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Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 3 lipca 2012 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 
Regulaminu, o rozpatrzenie kwestii ewentualnego dodania podstawy prawnej wyżej 
wymienionego wniosku w sprawie rozporządzenia.

Proponowana przez Komisję podstawa prawna to art. 43 ust. 2 TFUE w Części Trzeciej 
TFUE zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii”, Tytuł III „Rolnictwo i 
rybołówstwo”. 

Zaproponowana do dodania podstawa prawna to art. 349 TFUE w Części Siódmej 
„Postanowienia ogólne i końcowe”, który ustanawia procedurę przyjmowania specyficznych 
środków zmierzających w szczególności do określenia warunków stosowania Traktatów do 
najbardziej oddalonych regionów Unii.

W swoim piśmie wyraźnie pyta Pan, czy art. 43 ust. 2 TFUE stanowi jedyną właściwą 
podstawę prawną dla tego konkretnego wniosku i czy art. 43 ust. 2 i art. 349 TFUE mogą 
zostać przyjęte za wspólną podstawę prawną danego wniosku ustawodawczego, gdyż 
przewidują zastosowanie różnych procedur ustawodawczych.

I - Kontekst
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W zielonej księdze w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)1

stwierdzono, że cel, jakim było zrównoważone zarządzanie rybołówstwem we wszystkich 
wymiarach (środowiskowym, gospodarczym i społecznym), nie został osiągnięty, i wskazano 
szereg strukturalnych niedociągnięć obecnej WPRyb. Komisja stwierdziła zatem, że WPRyb 
wymaga zasadniczej reformy i sugeruje w obecnym wniosku uchylenie obowiązującego 
rozporządzenia Rady2 i zastąpienie go nowym rozporządzeniem WPRyb przyjętym przez 
Parlament Europejski i Radę.

Celem ogólnym wniosku jest zagwarantowanie działalności połowowej i działalności w 
zakresie akwakultury, które zapewnią długoterminowe zrównoważone warunki środowiskowe 
i przyczynią się do bezpieczeństwa dostaw żywności. Celem WPRyb jest eksploatacja 
żywych zasobów morza pozwalająca odbudować i zachować zasoby rybne na poziomach 
umożliwiających wytworzenie maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz stosowanie 
podejścia ostrożnościowego i ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem. 

Komisja stwierdziła również, że wraz z przedmiotowym wnioskiem przyjmie ogólny 
komunikat w sprawie przyszłej WPRyb, wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, komunikat w sprawie 
zewnętrznego wymiaru WPRyb oraz sprawozdanie dotyczące określonych części wyżej 
wspomnianego rozporządzenia Rady.

II - Odnośne artykuły TFUE 

We wniosku Komisji przedstawiono jako podstawę prawną następujący artykuł (dodane 
podkreślenie wskazuje przepisy wykonawcze):

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.
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.

                                               
1 COM(2009) 0163.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59).
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4. Krajowe organizacje rynkowe mogą zostać zastąpione wspólną organizacją przewidzianą 
w artykule 40 ustęp 2, 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.

Proponuje się dodanie następującego artykułu do podstawy prawnej:

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 
prawodawczą, 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 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. 43 ust. 2 TFUE przewiduje ogólną podstawę prawną dla wspólnej polityki rybołówstwa, 
na mocy której Parlament i Rada ustanawiają przepisy niezbędne dla osiągnięcia jej celów w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Art. 349 TFUE przewiduje podstawę prawną w odniesieniu do warunków stosowania 
Traktatów do regionów najbardziej oddalonych, łącznie ze wspólnymi politykami, na mocy 
której Rada – na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem – przyjmuje specyficzne 
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środki dla tych regionów. Zgodnie z tym artykułem 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, jako że 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.

W tym przypadku należy zatem ustalić, czy wniosek:
1. ma dwa cele lub dwie części składowe, a jeden z tych aspektów można zidentyfikować 

jako główny lub przeważający, podczas gdy drugi ma jedynie charakter dodatkowy, lub
2. dąży do realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę części składowych, które 

są nierozerwalnie związane, przy czym żaden z aspektów nie jest drugorzędny lub 
pośredni w stosunku do drugiego.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w pierwszym przypadku akt musi 
opierać się na jednej podstawie prawnej, mianowicie tej wymaganej przez główny lub 
przeważający aspekt, a w drugim przypadku akt musi opierać się na różnych 
odpowiadających podstawach prawnych.2

Nie należy jednak z założenia wykluczać odwołania się do podwójnej podstawy prawnej z 
tym uzasadnieniem, że procedury przewidziane dla każdej z nich nie odpowiadają sobie3. 
Uciekanie się do podwójnej podstawy prawnej uznano za dopuszczalne, jeżeli nie prowadzi 
do naruszenia uprawnień Parlamentu Europejskiego. W tym przypadku art. 43 ust. 2 TFUE 
przewiduje zwykłą procedurę ustawodawczą, podczas gdy art. 349 TFUE przewiduje jedynie 
konsultację z Parlamentem. Trybunał stwierdził, że w takim przypadku pierwszeństwo ma 
zwykła procedura ustawodawcza, ponieważ daje większy udział Parlamentowi4.

V. Cel i treść proponowanego rozporządzenia

Według Komisji „Celem ogólnym wniosku jest zagwarantowanie działalności połowowej i 
działalności w zakresie akwakultury, które zapewnią długoterminowe zrównoważone warunki 
środowiskowe i przyczynią się do bezpieczeństwa dostaw żywności”5.
Główne szczególne cele wniosku zostały przedstawione w uzasadnieniu jako konieczność 
sprecyzowania celów WPRyb; zwiększenia spójności pomiędzy inicjatywami politycznymi 
objętymi WPRyb; lepszej ochrony żywych zasobów morza, w szczególności w wieloletnich 
planach dotyczących zarządzania rybołówstwem i niedopuszczania do odrzutów; wspierania 

                                               
1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”) [1987] Zb. Orz. 1439, ust. 
5; sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. I-9097; Sprawa C-411/06, Komisja przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (8 września 2009 r.) (OJ C 267 z 7.11.2009, str.8).
2 Zob. wspomnianą powyżej sprawę C-411/06, pkt 46-47.
3 Sprawa C-178/03 Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Zb.Orz. [2006] s. I-107, pkt 57;
sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”) Zb.Orz. [1991] I-2867, pkt 17–25.
4 Sprawa C-155/07 Parlament Europejski przeciwko Radzie Zb.Orz.[2008] s. I-8103, pkt 75–79.
5 Zob. COM (2011) 0425, str. 2.
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polityki dotyczącej ekosystemów i środowiska w ramach WPRyb; zapewnienia regionalizacji 
środków według podejścia opartego na basenach morskich w ramach filaru ochrony zasobów; 
ulepszenia gromadzenia danych i doradztwa naukowego w celu zapewnienia bazy wiedzy na 
temat polityki ochrony zasobów; pełnego włączenia polityki zewnętrznej do WPRyb; 
promowania rozwoju akwakultury; reformy wspólnej polityki rynku WPRyb; zapewnienia do 
2014 r. ram prawnych dla nowego instrumentu finansowego wspierającego cele WPRyb i 
strategii „Europa 2020”; dalszego zwiększania i optymalizacji zaangażowania 
zainteresowanych stron; oraz włączenia niedawno przyjętego nowego systemu kontroli do 
WPRyb.

W projekcie sprawozdania Komisji Rybołówstwa omówiono tę kwestię, argumentując w 
uzasadnieniu, że obecna WPRyb zakończyła się pod wieloma względami fiaskiem i że 
niemożliwie okazało się rozwiązanie wielu utrzymujących się od dawna problemów 
(przełowienie, nadmierna zdolność połowowa, zła sytuacja gospodarcza wielu 
przedsiębiorstw sektora rybołówstwa, problemy społeczne spowodowane schyłkiem 
rybołówstwa w wielu regionach przybrzeżnych). W konkluzji stwierdzono, że „nowe 
rozporządzenie podstawowe musi stanowić ambitną podstawę do odwrócenia utrzymującej 
się negatywnej tendencji i stworzenia w Europie zrównoważonego rybołówstwa odnoszącego 
sukcesy”.

Spośród przepisów we wniosku jedynie art. 6 ust. 3 wyraźnie odnosi się do regionów 
najbardziej oddalonych. Zezwala on państwom członkowskim na ograniczenia rybołówstwa 
do statków rybackich zarejestrowanych w portach Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich. 
Należy jednak zauważyć, że pułapy zdolności połowowej, którym mają podlegać państwa 
członkowskie na mocy art. 35 wniosku, są określone w załączniku II do wniosku 
rozporządzenia, a pułapy dla poszczególnych państw członkowskich w tym załączniku nie 
tylko uwzględniają ich najbardziej oddalone regiony, lecz wyszczególnione są również pułapy 
dla regionów najbardziej oddalonych. Art. 35 ust. 2 uprawnia Komisję do przyjęcia aktów 
delegowanych w celu ponownego obliczania pułapów zdolności połowowej. Należy 
zauważyć, że obecny akt prawny – rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 – nie obejmuje 
szczególnych pozycji dla regionów najbardziej oddalonych.

Projekt sprawozdania Komisji Rybołówstwa zawiera 227 poprawek do tekstu 
zaproponowanego przez Komisję. Spośród nich jedynie jedna poprawka (poprawka 23 do 54 
punktu preambuły) wspomina o regionach najbardziej oddalonych:

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w 
odniesieniu do tworzenia nowych 
komitetów doradczych i zmiany obszarów 
kompetencji istniejących komitetów 
doradczych, w szczególności 

(54) Komisję powinna być uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych w 
odniesieniu do tworzenia nowych 
komitetów doradczych i zmiany obszarów 
kompetencji istniejących komitetów 
doradczych, w szczególności 
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uwzględniając specyfikę Morza Czarnego. uwzględniając specyfikę Morza Czarnego 
i regionów najbardziej oddalonych.

Ten punkt preambuły odnosi się do komitetów doradczych, które mają być utworzone 
zgodnie z art. 52 – 54 wniosku, a ich liczba i uprawnienia mają być określone przez Komisję 
w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 55 
wniosku.

Do projektu sprawozdania złożono dodatkowe 2322 poprawki. Wiele z nich dotyczy 
regionów najbardziej oddalonych, zwłaszcza poprawki 228 i 1780, które dążą do 
wprowadzenia art. 349 TFUE jako podstawy prawnej i nowego artykułu ustanawiającego 
komitet doradczy ds. regionów najbardziej oddalonych, różny od komitetu doradczego ds. 
wód śródlądowych:

Poprawka 228
Alain Cadec
Projekt rezolucji ustawodawczej
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

uwzględniając art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Poprawka 1780
Alain Cadec
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Konsultacje z komitetami doradczymi

1. Ustanawia się Komitet Doradczy ds. 
Regionów Najbardziej Oddalonych 
zgodnie z art. 53.
2. Ustanawia się Komitet Doradczy ds. 
Rybołówstwa Śródlądowego zgodnie z art. 
53.

Poprawka 320 (identyczna z poprawką 321) i 2036 również odwołują się do art. 349 TFUE i 
poruszają kwestię szczególnej sytuacji regionów najbardziej oddalonych:

Poprawka 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Konieczne jest wspieranie rozwoju 
sektorów przynoszących największy wzrost 
gospodarczy, w ramach których regiony 
najbardziej oddalone wykazują potencjał 
specjalizacyjny i dużą przewagą 
komparatywną, takich jak sektor 
rybołówstwa i akwakultury. Wdrożenie 
wspólnej polityki rybołówstwa opartej na 
regionach wymaga uznania specyfiki ich 
statusu i zastosowania art. 349 i art. 355 
ust. 1 TFUE.

Poprawka 2036
Luís Paulo Alves
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 5 – artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez zwiększania nakładu połowowego 
floty z regionów peryferyjnych mogą, 
z uwagi na ich specyfikę i zgodnie z art. 
349 TFUE, nadal otrzymywać specjalną 
pomoc na modernizację w celu poprawy 
bezpieczeństwa oraz warunków 
prowadzenia swojej działalności.

Należy również zauważyć, że w dniu 18 kwietnia 2012 r. Parlament przyjął rezolucję w 
sprawie roli polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej, w 
której czytamy co następuje (podkreślenie dodane):

ubolewa nad tym, że w ramach propozycji reformy wspólnej polityki rybołówstwa nie 
uwzględniono w wystarczającym stopniu sytuacji i realiów regionów najbardziej oddalonych;
wskazuje na morski wymiar regionów najbardziej oddalonych oraz na wagę rybołówstwa w 
planowaniu przestrzennym i dla zatrudnienia ludności lokalnej w ramach wyłącznych stref 
ekonomicznych tych regionów, których potencjał powinien przekładać się na konkretne i 
spójne środki na rzecz prawdziwej gospodarki morskiej i być należycie uwzględniany w 
europejskim programie na rzecz zintegrowanej polityki morskiej; przypomina o rosnącym 
zainteresowaniu gospodarczym olbrzymim bogactwem biogenetycznym i mineralnym zasobów 
morskich regionów najbardziej oddalonych i o wadze uwzględnienia tej kwestii w nowej 
strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych w celu zapewnienia rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy związanej z morzem; utrzymuje w tym kontekście, że regiony najbardziej 
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oddalone powinny zajmować centralną pozycję w unijnej polityce morskiej ze względu na ich 
rolę w zakresie zrównoważonej eksploatacji mórz i stref przybrzeżnych oraz w 
międzynarodowym zarządzaniu obszarami morskimi i twierdzi, że atlantyckie regiony 
najbardziej oddalone powinny uczestniczyć w realizacji opracowywanej obecnie strategii na 
rzecz Atlantyku1.

Ponadto francuski Senat w odpowiedzi na to przedstawił następujące uwagi w kontekście 
stosowania zasady pomocniczości na mocy Protokołu nr 2 TFUE:

Uważa, tak jak i Parlament Europejski, że art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, który umożliwia ustanawianie specyficznych zasad dotyczących regionów 
najbardziej oddalonych w celu uwzględniania ich ograniczeń, jest niewystarczająco 
wykorzystany i zwraca się w związku z tym do Komisji Europejskiej o przewidzenie w 
rozporządzeniu w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa i rozporządzeniu w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego specjalnych przepisów dla regionów 
najbardziej oddalonych.2

VI - Określenie właściwej podstawy prawnej

W celu określenia właściwej podstawy prawnej w tym przypadku należy rozważyć, czy 
główny lub przeważający cel wniosku to ustanowienie przepisów koniecznych do realizacji 
celów wspólnej polityki rybołówstwa, czy też cel polegający na przyjęciu specyficznych 
środków dla regionów najbardziej oddalonych w odniesieniu do rybołówstwa jest 
nierozłącznie związany, nie będąc drugorzędnym i pośrednim.

Ogólny cel wniosku Komisji to zagwarantowanie działalności połowowej i działalności w 
zakresie akwakultury, które zapewnią długoterminowe zrównoważone warunki środowiskowe 
i przyczynią się do bezpieczeństwa dostaw żywności, podczas gdy projekt sprawozdania 
Komisji Rybołówstwa podkreśla, że wniosek w sprawie rozporządzenia powinien stanowić 
ambitną podstawę do odwrócenia utrzymującej się negatywnej tendencji w sektorze 
rybołówstwa i stworzenia w Europie zrównoważonego rybołówstwa odnoszącego sukcesy.

Na tym tle zakres obecnych we wniosku przepisów umożliwiających przyjęcie szczególnych 
środków w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych – w art. 6 ust. 3 dotyczącym 
zarejestrowanych statków rybackich i art. 35 dotyczącym pułapów zdolności połowowej –
jest ograniczony i ma jedynie charakter dodatkowy w stosunku do głównego celu, jakim jest 
ustanowienie podstawowych zasad dla wspólnej polityki rybołówstwa. 

Należy jednak zauważyć, że analiza ta może wymagać rewizji, jeżeli któraś ze wspomnianych 
wyżej poprawek zmierzających do wprowadzenia specyficznych środków dla regionów 
najbardziej oddalonych zostanie przyjęta, np. poprawki zmierzające do ustanowienia komitetu 
doradczego ds. regionów najbardziej oddalonych, ponieważ mogłoby to wpłynąć na 
powyższe rozważania i sprawić, że takie środki nie będą już dodatkowe i pośrednie w 

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie roli polityki spójności w najbardziej 
oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii „Europa 2020”, P7_TA(2012)0125, pkt 17.
2 Rezolucja europejska z dnia 3 lipca 2012 r. mająca na celu doprowadzenie do uwzględnienia przez Unię 
Europejską realiów rybołówstwa we francuskich regionach najbardziej oddalonych.
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związku ze wspólną polityką rybołówstwa. Wniosek ten jest ponadto poparty wyżej 
wspomnianą rezolucją Parlamentu w sprawie roli polityki spójności w najbardziej oddalonych 
regionach oraz opinią dotyczącą stosowania zasady pomocniczości francuskiego Senatu, 
obydwie apelują bowiem o szczególne środki dla regionów najbardziej oddalonych we 
wniosku w sprawie rozporządzenia.

Jeżeli dalszy ciąg procedury ustawodawczej i ewentualne negocjacje w związku z 
porozumieniem w drugim czytaniu doprowadzą do wniesienia dalszych poprawek do 
wniosku, wprowadzających dodatkowe przepisy umożliwiające specyficzne środki dla 
regionów najbardziej oddalonych – czy to bezpośrednio, czy w drodze powierzenia 
uprawnień – Komisja Prawna ponownie będzie musiała sprawdzić podstawę prawną, aby 
ustalić, czy przepisy te mają zaledwie charakter dodatkowy w stosunku do wspólnej polityki 
rybołówstwa, czy też wprowadzają cel, który nie jest dodatkowy i pośredni, i co za tym idzie 
wymaga dodania art. 349 TFUE do podstawy prawnej.

W odniesieniu do drugiego pytania postawionego przez Komisję Rybołówstwa należy 
zauważyć, że chociaż art. 349 TFUE – w przeciwieństwie do art. 43 ust. 2 TFUE – nie 
przewiduje stosowania zwykłej procedury ustawodawczej, przewiduje on, że Rada stanowi 
większością kwalifikowaną. W konsekwencji między tymi artykułami nie występuje 
niezgodność proceduralna.

VII - Wnioski i zalecenie

W świetle powyższej analizy na pytania postawione przez Komisję Rybołówstwa należy 
udzielić następujących odpowiedzi:

1. art. 43 ust. 2 TFUE stanowi jedyną właściwą podstawę prawną dla wniosku w jego 
obecnej formie, ale jeżeli wniosek miałby zostać zmieniony w celu uwzględnienia
dalszych przepisów umożliwiających przyjmowanie specyficznych środków dla regionów 
najbardziej oddalonych, ponownie trzeba będzie rozpatrzyć, czy przepisy te wprowadzają 
cel, który nie jest jedynie dodatkowy w stosunku do wspólnej polityki rybołówstwa, co
wymagałoby dodania art. 349 TFUE.

2. Art. 43 ust. 2 i art. 349 TFUE mogą być przyjęte jako wspólna podstawa prawna, nawet 
jeśli przewidują zastosowanie różnych procedur ustawodawczych.

Na posiedzeniu w dniu 17 września 2012 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie1

przekazać następujące zalecenie: art. 43 ust. 2 TFUE stanowi jedyną właściwą podstawę 
prawną dla wniosku w jego obecnej formie.

                                               
1 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Edit Bauer (zgodnie z 
art. 187 ust. 2 Regulaminu), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Piotr Borys, 
Françoise Castex (wiceprzewodniczący), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger 
(sprawozdawczyni), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), Dagmar 
Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz 
Zwiefka, Charalampos Angourakis (zgodnie z art. 187 ust. 2 Regulaminu).
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Z poważaniem
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