeznaczone dla krajów rozwijających się, lecz 
mają służyć stabilizacji rynków rolnych w Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki 
rolnej (WPR). Na mocy art. 38–44 Traktatu, w rozporządzeniu Rady o jednolitej wspólnej 
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organizacji rynku1 przewidziano, iż refundacje wywozowe mają zastosowanie w zakresie 
niezbędnym do umożliwienia wywozu produktów rolnych w oparciu o notowania cenowe lub 
ceny osiągane przez dane produkty na rynkach światowych. Innymi słowy, refundacje 
wywozowe mają na celu stworzenie równych szans dla produktów rolnych 
wyprodukowanych w UE i dla produktów wyprodukowanych w państwach trzecich.

W tym kontekście rozporządzenie wykonawcze Komisji2 wyjaśnia, iż dostawy produktów 
rolnych stanowiących prowiant (tj. zapewnienie wyżywienia na pokładzie samolotów lub 
statków) na pokładach samolotów obsługujących loty międzynarodowe jest eksportem 
produktów rolnych, co uprawnia do otrzymania refundacji wywozowych. Jest to możliwe, 
ponieważ przedsiębiorstwa dokonujące zaopatrzenia w prowiant mają inne alternatywy dla 
wykorzystania produktów rolnych wyprodukowanych w UE. Mogą one na przykład dokonać 
zakupu produktów w krajach trzecich, w których samolot ląduje lub startuje po cenie towarów 
na rynkach światowych.

Reformy przeprowadzane od 2003 r. oraz związane z nimi zmiany gospodarcze spowodowały 
praktycznie stopniowe znoszenie refundacji wywozowych, w tym tych przeznaczonych na 
zaopatrzenie w prowiant. Gdy w 2009 r. w wyniku działań podjętych w związku z kryzysem 
tymczasowo powrócono do refundacji w sektorze mleka, wykluczono dopłaty do produktów 
mlecznych przeznaczonych do zaopatrzenia w prowiant. Refundacje wywozowe nie mają 
obecnie zastosowania w odniesieniu do sześciu z ośmiu kwalifikujących się sektorów; są one 
dostępne jedynie w przypadku pewnych produktów w sektorach drobiu i jaj3.

Podsumowanie

W następstwie reformy polityki refundacji wywozowych w ramach WPR refundacje są 
dostępne tylko w przypadku niewielu produktów. Komisja będzie w dalszym ciągu upewniać 
się, czy instrument refundacji wywozowych stosowany w odniesieniu do wszystkich sektorów 
i celów, w tym w celu zaopatrzenia w prowiant, jest wciąż użyteczny jako środek służący 
stabilizacji rynków produktów rolnych. Ponadto refundacje te podlegają międzynarodowym 
negocjacjom handlowym, co w jeszcze większym stopniu może zawęzić ich ograniczony 
zakres użycia.

                                               
1 Artykuł 162 rozporządzenia (WE) 1234/2007 – Dz.U. L 299 z 16.11.2007., s. 1
2 Artykuł 33 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 612/2009 – Dz.U. L 186 z 17.07.2009., s. 1
3 Zob. np. rozporządzenie (WE) nr 535/2012 lub 341/2012


