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prawnej wyżej wymienionego wniosku. 

 

Wniosek Komisji ma na celu uregulowanie wytwarzania, wprowadzania na rynek i 

stosowania paszy leczniczej oraz uchylenie dyrektywy Rady 90/167/EWG z dnia 26 marca 

1990 r. ustanawiającej warunki przygotowania, wprowadzania do obrotu i użycia pasz 

leczniczych we Wspólnocie1. 

 

Jako podstawę prawną wniosku Komisja proponuje art 43 TFUE, który odnosi się do 

wdrażania wspólnej polityki rolnej, oraz art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE, który odnosi się do 

przyjmowania środków weterynaryjnych i fitosanitarnych mających bezpośrednio na celu 

ochronę zdrowia publicznego.  

 

Sprawozdawczyni odpowiedzialna za ten wniosek w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi C. 

Aguilera zamierza złożyć poprawkę w celu doprecyzowania, że podstawę prawną 

rozporządzenia stanowi ustęp drugi art. 43 TFUE, a nie cały art. 43 TFUE. Druga podstawa 

prawna rozporządzenia, tj. art. 168 ust. 4 lit. b), pozostałaby w jej poprawce niezmieniona. W 

tym kontekście Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie zasięgnąć opinii Komisji Prawnej 

w kwestii tego, czy ta korekta podstawy prawnej wniosku byłaby właściwa.    

 

I. Podstawowe informacje 

 

Wniosek Komisji ma na celu uregulowanie wytwarzania, wprowadzania na rynek i 

stosowania paszy leczniczej oraz uchylenie dyrektywy Rady 90/167/EWG z dnia 26 marca 

1990 r. ustanawiającej warunki przygotowania, wprowadzania do obrotu i użycia pasz 

leczniczych we Wspólnocie. Dyrektywa ta została przyjęta przed stworzeniem rynku 

wewnętrznego, a jej treść nigdy nie została dostosowana. Krajowa transpozycja tego 

instrumentu prawnego dała państwom członkowskim swobodę interpretacji i wdrażania jego 

postanowień. Według Komisji ta elastyczność przyczyniła się do pewnych problemów: 

dyrektywa nie wskazuje standardów, które należy zastosować w przypadku zatwierdzania 

zakładów, ani dopuszczalnych technik wytwarzania paszy leczniczej; nie określa, czy normy 

powinny opierać się na technologii czy na wynikach; nie przewiduje kryteriów 

homogeniczności; pomija całkowicie kwestie zanieczyszczenia paszy leczniczej między 

partiami i szczególnego etykietowania paszy leczniczej oraz kwestię paszy leczniczej dla 

zwierząt domowych ani nie określa jednoznacznie, czy paszę można przygotować w 

wytwórni pasz przed otrzymaniem recepty. Wszystko to może prowadzić do rozbieżnej 

interpretacji w państwach członkowskich.    Ponadto z perspektywy Komisji obowiązujące 

obecnie prawodawstwo prawdopodobnie utrwali istniejące rozbieżności w jego wdrażaniu w 

państwach członkowskich, powodując nierówne warunki działania podmiotów zawodowych 

na jednolitym rynku.  

 

Celem wniosku jest zatem uaktualnienie obecnego ustawodawstwa dotyczącego paszy 

leczniczej przez uchylenie dyrektywy 90/167/EWG, przy jednoczesnej harmonizacji 

wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej i produktów pośrednich 

w Unii Europejskiej, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa. Rozporządzenie umożliwi 

wytwarzanie paszy leczniczej z wyprzedzeniem oraz mieszanie paszy w mobilnej wytwórni 

pasz i w wytwórni pasz na własne potrzeby, określając jednocześnie parametry dla takich 

systemów. Przepisy projektu wniosku obejmują środki dotyczące usuwania niewykorzystanej 

                                                 
1  Dz.U. L 92 z 7.4.1990, s. 42-48. 



 

RR\1091133PL.docx 3/9 PE549.334v03-00 

 PL 

paszy leczniczej pozostałej w gospodarstwie. Jeżeli chodzi o możliwość zanieczyszczenia 

krzyżowego paszy weterynaryjnymi produktami leczniczymi, dla całej UE ustalone zostaną 

limity, które należy dostosować na podstawie oceny ryzyka dla zwierząt i ludzi w zależności 

od różnych typów substancji czynnych.  

 

II. Odnośne artykuły Traktatu  

 

Zaproponowane podstawy prawne przedmiotowego wniosku to art. 43 i art. 168 ust. 4 lit. b) 

TFUE.  

 

Artykuł 43 TFUE stanowi (podkreślenie w ust. 2 dodano): 

 

Artykuł 43 

(dawny artykuł 37 TWE) 

  

 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 ustawodawczą 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 dotyczące 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 2, 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. 

 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 TFUE „[d]o osiągnięcia celów przewidzianych w artykule 39 

ustanawia się wspólną organizację rynków rolnych”.  
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Artykuł 39 TFUE stanowi: 

 

Artykuł 39 

(dawny artykuł 33 TWE) 

  

1. Celami wspólnej polityki rolnej są: 

  

a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny 

rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza 

siły roboczej; 

  

b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza 

przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; 

  

c) stabilizacja rynków; 

  

d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; 

  

e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. 

  

2. Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych środków służących jej realizacji 

uwzględnia się: 

  

a) szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej rolnictwa oraz 

z różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi regionami rolniczymi; 

  

b) potrzebę stopniowego wprowadzania odpowiednich środków dostosowawczych; 

  

c) fakt, że w państwach członkowskich rolnictwo jest sektorem ściśle powiązanym z całą 

gospodarką. 

 

Artykuł 168 ust. 4 lit. b) TFUE stanowi: 

 

Artykuł 168 ust. 4 lit. b) 

(dawny artykuł 152 TWE) 

(...) 

 

4. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 2 ustęp 5 i artykułu 6 litera a) oraz zgodnie z 

artykułem 4 ustęp 2 litera k), Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 

procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz 

Komitetem Regionów, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym 

artykule, przyjmując, w celu stawienia czoła wspólnym zagadnieniom związanym z 

bezpieczeństwem: 

 

(...) 

 

b) środki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu 
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ochronę zdrowia publicznego; 

 

(...) 

 

 

III. Orzecznictwo związane z podstawą prawną 

 

Wybór podstawy prawnej ma zasadnicze znaczenie, jako że konstytucyjną podstawą Unii jest 

zasada przyznania uprawnień, a jej instytucje mogą działać wyłącznie w sposób zgodny z 

mandatem udzielonym im na mocy Traktatu1. 

 

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 znaczenie2. Po drugie, wybór podstawy prawnej 

aktu prawnego UE musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane 

kontroli sądowej. Należą do nich w szczególności cel i treść aktu3. Nieistotny jest przy tym 

ani fakt, że jakaś instytucja pragnie pełniej uczestniczyć w pracach związanych z przyjęciem 

danego aktu, ani prace wykonane z innego tytułu w sferze działań objętych aktem, ani też 

kontekst, w jakim akt został przyjęty.4 

 

Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie tego aktu5. 

 

W odniesieniu do złożonej podstawy prawnej, w przypadku gdy analiza danego aktu 

prawnego wykaże, że ma on dwa cele lub dwa elementy składowe, a jeden z tych aspektów 

można zidentyfikować jako główny lub dominujący, podczas gdy drugi ma jedynie charakter 

pomocniczy, wówczas ten akt prawny powinien zostać oparty na jednej podstawie prawnej, a 

mianowicie na tej, która wymagana jest z racji głównego lub dominującego celu lub takiego 

elementu składowego6. Z drugiej strony, jeżeli dany akt prawny został wydany dla realizacji 

kilku celów lub ma kilka elementów składowych, które są nierozerwalnie ze sobą związane, 

przy czym żaden z tych celów lub elementów nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku 

do drugiego, wówczas taki akt prawny powinien zostać oparty na poszczególnych właściwych 

postanowieniach Traktatu7. 

 

Zastosowanie podwójnej podstawy prawnej nie jest jednak możliwe, gdy określone dla obu 

tych podstaw prawnych procedury są ze sobą niezgodne lub gdy zastosowanie dwóch 

                                                 
1 Opinia 2/00 nt. Protokół kartageński, Zb.Orz. [2001], s. I-9713, pkt 3; opinia 1/08 nt. Układ ogólny w sprawie 

handlu usługami, Zb.Orz. [2009], s. I-01255, pkt 110.  
2 Opinia 2/00 nt. Protokół kartageński, Zb.Orz. [2001], s. I-9713, pkt 5; sprawa C-370/07 Komisja przeciwko 

Radzie, Zb.Orz. [2009], s. I-08917, pkt 46-49; opinia 1/08 nt. Układ ogólny w sprawie handlu usługami, Zb.Orz. 

[2009], s. I-01255, pkt 110. 
3 Sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. [2009], s. I-7585, pkt 45 i przytoczone 

tam orzecznictwo oraz sprawa C-130/10 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2012], pkt 42 i przytoczone tam 

orzecznictwo. 
4 Sprawa C-269/97 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2000], s. I-2257, pkt 44.  
5 Opinia 2/00 nt. Protokół kartageński, Zb.Orz. [2001], s. I-9713, pkt 5. 
6 Sprawa C-42/97 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1999], s. I-868, pkt 39-40; sprawa C-36/98 Hiszpania 

przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2001], s. I-779, pkt 59; sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 

[2003], s. I-8913, pkt 39.  
7 Sprawa C-165/87 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1988], s. 5545, pkt 11; sprawa C-178/03, Komisja 

przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006], s. I-107, pkt 43-56.  
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podstaw prawnych może zagrozić uprawnieniom Parlamentu1.  

 

IV. Cel i treść proponowanego rozporządzenia  

 

Zakres zaproponowanego rozporządzenia obejmuje wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i 

stosowanie paszy leczniczej u zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności i zwierząt 

domowych w Unii Europejskiej2. Motyw 2 wniosku stanowi, że „[p]rodukcja zwierzęca 

zajmuje bardzo ważne miejsce w rolnictwie Unii. Przepisy dotyczące paszy leczniczej mają 

znaczny wpływ na utrzymywanie i chów zwierząt, w tym zwierząt niewykorzystywanych do 

produkcji żywności, oraz na produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego.” 

 

Przyjęcie rozporządzenia spowoduje uchylenie dyrektywy 90/167/EWG. Motyw 4 wniosku 

precyzuje, że „[d]oświadczenia zdobyte w trakcie stosowania dyrektywy 90/167/EWG 

pokazały, że należy wprowadzić dalsze środki, aby poprawić skuteczność funkcjonowania 

rynku wewnętrznego oraz wyraźnie zaoferować i poprawić możliwość leczenia zwierząt 

niewykorzystywanych do produkcji żywności z zastosowaniem paszy leczniczej”.  

 

W związku z tym w uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że „[c]elem przeglądu przepisów 

dotyczących paszy leczniczej jest zharmonizowanie – z zachowaniem wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa – procedur wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy 

leczniczej i produktów pośrednich w UE oraz odzwierciedlenie postępu technicznego w tej 

dziedzinie”, a także podkreślono, że „obowiązujące obecnie prawodawstwo prawdopodobnie 

utrwali istniejące rozbieżności w jego wdrażaniu w państwach członkowskich. Sytuacja ta 

powoduje nierówne warunki działania podmiotów zawodowych na jednolitym rynku. 

Konieczna jest harmonizacja w zakresie wdrażania przepisów, zmniejszenie obciążeń 

finansowych i administracyjnych, a także wsparcie innowacji.”  

 

Z kolei w motywie 24, który dotyczy głównie kwestii pomocniczości i proporcjonalności, 

wymieniono pokrótce cele rozporządzenia, a mianowicie: „zapewnienie wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, dostarczenie odpowiednich informacji użytkownikom oraz 

poprawa skuteczności funkcjonowania rynku wewnętrznego [...]”. 

 

Proponowane rozporządzenie określa zasady wytwarzania, składu, wprowadzania na rynek i 

stosowania paszy leczniczej. Zastosowanie mają ogólne wymogi dotyczące produkcji 

określone w rozporządzeniu (WE) nr 183/20053. Artykuł 4 proponowanego rozporządzenia 

nakłada na podmioty działające na rynku pasz obowiązek ustanowienia, wdrożenia i 

utrzymania stałych, sformułowanych na piśmie procedur opartych na analizie zagrożeń i 

krytycznych punktów kontroli.  Ponadto zgodnie z art. 5 pasza lecznicza może być 

wytwarzana jedynie z weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych na mocy 

                                                 
1 Sprawa C-178/03, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006], s. I-107, pkt 57; 

połączone sprawy C-164/97 i C 165/97 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1999], s. I-1139, pkt 14; sprawa 

C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), Zb.Orz. [1991] s I-2867, pkt 17-25; sprawa C-

338/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2004], s. I-4829 (Odzyskiwanie podatków pośrednich), pkt 57.  
2 Rozporządzenie nie miałoby zastosowania do weterynaryjnych produktów leczniczych wykorzystywanych 

jako lecznicze składniki paszy leczniczej, ponieważ są one objęte szczegółowym prawodawstwem dotyczącym 

weterynaryjnych produktów leczniczych.  

 
3  Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające 

wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1-22). 



 

RR\1091133PL.docx 7/9 PE549.334v03-00 

 PL 

prawodawstwa dotyczącego weterynaryjnych produktów leczniczych1.  

 

Wniosek ustanawia też zasady włączenia weterynaryjnego produktu leczniczego do paszy w 

sposób zapewniający homogeniczność oraz wymogi służące zapobieganiu zanieczyszczeniu 

krzyżowemu paszy niedocelowej substancjami czynnymi z weterynaryjnych produktów 

leczniczych.  Wprowadza też zasady wytwarzania paszy leczniczej z wyprzedzeniem, jej 

etykietowania i pakowania. Artykuły od 12 do 14 wniosku regulują zatwierdzanie podmiotów 

działających na rynku pasz i ustanawiają zasady, do których podmioty te muszą się stosować 

w celu wytwarzania paszy leczniczej.  

 

W artykułach od 15 do 17 proponowanego rozporządzenia określono szczegółowe zasady 

dotyczące recept, ich ważności, stosowania paszy leczniczej zawierającej 

przeciwdrobnoustrojowe weterynaryjne produkty lecznicze u zwierząt wykorzystywanych do 

produkcji żywności oraz ilości wymaganych do leczenia zwierząt paszą leczniczą. Wytwórcy, 

dystrybutorzy i użytkownicy paszy leczniczej muszą prowadzić codzienną dokumentację w 

celu skutecznego śledzenia paszy leczniczej. W odniesieniu do weterynaryjnych produktów 

leczniczych dopuszczonych na poziomie krajowym w proponowanym rozporządzeniu 

określono zasady dotyczące handlu paszą leczniczą wewnątrz Unii, aby zapobiec 

zakłóceniom konkurencji.  

 

Wniosek nakłada ponadto na państwa członkowskie obowiązek określenia zasad dotyczących 

sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia i podjęcia wszystkich środków niezbędnych 

do zapewnienia ich wdrożenia.  

 

 

V. Określenie właściwej podstawy prawnej  

 

Jako że cel i treść wniosku wiążą się z harmonizacją, w drodze rozporządzenia, wytwarzania, 

wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej stosowanej powszechnie w leczeniu 

chorób zwierzęcych u dużych grup zwierząt w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 

zdrowia ludzi i zwierząt, udzielania użytkownikom odpowiednich informacji oraz 

zwiększenia skuteczności funkcjonowania wewnętrznego rynku rolnego, właściwą podstawę 

prawną wniosku stanowią art. 43 i art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE.  

 

W odniesieniu do art. 43 TFUE warto zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości artykuł ten stanowi właściwą podstawę prawną każdego aktu 

ustawodawczego dotyczącego wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów rolnych 

wymienionych w załączniku I do Traktatu i przyczyniającego się do osiągnięcia co najmniej 

jednego spośród celów wspólnej polityki rolnej określonych w art. 39 Traktatu. W związku z 

tym do utrwalonego orzecznictwa należy też stwierdzenie, że jeżeli akt ustawodawczy 

przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia wydajności rolnictwa (cel określony w 

art. 39 ust. 1 lit. a)), musi on zostać przyjęty w oparciu o art. 43 Traktatu, nawet jeśli pomimo 

zasadniczego zastosowania do produktów objętych załącznikiem I obejmuje też sporadycznie 

inne produkty nieujęte w tym załączniku2. 

                                                 
1  Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 

wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 

28.11.2001, s. 1-66). 
2  Sprawa C-180/96 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciw Komisji Wspólnot 

Europejskich, Zb.Orz. [1998], s. I-02265 i przytoczone tam orzecznictwo; Sprawa C-11/88 Komisja przeciw 
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Proponowane rozporządzenie ma sprzyjać realizacji celów wspólnej polityki rolnej 

określonych w art. 39 TFUE, a mianowicie: (a) zwiększeniu wydajności rolnictwa przez 

wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne 

wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; (b) zapewnieniu w ten sposób 

odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie 

indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; (c) stabilizacji rynków; (d) 

zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw i (e) zapewnieniu rozsądnych cen w dostawach dla 

konsumentów. 

 

Artykuł 43 TFUE obejmuje pięć ustępów, z których dwa stanowią podstawę prawną. Jego 

ustęp drugi nadaje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie uprawnienie do ustanowienia, 

zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, wspólnej organizacji rynków rolnych 

przewidzianą w art. 40 ust. 1, jak również pozostałych przepisów niezbędnych dla osiągnięcia 

celów wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Z kolei ustęp trzeci 

upoważnia Radę do przyjmowania, na wniosek Komisji, środków dotyczących ustalania cen, 

potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczących ustalania i przydziału 

wielkości dopuszczalnych połowów.  

 

Z treści proponowanego rozporządzenia wynika, że nie wprowadza ono żadnego elementu 

związanego z ustępem trzecim art. 43 TFUE i że ustęp ten jest zatem nieistotny z punktu 

widzenia celów wniosku. Ustęp drugi art. 43 TFUE obejmuje wszystkie aspekty wspólnej 

polityki rolnej uwzględnione we wniosku. Dlatego wskazana byłaby korekta ograniczająca 

podstawę prawną do ustępu drugiego art. 43 TFUE. Do takiego wniosku doszedł też Wydział 

Prawny Parlamentu1.  

 

Przechodząc do art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE, z motywów i treści proponowanego 

rozporządzenia jasno wynika, że ma ono na celu również ochronę zdrowia publicznego przez 

przyjmowanie środków weterynaryjnych i fitosanitarnych. Proponowane rozporządzenie ma 

uregulować wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej, która 

powinna być produkowana tylko z wykorzystaniem dopuszczonych weterynaryjnych 

produktów leczniczych, których porównywalność należy zapewnić do celów bezpieczeństwa i 

skuteczności produktu. 

 

                                                                                                                                                         
Radzie (Substancje i produkty niepożądane w środkach żywienia zwierząt – Podstawa prawna), Zb. Orz. [1989], 

s. 3799, pkt 15 publikacja streszczenia, w następującym brzmieniu: „Artykuł 43 Traktatu stanowi właściwą 

podstawę prawną każdego aktu ustawodawczego dotyczącego wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów 

rolnych wymienionych w załączniku II do Traktatu oraz przyczyniającego się do osiągnięcia co najmniej 

jednego spośród celów wspólnej polityki rolnej określonych w art. 39 Traktatu.  Nawet jeżeli taki akt jest 

ukierunkowany na cele polityki rolnej i inne cele, które, przy braku szczegółowych przepisów, są realizowane na 

podstawie art. 100 Traktatu, może on obejmować harmonizację przepisów prawa krajowego w tym drugim 

obszarze bez konieczności stosowania art. 100. Z uwagi na pierwszeństwo, jakie art. 38 ust. 2 Traktatu przyznaje 

przepisom szczegółowym w obszarze rolnictwa przed przepisami ogólnymi dotyczącymi ustanowienia 

wspólnego rynku, art. 100 nie może zostać zastosowany jako powód ograniczenia zakresu stosowania art. 43 

(zob. wyroki z dnia 23 lutego 1988 r. w sprawach 68/86 i 131/86 Zjednoczone Królestwo przeciw Radzie, Zb. 

Orz. [1988], s. 855 i 905).  Chociaż dyrektywa 87/519 zmieniająca dyrektywę 74/63 w sprawie substancji i 

produktów niepożądanych w środkach żywienia zwierząt może odnosić się sporadycznie do pewnych produktów 

nieujętych w załączniku II, ma ona zasadniczo zastosowanie do produktów z tego załącznika; ponadto jest to 

zasadniczy czynnik zwiększenia wydajności rolnictwa stanowiącego cel określony w art. 39 ust. 1 lit. a) 

Traktatu.”  
1 Zob. komunikat Wydziału Prawnego z dnia 19 czerwca 2015 r.  
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Zgodnie z orzecznictwem dotyczącym wspomnianych wyżej podstaw prawnych podwójna 

podstawa prawna jest możliwa jedynie wówczas, kiedy można ustalić, że dany akt prawny 

został wydany dla realizacji kilku celów lub ma kilka elementów składowych, które są 

nierozerwalnie ze sobą związane, przy czym żaden z nich nie jest drugorzędny lub pośredni w 

stosunku do drugiego. Wydaje się, że jest tak w przypadku niniejszego wniosku. W 

rzeczywistości można stwierdzić, że wniosek ma dwa powiązane ze sobą ściśle główne cele, a 

mianowicie zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz 

zwiększenie skuteczności funkcjonowania rynku wewnętrznego, a żaden z tych celów nie 

wydaje się mieć pierwszeństwa przed drugim.   

 

Poza tym oba przepisy przewidują zwykłą procedurę ustawodawczą, przez co nie zachodzi 

brak zgodności między obiema podstawami prawnymi.  

 

VI. Wnioski i zalecenia 

 

Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2015 r. Komisja Prawna uznała 21 głosami za i 2 głosami 

przeciw1, że właściwą podstawę prawną wniosku stanowią art. 43 ust. 2 TFUE i art. 168 ust. 4 

lit. b) TFUE, oraz postanowiła zalecić Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianę odniesienia 

do art. 43 TFUE i ograniczenie go do ustępu drugiego tego artykułu.   

Z wyrazami szacunku 

Pavel Svoboda 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 

                                                 
1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean-Marie Cavada 

(wiceprzewodniczący), Axel Voss (wiceprzewodniczący), Mady Delvaux (wiceprzewodnicząca), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs 

Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz 

Zwiefka, Ángela Vallina (zastępczyni Jiříego Maštálki, zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu), Bogdan Brunon 

Wenta (zastępca Therese Comodini Cachia, zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu). 


