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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1214/2011, którą złożył Baudilio Ros Prat (Hiszpania) w imieniu
Institut Agrícola Català de Sant Isidre, w sprawie przepisów krajowych, 
które naruszają dyrektywę 2006/123/WE, tzw. dyrektywę usługową

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, prezes Institut Agrícola Català de Sant Isidre, wskazuje dwa teksty aktów 
prawnych autonomicznego rządu Katalonii naruszające dyrektywę 2006/123/WE dotyczącą 
usług na rynku wewnętrznym, tzw. dyrektywę usługową. Mowa o dekrecie nr 392/2006 
regulującym system doradztwa dla sektora rolniczego oraz rozporządzeniu AAM/171/2011
ustanawiającym zasady przyznawania pomocy państwa jednostkom świadczącym usługi 
doradcze dla sektora rolnictwa. Składający petycję zauważa, że w dekrecie nr 392/2006 nie 
dokonano modyfikacji tak, aby prawidłowo transponować prawodawstwo europejskie, mimo 
że istnieje projekt dekretu. W zawiązku z tym składający petycję kwestionuje zgodność 
z prawem rozporządzenia AAM/171/2011, jako że na jego mocy przyznaje się pomoc 
państwa jednostkom ze względu na kryteria przewidziane w dekrecie nr 392/2006. Na 
podstawie obecnych warunków jednostka reprezentowana przez składającego petycję 
rzekomo ponosi straty ze względu na bezprawną dyskryminację. Składający petycję 
dodatkowo zwraca uwagę na artykuły w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które 
ustanawiają reguły konkurencji niezbędne dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję stwierdził, że ustawodawstwo wdrażające przepisy UE dotyczące organów 
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doradczych dla sektora rolniczego w regionie Katalonii (Decreto 392/2006, de 17 de octubre, 
por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña) nie zostało jeszcze 
zmienione w celu zapewnienia jego zgodności z dyrektywą usługową1 (dyrektywa 
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na 
rynku wewnętrznym).  Według składającego petycję kryteria udzielania systemu zezwoleń 
wymaganych dla organów doradczych dla sektora rolniczego ustanowione w wyżej 
wymienionym dekrecie wzbudzają wątpliwości w zakresie zgodności z dyrektywą usługową. 
Składający petycję w szczególności odniósł się do obowiązku posiadania konkretnej liczby 
urzędów na okręg.  W wyniku tego wymogu wydaje się, że niektóre przedsiębiorstwa nie 
miały nawet możliwości korzystania z funduszy EFRROW przyznanych na te usługi przez 
władze regionalne.  

Komisja rozpatrzyła wspomniane przepisy w hiszpańskim systemie prawnym.  Okazuje się, 
że dekret 392/2006 został niedawno zmieniony przez Decreto 9/2012, de 17 de enero, relativo 
al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña.  Celem tej zmiany było dostosowanie 
przepisów, do których odnosi się składający petycję, do zasad określonych w dyrektywie 
usługowej oraz do rozporządzenia nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników. System zezwoleń, 
który był wcześniej wymagany, aby móc świadczyć usługi doradcze dla sektora rolniczego 
został zastąpiony przez wymóg wcześniejszego zgłoszenia a obowiązek posiadania 
minimalnej liczby urzędów przypadających na okręg, kwestionowany przez składającego 
petycję, został zniesiony.

Przepisy, których legalność została podważona przez składającego petycję, zostały ostatnio 
zmienione przez władze hiszpańskie w celu zapewnienia ich zgodności z dyrektywą 
usługową.  Dlatego problemy składającego petycję wydają się być rozwiązane i nie ma 
powodu, aby Komisja podejmowała działania mające na celu wyegzekwowanie prawa.

                                               
1   Dz. U. L376 z 27.12.2006, s.3


