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Szanowny Panie Przewodniczący! 

Pismem z dnia 1 lutego 2018 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 39 ust. 2 

Regulaminu, o weryfikację adekwatności podstawy prawnej ww. wniosku Komisji. 

Komisja rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. 

Pierwotny wniosek Komisji oparto na art. 42 TFUE, który dotyczy zasad konkurencji i 

pomocy państwa mających zastosowanie do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi, 

oraz na art. 43 ust. 2 TFUE dotyczącym wspólnej polityki rolnej i ustanowienia przepisów 

niezbędnych do osiągnięcia celów tej polityki.  

W wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych skreślono odniesienie do art. 42 ust. 1 TFUE, a 

art. 43 ust. 2 TFUE zachowano jako jedyną podstawę prawną wniosku. Zmiana ta była 

konsekwencją skreślenia art. 20 ust. 3 wniosku, który był jedynym przepisem związanym z 

kwestiami konkurencji.  

I – Kontekst 

W dniu 24 marca 2014 r. Komisja przyjęła 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 834/20071. Komisja oparła wniosek na podstawie z art. 42 TFUE w związku z art. 43 

ust. 2 TFUE.  

 

W ostatniej dekadzie rynek żywności ekologicznej charakteryzował dynamiczny wzrost 

napędzany znacznym zwiększeniem popytu. Od 1999 r. zwiększył się zarówno światowy 

rynek żywności ekologicznej, jak i obszary przeznaczone pod rolnictwo ekologiczne w Unii 

Europejskiej. Jednak ani wewnętrzna podaż, ani ramy legislacyjne nie dotrzymują kroku tej 

ekspansji rynku. Zasady produkcji nie uwzględniają w wystarczającym stopniu zmieniających 

się obaw i oczekiwań konsumentów i obywateli. Zasady etykietowania są skomplikowane. 

Zidentyfikowano słabe punkty w systemie kontroli i w zasadach handlu. Prawodawstwo jest 

złożone i wiąże się z dużymi obciążeniami administracyjnymi, które uniemożliwiają drobnym 

rolnikom przystąpienie do unijnego systemu rolnictwa ekologicznego. Wydaje się, że niektóre 

odstępstwa, które były potrzebne do rozwoju tego sektora, nie są już uzasadnione. 

 

Omawiany wniosek ma zatem na celu ulepszenie przepisów o produkcji ekologicznej z myślą 

o usunięciu przeszkód dla jej zrównoważonego rozwoju, zagwarantowaniu uczciwej 

konkurencji, umożliwieniu skuteczniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz 

utrzymaniu lub pogłębieniu zaufania konsumentów do produktów ekologicznych. 

 

 

II – Odpowiednie artykuły Traktatu 

 

Jako podstawę prawną dla wniosku Komisji przedstawiono następujące artykuły Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej z Tytułu III „Rolnictwo i rybołówstwo” części trzeciej 

TFUE zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii” (wyróżnienie własne):  

                                                 
1 COM(2014) 180 final. 
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Artykuł 42 

(dawny artykuł 36 TWE) 

 

Postanowienia rozdziału dotyczącego reguł konkurencji stosują się do produkcji 

rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament 

Europejski i Radę w ramach postanowień i zgodnie z procedurą przewidzianą 

w artykule 43 ustęp 2, z uwzględnieniem celów określonych w artykule 39. 

 

[...] 

 

 

Artykuł 43 

(dawny artykuł 37 TWE) 

 

[...] 

 

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają 

wspólną organizację rynków rolnych przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również 

inne przepisy niezbędne dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa. 

  

[...] 

 

Dla niniejszej analizy istotne są także następujące przepisy: 

 

   

Artykuł 39 

(dawny artykuł 33 TWE) 

 

1. Celami wspólnej polityki rolnej są: 

 

 

a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, 

racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników 

produkcji, zwłaszcza siły roboczej; 

 

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, 

zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w 

rolnictwie; 

 

c) stabilizacja rynków; 

 

d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; 

 

e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. 

 

[...] 
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Artykuł 40 

(dawny artykuł 34 TWE) 

 

 

1. Do osiągnięcia celów przewidzianych w artykule 39 ustanawia się wspólną 

organizację rynków rolnych. 

 

Zależnie od produktów, organizacja ta przybiera jedną z następujących form: 

 

a) wspólne reguły konkurencji; 

 

b) obowiązkowa koordynacja różnych krajowych organizacji rynkowych; 

 

c) europejska organizacja rynkowa. 

 

[...] 

 

 

W trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych skreślono z podstawy prawnej proponowanego 

rozporządzenia odniesienie do art. 42 akapit pierwszy TFUE.  

 

 

III – Orzecznictwo 

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 

wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 

zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”1. 

Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu. W 

tym kontekście chęć aktywniejszego udziału danej instytucji w przyjęciu aktu prawnego, 

okoliczności przyjęcia tego aktu ani praca wykonana w odniesieniu do innych aspektów 

wchodzących w zakres działania objętego danym aktem nie są istotne dla określenia 

właściwej podstawy prawnej2.  

 

Jeżeli analiza danego aktu wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma on dwa elementy 

składowe i jeden z tych celów lub elementów składowych można wskazać jako główny lub 

dominujący, a drugi jest jedynie pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy wydać na 

jednej podstawie prawnej, to jest na tej podstawie, która wymagana jest z racji głównego lub 

dominującego celu lub elementu składowego3.  

Jeżeli jednak dany akt prawny ma jednocześnie kilka celów lub elementów składowych, które 

są nierozerwalnie związane, a żaden z nich nie jest drugorzędny lub niebezpośredni w 

stosunku do innego (innych), taki akt prawny musi zostać wydany na różnych odpowiednich 

                                                 
1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie (Ogólny system preferencji celnych), Zb.Orz. 1987, s. 1439, pkt 5; 

sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, s. I-9097; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 

Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585. 
2 Sprawa C-269/97 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2000, s. I-2257, pkt 44. 
3 Sprawa C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, UE:C:2013:675, pkt 53; sprawa C-490/10 Parlament przeciwko 

Radzie, UE:C:2012:525, pkt 45; sprawa C-155/07 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2008, s. I-08103, 

pkt 34. 
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podstawach prawnych1, o ile procedury określone dla tych podstaw prawnych nie są nie do 

pogodzenia z uprawnieniami Parlamentu Europejskiego i ich nie podważają2. 

 

IV - Cel i treść wniosku  

 

Jak już zauważono, wniosek Komisji ma na celu ulepszenie przepisów o produkcji 

ekologicznej przez usunięcie przeszkód dla zrównoważonego rozwoju produkcji ekologicznej 

w Unii, zagwarantowanie uczciwej konkurencji dla rolników i innych podmiotów oraz 

umożliwienie sprawniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także podtrzymanie 

lub pogłębienie zaufania konsumentów do produktów ekologicznych. 

 

Artykuł 1 wniosku ustanawia zasady produkcji ekologicznej oraz przepisy dotyczące 

produkcji ekologicznej, a także używania związanych z nią oznaczeń w etykietach i 

reklamach. W art. 4 wniosku określono ogólne zasady zrównoważonego systemu zarządzania 

produkcją ekologiczną. 

 

W motywie 49 wniosku podkreślono, że w braku szczególnych przepisów unijnych w sprawie 

występowania niedozwolonych substancji w produktach ekologicznych, w całej Unii 

opracowano różne podejścia. Dlatego w motywie 51 przewidziano, że rolnicy mają 

obowiązek podejmowania środków mających zapobiec ryzyku zanieczyszczenia 

niedozwolonymi produktami lub substancjami oraz że mimo takich środków może dojść do 

przypadków, w których rolnicy nie będą mogli wprowadzać swoich produktów do obrotu 

jako ekologicznych. W tych przypadkach, zgodnie z art. 42 TFUE, Komisja może zezwolić 

państwom członkowskim na przyznanie płatności krajowych mających wyrównać związane z 

tym szkody.  

 

Podobnie w art. 20 ust. 3 wniosku zharmonizowano działania, które należy podjąć w razie 

wykrycia niedozwolonych produktów czy substancji, dając możliwość zastosowania 

odstępstwa od art. 211 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/20133, dzięki czemu Komisja 

może zezwolić państwom członkowskim na przyznanie płatności krajowych mających 

wyrównać rolnikom szkody poniesione wskutek nieumyślnego zanieczyszczenia ich 

produktów rolnych niedozwolonymi produktami lub substancjami, co uniemożliwia im 

wprowadzanie danych produktów do obrotu jako ekologiczne. Poza tym państwa 

członkowskie mogą skorzystać w celu całkowitego lub częściowego wyrównania tych szkód 

z instrumentów wspólnej polityki rolnej. 

 

Podczas negocjacji Parlament i Rada uzgodniły jednak zupełnie inne podejście do 

zanieczyszczenia. W rozporządzeniu nie ma już ogólnego i bezwarunkowego zakazu 

etykietowania i sprzedaży zanieczyszczonych produktów jako ekologicznych. Skreślono 

również przepis dotyczący wyrównywania szkody. Jako że tekst, który uzgodniono 

                                                 
1 Sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2003, s. I-08913, pkt 40; sprawa C-178/03 Komisja 

przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. 2006, s. I-107, pkt 43–56.  
2 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie (Dwutlenek tytanu), Zb.Orz. 1991, s. I-2867, pkt 17–25; sprawa 

C-268/94 Portugalia przeciwko Radzie, Zb.Orz. 1996, s. I-6177. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 

nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. 
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ostatecznie na 18. posiedzeniu trójstronnym w dniu 28 czerwca 2017 r., nie zawiera już 

przepisów o pomocy państwa, z podstawy prawnej aktu skreślono art. 42 TFUE.  

 

 

V – Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej 

 

 

Artykuł 43 ust. 2 TFUE przewiduje, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają przepisy niezbędne dla osiągnięcia celów 

wspólnej polityki rolnej. Zgodnie z art. 42 TFUE i w ramach postanowień art. 43 ust. 2 TFUE 

Parlament Europejski i Rada ustalają zakres, w jakim postanowienia rozdziału dotyczącego 

reguł konkurencji stosują się do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi. Artykuł 42 

stosuje się jako podstawę prawną tylko w połączeniu z art. 43 ust. 2 TFUE.  

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości podwójna podstawa 

prawna jest uzasadniona tylko wtedy, gdy dany akt prawny ma dwa nierozerwalnie związane 

ze sobą cele lub elementy składowe, przy czym jeden z nich nie ma charakteru drugorzędnego 

ani pośredniego w stosunku do drugiego.  

 

Z uwagi na zawarty w pierwotnym wniosku Komisji przepis o pomocy państwa odniesienie w 

podstawie prawnej do art. 42 TFUE wydaje się prawidłowe. Z kolei jeżeli przepisu tego nie 

ujęto w ostatecznym brzmieniu rozporządzenia, zawarte w podstawie prawnej odniesienie do 

art. 42 TFUE traci uzasadnienie.  

 

 

VI – Wniosek i zalecenie 

 

W świetle powyższej analizy i bezpośrednio wskutek skreślenia art. 20 ust. 3 pierwotnego 

wniosku Komisji należy skreślić z podstawy prawnej rozporządzenia odniesienie do art. 42 

akapit pierwszy TFUE. 

  

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 r. Komisja Prawna jednogłośnie1 postanowiła, przy 22 

głosach „za”, zalecić Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostawienie art. 43 ust. 2 TFUE 

jako jedynej podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. 

                                                 
1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Jean-Marie Cavada (urzędujący przewodniczący), Mady 

Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (wiceprzewodniczące), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-

Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, 

Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn 

Regner, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski oraz Norbert Erdős i Michaela Šojdrová 

(na mocy art. 200 ust. 2). 
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Z wyrazami szacunku 

Pavel Svoboda 

 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 


