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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
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Wiejskich (EFRROW)(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 7 czerwca 2012 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej zgodnie z art. 37 
Regulaminu o wydanie opinii w sprawie adekwatności zastąpienia „art. 42 i 43 TFUE”, jak 
zaproponowała Komisja, „art. 42 i art. 43 ust. 2 TFUE” w charakterze podstawy prawnej 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (COM(2011)0627).

Kontekst

I. Wniosek

Wniosek ten jest częścią ram prawnych dla wspólnej polityki rolnej na lata 2014–2020. Jego 
celem jest zastąpienie rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich1. Opiera się on na wniosku przedstawionym przez Komisję w 
dniu 6 października 2011 r., w którym określono wspólne zasady dotyczące wszystkich 
                                               
1 Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.
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funduszy we wspólnych ramach strategicznych1. Nowy EFRROW został opracowany tak, by 
mieścił się w nowych wspólnych ramach strategicznych mających również zastosowanie do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z myślą o realizacji 
celów strategii „Europa 2020” (inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu).

Wniosek wspiera się na głównej idei wychodzącej od obecnej koncepcji rozwoju obszarów 
wiejskich opartej na wieloletnich programach opracowywanych i współfinansowanych przez 
państwa członkowskie (lub regiony). Zamiast poprzednich trzech filarów dotyczących kwestii 
gospodarczych, środowiskowych i społecznych z minimalnymi wymogami dla wydatków w 
zakresie każdego filaru nowy okres programowania będzie miał sześć priorytetów: ułatwianie 
transferu wiedzy i innowacji, wzmocnienie konkurencyjności, poprawa organizacji łańcucha 
żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem, odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 
ekosystemów, sprzyjanie efektywnemu gospodarowaniu zasobami i przechodzeniu na 
gospodarkę niskoemisyjną, zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i 
promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Państwa członkowskie nadal są 
zobowiązane do przeznaczania 25% ich puli finansowania rozwoju obszarów wiejskich na 
kwestie związane z gospodarowaniem gruntami i przeciwdziałaniem zmianie klimatu. Aby 
osiągnąć skwantyfikowane cele wyznaczone w ramach tych priorytetów (i uwzględnić ich 
własne szczególne potrzeby) państwa członkowskie/regiony muszą opracować kombinacje 
środków z usprawnionego menu. Proponowane rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące 
przygotowania, zatwierdzania i zmiany programów, które bazują w dużej mierze na 
obowiązujących przepisach, otwiera także możliwość tworzenia podprogramów (np. dla 
młodych rolników, drobnych producentów rolnych, obszarów górskich, krótkich łańcuchów 
dostaw), które korzystałyby z bardziej intensywnego wsparcia. Wniosek nadaje jeszcze 
większe znaczenie obecnemu środkowi dotyczącemu współpracy oraz zawiera narzędzia 
dotyczące zarządzania ryzykiem, w tym wsparcie dla funduszy wspólnego inwestowania i 
nowy instrument stabilizacji dochodu.

II. Proponowane podstawy prawne

1. Podstawa prawna wniosku

Wniosek oparty jest na art. 42 i 43 TFUE, które brzmią następująco:

„Artykuł 42 TFUE

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.

                                               
1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (COM(2011)0615)
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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.

Art. 43 TFUE

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.

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 1, 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.”

2. Zaproponowana zmiana podstawy prawnej

Pismem z dnia 7 czerwca 2012 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej o wydanie opinii w 
sprawie adekwatności zastąpienia „art. 42 i 43 TFUE” art. 42 i art. 43 ust. 2 TFUE w 
charakterze podstawy prawnej wniosku z uwagi na to, że sprawozdawca komisji AGRI Luis 
Manuel Capoulas Santos umieścił w swoim projekcie sprawozdania poprawkę mającą to na 
celu. W dalszej części pisma precyzuje Pan, że uważa tę zmianę „raczej za korektę podstawy 
prawnej niż za jej modyfikację”. 
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III. Analiza 

Z orzecznictwa Trybunału wynikają określone zasady dotyczące wyboru podstawy prawnej. 
Po pierwsze, z uwagi na skutki podstawy prawnej dla właściwości i procedury wybór 
właściwej podstawy prawnej ma zasadnicze znaczenie1. Po drugie, zgodnie z art. 13 ust. 2 
TUE każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy traktatu2. Po 
trzecie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej aktu 
wspólnotowego musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane 
kontroli sądowej, do których należą w szczególności cel i treść aktu3.

Art. 42 TFUE odnosi się do stosowania reguł konkurencji i zezwolenia na przyznanie pomocy 
państwa.

Art. 43 ust. 2 TFUE stanowi ogólną podstawę prawną dla wspólnej polityki rolnej, na której 
Parlament i Rada mają opierać wspólną organizację rynków rolnych, jak określono w art. 40 
TFUE, za pomocą zwykłej procedury ustawodawczej. Pozostałe ustępy art. 43 nie wydają się 
w tym przypadku istotne (ust. 1: przedstawianie wniosków przez Komisję, ust. 3: 
przyjmowanie środków przez Radę, ust. 4: warunki zastąpienia krajowych organizacji 
rynkowych, ust. 5: wspólna organizacja dla niektórych surowców), więc nie ma konieczności 
dodawania ich do podstawy prawnej.

Właściwą podstawę prawną omawianego rozporządzenia stanowi zatem art. 42 i art. 43 ust. 2 
TFUE.

Komisja rozpatrzyła powyższą sprawę na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 r. Na tym 
posiedzeniu Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie4 zalecić uznanie art. 42 i art. 43 ust. 2 
TFUE za właściwą podstawę prawną wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

                                               
1 Opinia w sprawie 2/00, Carthagena Protocol, Zb.Orz. [2001] s. I-9713, pkt 5; sprawa C-370/07, Komisja 
przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2009 s. I-8917, pkt 46-49; opinia w sprawie 1/08, General Agreement on Trade in 
Services, Zb.Orz. [2009] s. I-11129, pkt 110.
2 Sprawa C-403/2005, Parlament przeciwko Komisji, Zb.Orz. [2007] s. I-9045 pkt 59 oraz przytoczone tam 
orzecznictwo.
3 Zobacz niedawną sprawę C-411/06, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2009]
s. I-7585.
4 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Evelyn Regner 
(wiceprzewodnicząca), Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), Sebastian Valentin Bodu 
(wiceprzewodniczący), Axel Voss (sprawozdawca), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, 
József Szájer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio 
Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, 
Tadeusz Zwiefka.



AL\909168PL.doc 5/5 PE492.924v01-00

PL

Z poważaniem,

Klaus-Heiner Lehne


