Oświadczenie złożone przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Bohdana Paszkowskiego,
Zdzisława Pupę, Dorotę Czudowską i Janinę Sagatowską
na 62. posiedzeniu Senatu
w dniu 9 października 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, do prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Krzysztofa Kwiatkowskiego, do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Prezesie! Szanowni Panowie Ministrowie!
Komisarz UE do spraw rolnictwa D. Ciolos, odpowiadając na zapytanie posła do PE Janusza Wojciechowskiego dotyczące informacji o beneficjentach pomocy przyznanej producentom warzyw w związku
z kryzysem na rynku wywołanym zakażeniem bakterią E. coli, stwierdził, iż „płatności na podstawie rozporządzenia (UE) nr 585/2011 były dokonywane w latach budżetowych 2011, 2012 i 2013. W następstwie przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (wówczas obowiązującego) państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), jak ma to miejsce w przypadku wyżej wymienionego rozporządzenia. Obecnie taki
sam obowiązek zagwarantowany jest na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. Dalsze informacje na
temat beneficjentów płatności w ramach wspólnej polityki rolnej można znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared/index_en.html. W celu uzyskania pełnego
wykazu beneficjentów proszę skontaktować się z właściwymi organami państwa członkowskiego”.
W związku z tym, iż polskie organy permanentnie odmawiają ujawnienia listy beneficjentów pomocy UE,
jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią E. coli (oświadczenia złożone na 59., 57., 28., 14. posiedzeniu Senatu wraz z odpowiedziami), zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
organy odpowiedzialne za przydzielenie tych środków pomocowych mają coś do ukrycia oraz zachodzi podejrzenie korupcji lub innych działań sprzecznych z prawem.
Uprzejmie prosimy o zbadanie legalności działań organów państwa przy przyznawaniu tej pomocy ze
szczególnym zwróceniem uwagi na jej korupcyjny aspekt. Nadmieniamy, iż w następstwie wyroku ETS
z 9 listopada 2010 r. (s. C-92/09 i C-93/09) informacje o podmiotach prawnych muszą być obecnie publikowane na krajowych stronach internetowych. Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 PE i Rady z 17 grudnia
2013 r. stanowi o publikowaniu informacji również w odniesieniu do osób prywatnych.
Ponadto zwracamy się z prośbą do Pani Premier, by w ramach kompetencji co do nadzoru nad ministrem
rolnictwa szczegółowo zapoznała się ze sprawą bierności i łamania obowiązującego prawa przez resort rolnictwa i nie odsyłała tego oświadczenia do ministra rolnictwa. Dodatkowo prosimy o informację, beneficjenci jakich programów unijnych są ujawniani. Prosimy szczegółowo wyjaśnić, dlaczego beneficjenci akurat tej
pomocy UE, jeżeli chodzi o rekompensaty związane z kryzysem z powodu zarażenia bakterią E. coli, są utajniani. Wyjaśnienia pana ministra nie wskazują na zasadność rozwiązania, zgodnie z którym beneficjenci tego
akurat programu zostali utajnieni. Jeżeli są inny powody niż te wskazane powyżej, to prosimy je wskazać.
Z poważaniem
Grzegorz Wojciechowski
Bohdan Paszkowski
Zdzisław Pupa
Dorota Czudowska
Janina Sagatowska

