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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI
Przedmiot: Uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX 
[rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 834/2007
(COM(2014) 180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

Austriacki Bundesrat przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 
wspomnianego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia Komisji ds. UE Bundesratu z dnia 14 maja 2014 r., na mocy art. 23g 
ust. 1 austriackiej konstytucji, w związku z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności.

COM (2014) 180 final

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach 
urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

A. Uzasadniona opinia

Przedmiotowy wniosek jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

B. Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie miałoby zastąpić rozporządzenie (WE) nr 834/2007. Według 
Komisji ta nowa wersja stanowi reakcję na dynamiczny rozwój szybko rosnącego rynku 
produktów ekologicznych oraz zmieniające się oczekiwania przedsiębiorstw i konsumentów. 
Przewiduje się zaostrzenie i harmonizację reguł produkcji, w szczególności w drodze 
zniesienia wyjątków, oraz poprawę systemu kontroli. Na przykład w przyszłości składniki 
przetworzonych produktów ekologicznych będą musiały być wyłącznie ekologicznego 
pochodzenia. Zniesiono wymóg corocznej weryfikacji zgodności wszystkich podmiotów, 
podmioty o niskim profilu ryzyka mają być kontrolowane rzadziej lub w ograniczonym 
zakresie, wzmocniono natomiast kontrolę podmiotów o wyższym profilu ryzyka. 
Wprowadzono system certyfikacji grupowej dla drobnych producentów rolnych, aby 
ograniczyć koszty kontroli i certyfikacji i powiązane obciążenia administracyjne oraz 
wzmocnić rynki zbytu. Poprawiono identyfikowalność, aby utrudnić ewentualne nadużycia.

Wniosek opiera się na Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 
w szczególności na art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2, chodzi tu o kompetencję dzieloną w 
rozumieniu art. 4 TFUE.

Ogólnounijna regulacja produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych 
wydaje się zasadniczo wskazana, jednak w związku z przestrzeganiem zasad pomocniczości 
i proporcjonalności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Artykuł 17 wniosku dotyczącego rozporządzenia („Przyjęcie wyjątkowych reguł 
produkcji”)

W wielu przypadkach przewiduje się nadal tylko zasady umożliwiające stosowanie wyjątków 
w razie katastrof. Należałoby natomiast zachować pewną swobodę działania na szczeblu 
krajowym w celu utrzymania produkcji ekologicznej w pewnych sytuacjach. Względy takie 
jak wpływ warunków klimatycznych, katastrofy, a także ograniczenia wynikające z 
uwarunkowań geograficznych i strukturalnych prowadzą do nagle pojawiających się braków 
w zakresie ekologicznych środków produkcji (np. nasion i pasz). Ponieważ sytuacje te 
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częściowo dotyczą tylko określonych obszarów w poszczególnych państwach członkowskich 
albo nie są możliwe do przewidzenia, przepisy krajowe czy regionalne powinny mieć 
pierwszeństwo przed uregulowaniami ogólnounijnymi, aby zachować pewną elastyczność.

- Artykuł 20 wniosku dotyczącego rozporządzenia („Obecność niedozwolonych 
produktów lub substancji”)

Nie można zaakceptować ogólnounijnych przepisów dotyczących określenia konkretnych 
kryteriów, warunków, zastosowań, a także przepisów dotyczących wartości progowych. 
Struktury rolnicze w poszczególnych państwach członkowskich są zbyt odmienne. 
Szczególnie w przypadku Austrii proponowane rozporządzenie wywołałoby istotne 
niekorzystne skutki. Ze względu na małe rozmiary działek, a tym samym istnienie wielu 
działek przylegających do siebie, nie można wykluczyć – ani całkowicie, ani w pewnym 
stopniu – że dojdzie do skażenia, a tym samym wykazane zostanie użycie niedozwolonych 
produktów lub substancji.

Wydaje się niesprawiedliwe, aby karać gospodarstwo ekologiczne – pozbawiając jego 
produkty ekologicznego statusu – za niezależne od niego metody zarządzania na sąsiednich 
działkach i powiązane z tym ewentualne skażenie jego produktów, które były uprawiane 
ekologicznie.

Udowodnienie zastosowania wszystkich odpowiednich środków ochronnych jest w praktyce 
dość trudne, a kontrola wiąże się ze znacznymi obciążeniami biurokratycznymi. Ten przepis 
trzeba zatem uznać za wykraczający poza założony cel i nieodpowiedni.

- Okres przejściowy dla istniejących i uznanych gospodarstw ekologicznych

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie przewidziano okresu przejściowego dla 
istniejących i uznanych gospodarstw ekologicznych. Aby zagwarantować tym 
gospodarstwom pewność prawa i planowania na czas trwającego już w 2017 r. austriackiego 
programu wsparcia rolnictwa ekologicznego (ÖPUL), aż do 2020 r., można co prawda 
ustanowić okres przejściowy w drodze aktu delegowanego, nie daje to jednak pewności. 
Dlatego konieczny jest co najmniej tak długi okres przejściowy. Omawiany wniosek 
należałoby uzupełnić poprzez wprowadzenie tego okresu przejściowego. W przeciwnym razie 
należy przewidzieć odpowiedną swobodę działania na szczeblu krajowym w związku 
opisanym problemem.

- Możliwość czasowo ograniczonego zezwolenia na „składniki nieekologiczne”

Należałoby także umożliwić w poszczególnych państwach członkowskich dalsze 
przyznawanie czasowo ograniczonego zezwolenia na stosowanie „składników 
nieekologicznych” w przetworzonych środkach spożywczych, gdyby składniki o jakości 
ekologicznej były chwilowo niedostępne w danym państwie członkowskim.

Aby nie osłabiać produkcji regionalnej i spożycia produktów regionalnych, szczególnie 
w związku z ochroną klimatu, należy zachować obecne przepisy art. 28 i 29 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia 
nr 834/2007 (m.in. w odniesieniu do zezwoleń wydawanych przez państwa członkowskie).
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Należy nadal umożliwiać dopuszczanie nasion konwencjonalnych w razie niedostępności 
ekologicznych nasion specjalnych odmian regionalnych, niezbędnych do wprowadzenia na 
rynek.

- Akty delegowane

Tak jak w przypadku różnych innych wniosków od chwili wejścia w życia Traktatu 
z Lizbony, tak i w przypadku przedmiotowego wniosku Komisja zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia wielości przepisów szczegółowych w drodze niezliczonych aktów 
delegowanych. Komisja ma w ten sposób możliwość wydawania w przyszłości 
szczegółowych przepisów dotyczących poszczególnych aspektów produkcji, znakowania, 
wprowadzania na rynek, przechowywania, transportu i kontroli. Przypomina się 
o komunikacie Komisji ds. UE Bundesratu z dnia 3 grudnia 2013 r., na mocy art. 23f ust. 4 
austriackiej konstytucji, w którym m.in. skrytykowano częstość stosowania aktów 
delegowanych, a za przykład problematycznego ogromnego nagromadzenia aktów 
delegowanych podano także przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia.

Z powyższych względów nie uważa się, by osiągnięta została zgodność z zasadami 
pomocniczości i proporcjonalności.

Według Bundesratu z powodu dużej liczby aktów delegowanych brakuje jasności co do 
rzeczywistych skutków wniosku, trudno też jest ogarnąć go jako całość i poddać należytej 
ocenie.

Ze względu na brak jasności w odniesieniu do przepisów art. 5 Protokołu nr 2 do traktatów 
brakuje przekonujących informacji, które pozwoliłyby

• ocenić skuteczność środków służących realizacji celu oraz odpowiedzieć na pytanie, 
czy muszą one być stosowane na szczeblu Unii, a także

• ocenić skutki wniosku, także ciężar finansowy i obciążenie administracyjne państw 
członkowskich.

Już sam brak wystarczających informacji stanowi formalne naruszenie zasady pomocniczości. 
Tym bardziej dzieje się tak w związku z aktami delegowanymi, ponieważ w ich przypadku 
nie przewiduje się żadnej kontroli zgodności z zasadą pomocniczości przez parlamenty 
krajowe.

Zgodnie ze starą europejską zasadą prawną „potestas delegata non delegatur” uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych należy zgodnie z traktami interpretować restrykcyjnie. 
Przewidziana tu liczba aktów delegowanych i charakteryzujący je brak jasności są sprzeczne 
z tą wykładnią.

Liczba aktów delegowanych jest przesadna, musi zatem zostać ograniczona do absolutnego 
minimum, aby przedmiotowy wniosek był zgodny z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności. Poza tym należy wyraźnie i jednoznacznie określić cel, treść i zakres 
uprawnień, które jednak będą miały zostać przekazane.


