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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1064/2012, którą złożył Don Heenan (Irlandia) w sprawie dokonanej 
ze skutkiem wstecznym zmiany warunków przyznawania dotacji w ramach 
programu wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest rolnikiem posiadającym niewielkie gospodarstwo w Irlandii i dlatego 
kwalifikuje się do uzyskania dotacji w ramach programu wsparcia dla obszarów o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania. Uzyskanie dotacji jest uzależnione od spełnienia 
pewnych warunków związanych z liczbą zwierząt, jakie mogą być hodowane, w stosunku do 
powierzchni gruntu w danym gospodarstwie rolnym (jednostki przeliczeniowe inwentarza na 
hektar). Składający petycję informuje, że właściwy organ irlandzki zmienił te warunki ze 
skutkiem wstecznym. Zmianę ogłoszono w 2012 r. Miała ona wpływ na wskaźnik jednostek 
przeliczeniowych inwentarza na hektar w roku poprzednim. Składający petycję utracił 
dotację, ponieważ warunki wprowadzono ze skutkiem wstecznym. Nie wiedział on o tym 
i dlatego nie mógł się do nich dostosować. Składający petycję za niesprawiedliwe uznaje to, 
że warunki mające zastosowanie w minionym roku zmienia się ze skutkiem wstecznym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2012 r.

Składający petycję skarży się na zmiany warunków przewidzianych w systemie 
odszkodowań wyrównawczych dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(płatności dla rolników na obszarach, na których występują utrudnienia w gospodarowaniu, 
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innych niż obszary górskie), które zostały wprowadzone do programu rozwoju obszarów 
wiejskich Irlandii na lata 2007-2013 w ramach jego 7. zmiany.  Na mocy zmienionych 
warunków, aby otrzymać płatności w 2012 r., należało w szczególności spełnić w 2011 r. 
wymóg osiągnięcia minimalnego wskaźnika jednostek przeliczeniowych inwentarza w 
wysokości 0,3 jednostek na hektar. Składający petycję utracił dotację na rok 2012, ponieważ 
jego gospodarstwo nie spełniało już w 2011 r. zmienionych wymogów dotyczących 
minimalnej obsady bydła. Składający petycję za niesprawiedliwe uznaje to, że warunki 
mające zastosowanie w minionym roku zmienia się ze skutkiem wstecznym.

Komisja uważa, że zmiany warunków przyznawania płatności rolnikom gospodarującym na 
obszarach, na których występują utrudnienia, innych niż obszary górskie, nie działały ze 
skutkiem wstecznym. 

Płatności dla rolników gospodarujących na obszarach z utrudnieniami, innych niż obszary 
górskie, są przyznawane co roku. 

Fakt, że rolnicy korzystali z tych płatności na określonych warunkach w danym roku, nie 
uprawnia ich do otrzymania tych płatności w roku kolejnym na tych samych warunkach. 
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w dziedzinie wspólnej polityki rolnej, podmioty 
gospodarcze nie mogą w sposób uzasadniony oczekiwać, że utrzymana zostanie istniejąca 
sytuacja, która może zostać zmieniona w ramach swobodnego uznania władz krajowych1.

Zmiana warunków płatności przyznawanych rolnikom gospodarującym na obszarach z 
utrudnieniami, innych niż obszary górskie, nie jest sprzeczna z zasadą uzasadnionych 
oczekiwań i pewności prawa, pod warunkiem, że została ona ogłoszona przed rozpoczęciem 
okresu jej obowiązywania. 

Teoretycznie organ zarządzający może, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie, 
zaproponować całkowite przerwanie funkcjonowania systemu odszkodowań 
wyrównawczych dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Państwa 
członkowskie nie są zobowiązane na mocy prawa UE do gwarantowania płatności rolnikom 
na obszarach o naturalnych utrudnieniach, innych niż obszary górskie, i niektóre państwa 
członkowskie UE nie przyznają w ramach ich programów rozwoju obszarów wiejskich tego 
typu płatności rolnikom działającym na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania.

Komisja uważa, że zmiana warunków korzystania z systemu odszkodowań wyrównawczych 
dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania nie jest retrospektywną zmianą 
przepisów, gdyż zmienione warunki dotyczące płatności na rok 2012 r. w ramach tego 
systemu zostały ogłoszone przed rozpoczęciem okresu ich obowiązywania. 

Fakt, że przyznanie płatności w roku 2012 r. było uzależnione od spełnienia w 2011 r. 
warunku osiągnięcia minimalnego wskaźnika jednostek przeliczeniowych inwentarza w 
wysokości 0,3 jednostek na hektar, nie jest powodem do uznania, że zmiana warunków 

                                               
1 Trybunał Sprawiedliwości, wyrok z dnia 22 października 2009 r. w sprawie C-449/08 
Elbertsen, pkt 45. wyrok z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-241/07, Otsa Talu, pkt 51.
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funkcjonowania tego systemu jest zmianą ze skutkiem wstecznym1.

Wniosek

Komisja uważa, że zmiany warunków przyznawania płatności rolnikom gospodarującym na 
obszarach, na których występują utrudnienia, innych niż obszary górskie, nie działały ze 
skutkiem wstecznym. Komisja uważa również, że zatwierdzając propozycję 7. zmiany 
programu rozwoju obszarów wiejskich, Irlandia nie naruszyła zasady uzasadnionych 
oczekiwań i pewności prawa. 

                                               
1 Por. sprawa C-241/07, Otsa Talu, w której warunki kwalifikowalności do wsparcia 
rolno-środowiskowego w roku 2005 zostały zmienione na początku tegoż roku, aby 
ograniczyć liczbę kwalifikujących się wnioskodawców do rolników, w przypadku których 
decyzja o przyznaniu takiego wsparcia została już podjęta w poprzednim roku budżetowym. 
Trybunał orzekł, że w ten państwom członkowskim nie odebrano możliwości ograniczenia 
grupy beneficjentów pomocy przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich.


