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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
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Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 8 czerwca 2011 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z 
art. 37 Regulaminu PE, o rozpatrzenie kwestii uzupełnienia podstawy prawnej wyżej 
wymienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Komisja zaproponowała jako podstawy prawne art. 42 akapit pierwszy oraz 
art. 43 ust. 2 TFUE, znajdujące się w tytule III „Rolnictwo i rybołówstwo” w części trzeciej 
zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii”. 

Proponowana dodatkowa podstawa prawna to art. 349 z części siódmej TFUE pt. 
„Postanowienia ogólne i końcowe”, który ustanawia procedurę przyjmowania specyficznych 
środków służących w szczególności określeniu warunków zastosowania postanowień 
Traktatów do unijnych regionów najbardziej oddalonych.



PE469.828v01-00 2/8 AL\873435PL.doc

PL

I - Kontekst

Za pośrednictwem omawianego wniosku Komisja zainicjowała procedurę przekształcenia 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań 
w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej z myślą o 
zapewnieniu przejrzystości i dostosowaniu tego aktu do Traktatu z Lizbony, a zwłaszcza jego 
przepisów dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych do art. 290 i 291 TFUE.

Podstawą prawną rozporządzenia (WE) nr 247/2006 były art. 36, 37 oraz art. 299 ust. 2 TWE, 
które odpowiadają kolejno art. 42, 43 oraz 349 TFUE.

Rozporządzeniu (WE) nr 247/2006 towarzyszy rozporządzenie Komisji1, przyjęte na 
podstawie art. 25 aktu podstawowego i zawierające szczegółowe zasady jego stosowania, 
które zmieniono dotychczas trzykrotnie, po raz ostatni w 2009 r.

W opiniach dotyczących omawianego wniosku zarówno Komisja Rozwoju Regionalnego, jak 
i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaleciły dodanie do podstawy prawnej 
art. 349 TFUE.

II - Odnośne artykuły TFUE

Jako podstawę prawną we wniosku Komisji podano następujące artykuły (dodane 
podkreślenia wskazują na przepisy operacyjne):

Artykuł 39
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.
2. Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych środków służących jej 
realizacji uwzględnia się:

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (Dz.U. L 145 z 31.5.2006, s. 1).
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a) szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej 
rolnictwa oraz z różnic strukturalnych i przyrodniczych między 
poszczególnymi regionami rolniczymi;
b) potrzebę stopniowego wprowadzania odpowiednich środków 
dostosowawczych;
c) fakt, że w państwach członkowskich rolnictwo jest sektorem ściśle 
powiązanym z całą gospodarką.

Artykuł 40
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.
2. Wspólna organizacja, ustanowiona w jednej z postaci przewidzianych 
w ustępie 1, może obejmować wszelkie środki konieczne do osiągnięcia celów 
określonych w artykule 39, a zwłaszcza regulację cen, subwencje służące 
produkcji i wprowadzaniu do obrotu różnych produktów, systemy 
magazynowania i przewozu oraz wspólne mechanizmy stabilizacji przywozu 
i wywozu.
Wspólna organizacja ogranicza się do osiągania celów określonych 
w artykule 39 i wyklucza wszelką dyskryminację między producentami lub 
konsumentami wewnątrz Unii.
Wspólna polityka cenowa powinna się opierać na wspólnych kryteriach i 
jednolitych metodach kalkulacji.

Artykuł 42
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.
Rada, na wniosek Komisji, może zezwolić na przyznanie pomocy:
a) na ochronę gospodarstw znajdujących się w niekorzystnym położeniu ze 
względu na warunki strukturalne lub przyrodnicze;
b) w ramach programów rozwoju gospodarczego.

Artykuł 43
1. Komisja przedstawia wnioski dotyczące wypracowywania i realizowania 
wspólnej polityki rolnej, w tym zastąpienia organizacji krajowych przez jedną 
z form wspólnej organizacji przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również 
wprowadzenia w życie środków wyszczególnionych w niniejszym tytule.
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Propozycje te uwzględniają współzależność zagadnień rolnych wymienionych 
w niniejszym tytule.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
prawodawczą 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.
3. Rada na wniosek Komisji przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, 
potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również w sprawie ustalania 
i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.
4. Krajowe organizacje rynkowe mogą zostać zastąpione wspólną organizacją 
przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, na warunkach określonych w ustępie 2, 
jeżeli:
a) wspólna organizacja oferuje państwom członkowskim sprzeciwiającym się 
temu środkowi i dysponującym własną organizacją krajową dla określonej 
produkcji równoważne gwarancje zatrudnienia i poziomu życia 
zainteresowanych producentów, uwzględniając harmonogram możliwych 
dostosowań i potrzebną specjalizację;
b) organizacja ta zapewnia w handlu wewnątrz Unii warunki podobne do 
tych, jakie istnieją na rynku krajowym.
5. Jeżeli utworzona jest wspólna organizacja dla niektórych surowców, a nie 
istnieje jeszcze wspólna organizacja dla odpowiednich produktów 
przetworzonych, surowce te, wykorzystywane do produktów przetworzonych 
przeznaczonych na wywóz do państw trzecich, mogą być przywożone spoza 
Unii.

Proponuje się dodanie do podstawy prawnej następującego artykułu:

Artykuł 349
Biorąc pod uwagę strukturalną sytuację gospodarczą i społeczną Gwadelupy, 
Gujany Francuskiej, Martyniki, Reunionu, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich, pogorszoną ich oddaleniem, 
charakterem wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, trudną topografią i 
klimatem, ich zależnością gospodarczą od niewielkiej liczby produktów, 
podczas gdy trwałość i łączne występowanie tych czynników poważnie 
szkodzą ich rozwojowi, Rada, stanowiąc na wniosek Komisji i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, przyjmuje specyficzne środki zmierzające w 
szczególności do określenia warunków stosowania Traktatów do tych 
regionów, w tym wspólnych polityk. W przypadku gdy wspomniane 
specyficzne środki przyjmowane są przez Radę zgodnie ze specjalną 
procedurą ustawodawczą, stanowi ona również na wniosek Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, dotyczą w szczególności 
polityk celnych i handlowych, polityki fiskalnej, stref wolnocłowych, polityk w 
dziedzinach rolnictwa i rybołówstwa, warunków zaopatrzenia w surowce i 
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dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pomocy państwowej i warunków 
dostępu do funduszy strukturalnych oraz programów horyzontalnych Unii.
Rada przyjmuje środki określone w akapicie pierwszym, biorąc pod uwagę 
szczególne cechy charakterystyczne i ograniczenia regionów najbardziej 
oddalonych, bez podważania integralności i spójności porządku prawnego 
Unii, w tym rynku wewnętrznego i wspólnych polityk.

III - Proponowana podstawa prawna

Art. 42 akapit pierwszy TFUE stanowi, że Parlament i Rada ustalają w ramach postanowień 
art. 43 ust. 2 TFUE zakres, w jakim reguły konkurencji mają zastosowanie do produkcji rolnej 
i handlu produktami rolnymi. Są one przy tym zobowiązane do uwzględnienia celów 
wspólnej polityki rolnej określonych w art. 39.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 TFUE, służącym za ogólną podstawę prawną wspólnej polityki rolnej, 
Parlament i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, ustanawiają 
wspólną organizację rynków rolnych przewidzianą w art. 40 TFUE.

Art. 349 TFUE stanowi podstawę prawną dotyczącą warunków stosowania postanowień 
Traktatów do regionów najbardziej oddalonych i obejmującą wspólne dziedziny polityki. 
Zgodnie z tym artykułem Rada, stanowiąc na wniosek Komisji i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, przyjmuje dla tych regionów specyficzne środki. Czyli Rada sama 
przyjmuje środki, a Parlament wydaje jedynie opinię. Należy jednak zauważyć, że na mocy 
art. 16 ust. 3 TUE Rada stanowi kwalifikowaną większością głosów, ponieważ art. 349 TFUE 
nie przewiduje innej możliwości.

IV - Orzecznictwo w sprawie podstawy prawnej

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.

Odnośnie do środka służącego jednocześnie realizacji kilku celów lub mającego kilka 
elementów składowych związanych w sposób nierozłączny, a żaden z tych celów lub 
elementów nie ma charakteru pomocniczego w stosunku do pozostałych, Trybunał orzekł, że 
środek taki, jeżeli w ten sposób znajdują zastosowanie różne przepisy Traktatu, należy 
wyjątkowo wydać na różnych odpowiednich podstawach prawnych2.

                                               
1 Sprawa 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 (8 września 2009 r.) (Dz.U. C 267 z 7.11.2009, s. 8).
2  Sprawa C-155/07 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2008 s. I-8103, ust. 36.
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V. Cel i treść proponowanego rozporządzenia

W uzasadnieniu wniosku Komisja wyjaśnia, że jej głównym celem jest dostosowanie 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006 do TFUE.

Odnośnie do aktów delegowanych, wniosek ten zastrzega dla prawodawcy uprawnienie do 
przyjmowania zasadniczych elementów szczególnego systemu w przypadku niektórych
produktów rolnych pochodzących z regionów najbardziej oddalonych w celu zaradzenia 
trudnościom związanym z najbardziej oddalonym położeniem (programy szczególnych opcji 
na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich, POSEI). Prawodawca określa ogólne kierunki 
tego systemu i ogólne zasady, które stanowią jego podstawę. Zgodnie z art. 290 TFUE 
prawodawca powierza Komisji zadanie uzupełniania lub zmiany niektórych, innych niż 
istotne elementów. W akcie delegowanym można zatem określać elementy uzupełniające 
konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu określonego przez prawodawcę. W 
przypadku omawianego wniosku Komisja może zatem przyjąć w drodze aktu delegowanego 
warunki i środki dotyczące programów POSEI.

Zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa członkowskie 
zobowiązane są do wykonywania przepisów w ramach systemu określonego przez 
prawodawcę. Według Komisji konieczne wydaje się jednak zapewnienie jednolitego 
wdrażania programów POSEI we wszystkich państwach członkowskich w celu uniknięcia 
nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji podmiotów gospodarczych. W przypadku 
omawianego wniosku prawodawca powierza zatem Komisji, zgodnie z art. 291 ust. 2 
Traktatu, uprawnienia do wdrażania niektórych części programów.

Pięć pierwszych punktów wniosku ma następujące brzmienie (podkreślenie własne):

(1) Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa mające na celu zaradzenie 
trudnościom spowodowanym wyjątkową sytuacją regionów 
najbardziej oddalonych Unii Europejskiej, o których mowa w art. 349 
Traktatu, ustanowiono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 247/2006 z 
dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej1. Środki 
te uzyskały konkretną formę w programach wsparcia poszczególnych 
regionów, które stanowią zasadnicze narzędzie w zakresie 
zaopatrzenia tych regionów w produkty rolne. W związku z nowymi 
niezbędnymi zmianami i w wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony 
konieczne jest uchylenie rozporządzenia (WE) nr 247/2006 i 
zastąpienie go nowym tekstem.

(2) Należy określić podstawowe cele, do których realizacji przyczynia się 
system na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej.

(3) Należy określić treść programów szczególnych opcji na rzecz 
regionów oddalonych i wyspiarskich (zwanych dalej „programami 
POSEI”), które zgodnie z zasadą pomocniczości muszą zostać 
ustanowione przez zainteresowane państwa członkowskie na 

                                               
1 Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1.
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najwłaściwszym szczeblu geograficznym i przedstawione do 
zatwierdzenia Komisji przez państwa członkowskie.

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów systemu na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych Unii Europejskiej, programy POSEI muszą 
obejmować środki zapewniające zaopatrzenie w produkty rolne, jak 
też ochronę i rozwój lokalnej produkcji rolnej. Należy zbliżyć poziom 
programowania do poziomu przedmiotowych regionów oraz 
usystematyzować w stosunkach między Komisją a państwami 
członkowskimi podejście oparte na partnerstwie.

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości i w duchu elastyczności, które 
stanowią podstawę podejścia do programowania przyjętego w 
przypadku systemu na rzecz regionów najbardziej oddalonych, organy 
wyznaczone przez państwo członkowskie mogą proponować zmiany 
programu w celu dostosowania go do sytuacji regionów najbardziej 
oddalonych. W tym samym duchu procedurę zmiany programów 
należy dostosować pod względem celowości każdego rodzaju zmian.

Art. 2 wniosku z nagłówkiem „Cele” stanowi, że akt przyczynia się do realizacji 
następujących dwóch celów (podkreślenie własne):

a) zapewnienia zaopatrzenia regionów najbardziej oddalonych w 
podstawowe produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi lub do 
przetwórstwa i stanowiących środki produkcji rolnej przez łagodzenie 
dodatkowych kosztów związanych z najbardziej oddalonym 
położeniem;
b) utrzymania i rozwijania działalności rolniczej regionów najbardziej 
oddalonych, w tym produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 
produktów lokalnych.

Oprócz przepisów dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych wniosek obejmuje 
również szereg drobnych poprawek służących uwzględnieniu zmian w prawodawstwie Unii 
oraz praktycznego wdrożenia rozporządzenia z 2006 r.

Projekt sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiera 74 poprawki do tekstu 
Komisji, przy czym w kilku pierwszych zaproponowano uwzględnienie art. 349 TFUE jako 
dodatkowej podstawy prawnej. W poprawce 19 wyjaśniono ponadto, że należy uwzględnić 
ten artykuł, aby uznać „stosowanie zróżnicowanego podejścia w regionach najbardziej 
oddalonych, aby umożliwić ich rozwój i integrację na takich samych warunkach, jak na 
pozostałym obszarze Unii za pomocą szczególnych programów dostosowanych do ich 
specyficznej sytuacji”. Pozostałe poprawki w projekcie sprawozdania to głównie zmiany 
techniczne dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych.

VI - Określenie właściwej podstawy prawnej

Biorąc pod uwagę, że częścią podstawy prawnej rozporządzenia (WE) nr 247/2006, które ma 
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zostać przekształcone za pomocą niniejszego wniosku, był artykuł TWE zastąpiony obecnie 
art. 349 TFUE i że cel oraz treść omawianego wniosku dotyczą bezpośrednio zakresu, treści 
oraz wdrażania szczególnych środków dla regionów najbardziej oddalonych, konieczne jest 
jednoznaczne włączenie art. 349 TFUE do podstawy prawnej.

Art. 349 TFUE – w przeciwieństwie do art. 43 ust. 2 – nie przewiduje zastosowania zwykłej 
procedury ustawodawczej, przewiduje natomiast, że Rada stanowi większością 
kwalifikowaną. W konsekwencji między tymi artykułami nie występuje niezgodność 
proceduralna.

VII - Wnioski i zalecenie

W świetle powyższej analizy należy dodać art. 349 TFUE do istniejącej podstawy prawnej 
proponowanego rozporządzenia (art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2 TFUE).

Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2011 r. Komisja Prawna postanowiła zatem, przy 21 głosach 
„za” i bez głosów wstrzymujących się1, zalecić co następuje: podstawą prawną wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych 
środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii 
Europejskiej [COM(2010)0498] powinny być art. 42 akapit pierwszy, art. 43 ust. 2 oraz art. 
349 TFUE.

Z poważaniem

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Luigi Berlinguer 
(wiceprzewodniczący), Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), 
Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz 
Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, 
Toine Manders, Eva Lichtenberger.


