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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi z dnia 8 marca bie¿¹cego roku na zapytanie z dnia 4 lutego 2010 r., dotycz¹ce udziele-

nia informacji odnoœnie do okolicznoœci i przyczyn odrzucenia z³o¿onego przez Pana wniosku do Komisji
Europejskiej w sprawie specjalnego wsparcia dla plantatorów tytoniu w trybie art. 68 rozporz¹dzenia
Rady 73/2009, znajduj¹ siê wyjaœnienia, ¿e Komisja Europejska odrzuci³a „zaproponowany przez Pol-
skê program wsparcia dla sektora tytoniowego jako budz¹cy zastrze¿enia co do jego zgodnoœci z przepi-
sami art. 68 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009”. Dodatkowo zastêpca Pana Ministra by³ uprzejmy
podkreœliæ, i¿ „program przygotowany przez Wêgry w zakresie wsparcia dla sektora tytoniu, opieraj¹cy
siê na podobnych za³o¿eniach i realizowany w takiej samej postaci, uzyska³ akceptacjê Komisji Euro-
pejskiej”.

Panie Ministrze, skoro identyczny wniosek innego kraju cz³onkowskiego zostaje zaakceptowany,
a nasz odrzucony, taka sytuacja oznacza jawn¹ dyskryminacjê polskich producentów tytoniu!

Panie Ministrze, w dniu 11 maja bie¿¹cego roku na spotkaniu z polskimi parlamentarzystami komi-
sarz do spraw rolnictwa Dacian Ciolos wyjaœni³ zamieszanie zwi¹zane z polskim wnioskiem w ten spo-
sób, ¿e dnia 28 lipca 2009 r. polskie w³adze zg³osi³y Komisji wiele œrodków, które maj¹ zostaæ wdro¿one
na mocy art. 68 rozporz¹dzenia (WE) nr 73/2009, jednak¿e nie by³o wœród nich dodatkowego wsparcia
dla sektora tytoniu. Wniosek uzupe³niony o dodatkowe wsparcie w sektorze tytoniu zosta³ z³o¿ony po
terminie wyznaczonym przez Radê, odpowiednie powiadomienie Polska przes³a³a dnia 26 sierpnia
2009 r., to jest po terminie zg³aszania przewidzianym w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 639/2009. Je-
dnoczeœnie komisarz zapewni³, i¿ Komisja poinformowa³a polskie w³adze o tym, ¿e spóŸnione zg³oszenie
nie mo¿e zostaæ przyjête. Oznacza to, ¿e na odrzucenie polskiego wniosku nie mia³y wp³ywu wzglêdy
merytoryczne, tylko przekroczenie terminu.

W zwi¹zku z tym, ¿e odpowiedŸ otrzymana z ministerstwa nie zawiera³a informacji na pytania zawar-
te w oœwiadczeniu z dnia 4 lutego 2010 r., zwracamy siê z proœb¹ o wyjaœnienia w nastêpuj¹cych spra-
wach.

1. Czy podejmuje Pan dzia³ania zmierzaj¹ce do ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku?
2. Dlaczego pismo ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykorzystania wsparcia specjalnego

wed³ug art. 68 rozporz¹dzenia Rady nr 73/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. skierowane do Komisji Europej-
skiej nie zawiera³o wniosku o zastosowanie mechanizmu wsparcia sektora tytoniowego w ramach tego
systemu?

3. Dlaczego korekta wy¿ej wymienionego dokumentu zosta³a przes³ana dopiero 26 sierpnia 2009 r.,
ju¿ po ostatecznym terminie – up³yn¹³ 1 sierpnia 2009 r. – na podjêcie decyzji dotycz¹cej uzupe³nienia
programu wsparcia na rok 2010?

4. Kto w resorcie rolnictwa nadzorowa³ przygotowanie wniosku? Dlaczego wniosek zosta³ przygoto-
wany nierzetelnie i zawiera³ braki w uzasadnieniu, które zadecydowa³y o jego odrzuceniu? Dlaczego
uzupe³nienia przes³ano po wskazanym terminie, co spowodowa³o, ¿e uwzglêdnienie naszych postula-
tów sta³o siê niemo¿liwe? Czy dotychczas zosta³y wyci¹gniête jakieœ konsekwencje w tej sprawie?

Panie Ministrze, prosimy o wyjaœnienie zaistnia³ych rozbie¿noœci co do okolicznoœci odrzucenia pol-
skiego wniosku skierowanego do Komisji Europejskiej w sprawie mo¿liwoœci uzyskania specjalnego
wsparcia dla plantatorów tytoniu.

Z powa¿aniem
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