
CM\925934PL.doc PE504.300v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.1.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1022/2012, którą złożył Sean (Irlandia) w sprawie niewłaściwego
zastosowania się do warunków jednolitej płatności na gospodarstwo oraz 
planów wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
przez władze Galway w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o tym, że irlandzki departament ds. rolnictwa, żywności 
i rybołówstwa niewłaściwie stosuje się do warunków jednolitej płatności na gospodarstwo 
oraz do planów wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
w odniesieniu do wspólnie użytkowanych terenów w Keelderry, w Peterswell, w hrabstwie 
Galway. Składający petycję wyjaśnia, że przedmiotowe tereny przez lata korzystały 
z uprawnień i warunków płatności w ramach wspomnianych powyżej planów wspierania, 
z uwagi na to, że dostępność obszaru uprawy paszowej oceniono na 99%. W październiku 
2010 r. i w lutym 2011 r. urzędnicy wspomnianego powyżej departamentu ocenili dostępność 
obszaru uprawy paszowej na tych samych terenach odpowiednio na 0% i 10%. Składający 
petycję podaje w wątpliwość wyniki tych kontroli i wskazuje na wyniki wcześniejszej 
kontroli, przeprowadzonej w okresie lipiec-sierpień 2010 r., podczas której dostępność 
obszaru uprawy paszowej oceniono na 90%, która jednak została uznana za „bezprawną”. 
Pomimo oczywistego uznania przez biuro departamentu w Galway tego, że warunki planów 
wspierania zostały niewłaściwie zastosowane, składający petycję twierdzi, że departament nie 
dopełnił obowiązku, odmówił jego dopełnienia lub zaniedbał obowiązku poprawienia swoich 
wniosków. Składający petycję sugeruje, że wystąpiły nieprawidłowości w procedurze 
kontrolnej oraz w zakresie zapewnienia sprawiedliwej procedury odwoławczej 
uwzględniającej ponowną kontrolę terenu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
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przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

W ramach systemy płatności jednolitych składającemu petycję przyznano uprawnienia do 
płatności na podstawie modelu historycznego stosowanego w Irlandii w momencie, gdy w 
2005 r. ten system był wprowadzany. Kwota ta została przyznana zgodnie z art. 43 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/20031 obowiązującego w tamtym okresie.  Oprócz 
uprawnień do płatności, aby otrzymać płatności w ramach systemu płatności jednolitych, 
beneficjent musi posiadać także do swojej dyspozycji kwalifikujące się hektary. Zgodnie z 
art. 43 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 liczba kwalifikujących się hektarów 
obejmuje całą powierzchnię paszową w okresie referencyjnym (rok 2000, 2001 i 2002), 
zdefiniowaną w art. 43 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. 

Uprawnienia do płatności są co roku dostosowane poprzez określenie hektarów 
kwalifikujących się do otrzymania płatności.  Kwalifikowalne hektary są obecnie określone w 
art. 34 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/20092.

W celu określenia kwalifikujących się hektarów władze Irlandii muszą prowadzić kontrole i 
inspekcje. Obowiązujące przepisy UE w zakresie kontroli spełnienia kryterium 
kwalifikowalności są zawarte w części II tytuł III rozdział II rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1122/20093. W szczególności art. 34 tego rozporządzenia dotyczy określenia kwalifikujących 
się obszarów. Ustalenia unijne związane z kryteriami kwalifikowalności zostały także zawarte
w części II tytuł IV rozdział II sekcja I tego samego rozporządzenia. Żadna z informacji 
przedstawionych przez składającego petycję nie zdaje się wskazywać na to, że te ogólne 
przepisy nie były w tym przypadku przestrzegane przez irlandzki departament ds. rolnictwa. 

Również w odniesieniu do systemu wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania stanowiących element irlandzkiego programu rozwoju obszarów wiejskich, 
w tytule I rozdział II, sekcja I podsekcja I rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/20114 zawarte 
zostały ogólne przepisy UE dotyczące kontroli, w tym kontroli na miejscu, prowadzonych 
przez władze krajowe. Wydaje się, że żaden element informacji przedstawionych przez 
składającego petycję nie wskazuje na to, że irlandzki departament ds. rolnictwa nie 
przestrzegał tych przepisów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.    

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz 
zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 
1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (Dz.U. L 
270 z 21.10.2003, s. 1). Obecnie zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009. 
2 rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 z 31.01.2009, s. 16):
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu 
zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym 
rozporządzeniu, a także wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności 
w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz.U. L.316, 2.12.2009, s. 65).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w 
odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. L 25 z 28.01.11, s. 74). 
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W świetle postanowień dotyczących funkcjonowania wspólnej polityki rolnej, od początku jej 
istnienia [Unia nie „deleguje” jej wdrażania państwom członkowskim, por. art. 291 ust. 1 
TFUE] państwa członkowskie były odpowiedzialne za wdrażanie zasad WPR, a w 
szczególności za płatności na rzecz beneficjentów. Jako że państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za ochronę interesów finansowych budżetu UE, muszą one podejmować 
wszelkie działania konieczne do tego, by zapewnić właściwe przyznawanie dotacji oraz by 
zapobiegać i przeciwdziałać nieprawidłowościom1. Zasada ta ma zastosowanie do płatności 
dokonywanych tak w ramach pierwszego (system płatności jednolitych), jak i drugiego filaru 
(system wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania) WPR. 

W konsekwencji spory dotyczące administracyjnego rozpatrywania poszczególnych spraw, 
takie jak ocena faktycznej powierzchni paszowej, muszą być rozstrzygane przez władze 
krajowe.

Ponieważ ocena informacji uzyskanych podczas kontroli prowadzonych przez departament 
ds. rolnictwa leży w kompetencji władz krajowych, Komisja nie może w tym przypadku 
zastąpić własną oceną oceny dokonywanej przez władze krajowe ani interweniować w 
procedury administracyjne.

W związku z tym wydaje się, że sytuację przedstawioną przez składającego petycję można 
byłoby rozwiązać poprzez odwołanie się od ostatniej decyzji departamentu przed sądem 
krajowym, który może orzec, czy decyzja ta była zgodna z prawem.

Ocena poprawności przebiegu krajowych administracyjnych procedur odwoławczych, jak 
ocena zarzutów przedstawionych przez składającego petycję, według którego urzędnicy 
ministerstwa opóźnili procedurę odwołania, również nie wchodzi w zakres kompetencji 
Komisji Europejskiej. To do właściwych władz krajowych należy ocean zgodności z prawem 
wspomnianych procedur odwoławczych.    

Podsumowanie

W świetle dostępnych obecnie informacji, przedstawiona sprawa nie zawiera elementów 
prawnych, które uzasadniałyby interwencję Komisji. Administracyjne rozpatrzenie tego 
szczególnego przypadku należy do władz krajowych lub sądów.

                                               
1 Zob. art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej (Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1).


