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Sej mu RzeczyposPolitej Polskiej

z dnia 25 listopada 2010 r.

zawierajQca uzasadnionq opinig w sprawie niezgodno5ci z zasadq pomocniczoSci

p roj ektu r ozporz4dzenia Parlam entu Eu ropej skiego i Rady zmieniaj Qcego

rozpomqdzenie Rady (WE) nr 169812005 w sprawie wsparcia rozwoju obszar6w

wiejskich przezEuropejski Fundusz Rolny na mecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich

(EFRROIV) (KOM(2010) 537 wersja ostateczna)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpafizeniu projektu rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniajecego rczporzqdzenie Rady (WE) nr

169812005 w sprawie wsparcia rorwoju obszar6w wiejskich przez Europejski Fundusz

Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich (EFRROW) (KOM(2010) 537 wersja

ostateczna), stwierdza, ze projekt ten nie jest zgodny z zasadqpomocniczoSci, o kt6rej

mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Projekt narusza zasadg

pomocniczoSci ze wzglgdu na tresi proponowanych przepis6w oraz brak uzasadnienia

zgodnoSci proj ektu z tqzasadq,

1. Sejm nie podziela poglqdu Komisji Europejskiej, zgodnie z kt6rym

proponowane rczporzqdzenie ma wyl qcznie na celu dostosowanie go do wymog6w

wynikajqc ych z Traktatu zLizbony. Przepisy rozp orzqdzenia bEd4 upowaznia6 Komisjq

do wydaw ania aktow w obszarach, kt6re obecnie nie s4 regulowane na poziomie Unii

Europejskiej (UE) lub s4 regulowane jedynie czEsciowo. W ocenie Sejmu nie istniej4

przeslanki, kt6re pomvalalyby stwierdzil,2e cele projeklu rozporzqdzenia nie moglyby

zostal osi4gnigte w spos6b wystarczajqcy przez paristwa czlonkowskie otaz 2e ze

wzglgdu na rczmiary lub skutki proponowanych dzialafi mozliwe jest ich lepsze

osi4gniEcie na poziomie UE. Nie s4 zatem spelnione kryteria zgodnoSci z zasadq

pomocniczoSci, kt6re dotyczq koniecznoSci podjgcia dziaNah przez UE w miejsce

paristw czlonkowskich.

2. Sejm zglasza zastrzehenia dotyczqce przyzrrawania Komisji nowych

uprawnief,, o kt6rych mowa w dokumencie KOM(2010) 537 wersja ostateczna. Po

pierwsze, Komisja bgdzie upowaZniona do przyjmowania, w drodze akt6w

delegowanych, przepis6w dotyczqcych m.in. zasad wykonywania przez paristwa
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czlonkowskie kontroli oraz stosowanych przez nie sankcji, wykluczeh i odzyskiwania

nienaleanych platnoSci (nowy art. 74 ust. 4 rozporuqdzenia (WE) nr 169812005).

Kwestie te obecnie, zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzqdzenia (WE) nr 169812005 w

zwiqzku z art.9 ust. I rozporzqdzenia (WE) nr 129012005, s4 ustalane przez pafstwa

czlonkowskie, z uwzglEdnieniem wymog6w okreslonych w przepisach UE. Nie

przedstawiono przy tym Zadnej argumentacji wykazuj qcei, 2e dzialania podejmowane

obecnie na poziomie parlstw czlonkowskich s4 niewystarczaiqce. Nie okreSlono tez

prryczyn, dla kt6rych uznano, 2e jest wlaSciwe dalsze ograniczenie autonomii

proceduralnej i organi zacyjnej panstw czlonkowskich na rzecz Komisji. Po drugie,

Komisja bgdzie upowazniona do ustanawiania kar za naruszanie przez paristwa

czlonkowskie obowi4Tk6w w zakresie dokonywania przez paristwa ocen rcalizacji

progrirm6w rozwoju obszar6w wiejskich (nowy art. 86 ust. 9 rozporzqdzenia (WE) nr

169812005). Nie vtykazano,2e naruszeniaprzezparistwa czlonkowskie obowi4Tku ocen

realizacji program6w rozwoju obszar6w wiejskich sA na tyle powilzne, 2Q jest

uzasadnione nakladanie na paristwa kar, kt6re bEdzie ustalala Komisja. Powyzsze

wyliczenie przepis6w, kt6re Sejm vznaje za niezgodne z zasadqpomocniczoSci, nie ma

charakteru wyczerpuj 4ce go.

3. Zasftzeaenia Sejmu budzi r6wniez brak wskazania kryteri6w decyduj4cych o

tym, czy darra dziedzina bEdzie regulowana w drodze akl6w delegowanych, czy teZ

akt6w wykonawczych. Akty te, wydawane przez KomisjQ na mocy rozporzqdzenia, nie

bgdq poddawane kontroli sprawowanej przez parlamenty narodowe pod k4tem ich

zgodno$ ci z zasad4 pomocniczoSci, gdy? nie stanowi4 one akt6w ustawodawczych (art.

289 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TfUE). Zakres kompetencji

przekazywanych Komisji na podstawie projektu rozporuqdzenia powinien zatem

podlegai szczeglInej kontroli pod k4tem jego zgodnoSci z zasadq pomocniczoSci, w

ce lu wykluc zeni a pr zy szlych uznani owych dzialah Komi sj i .

W odniesieniu do akt6w delegowanych (art. 290 TfUE) sprzeciw Sejmu budzi

nadmiernie szeroki zakres przepis6w kompetencyjnych upowivniaj4cych Komisjg do

ich wydawania. Na podstawie projektu rczporzqdzenia Komisja bgdzie upowazniona do

uzupelniania lub z;riarry dzialafi prawodawcy unijnego, czyli Rady i Parlamentu

Europejskiego. W ocenie Sejmu zakres uprawnien przekazywanych Komisji na tej

podstawie wymaga restryktywnej interpretacji. Uprawnienia te powinny byi okre5lone

w spos6b jasny, precyzyjny i szczeg6lowy, przy ustaleniu granic, kt6rych przyjmowane

akty nie moge przekraczal. Tymczasem wiele przepis6w projektu rozporuqdzenia

upowaZnia KomisjE do przyjmowania, w czasie nieokreslonym, ,,szczeg6lowych
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warunk6w" i ,,szezeg6lowych zasad" w nonnowanych dziedzinach. Wobec tak

szerokiej konstrukcji przepis6w kompetencyjnych oraz braku wyjaSnienia przyczyn

majqcych jq uzasadnia6 Sejm zauwaha, 2e Komisja bqdzie mogla wydawai akty

delegowane w obszarach istotnych dla danej dziedziny.

Z kolei art. 291 TfUE wymaga, by realizacja przez KomisjE uprawnierl

wykonawc zych podlegala kontroli sprawowanej przez paristwa czlonkowskie na

podstawie przepis6w przyjetych uprzednio przez Parlament Europejski i RadE. Przepisy

takie nie zostaly jednak uchwalone. Sejm uznaje za niedopuszczalne, by na podstawie

rozporzqdzenia Komisja byla upowtvniona do wydawania akt6w wykonawczych w

sytuacji, gdy tryb ich kontroliprzezparistwa czlonkowskie pozostaje nieznany.

Sejm stoi na stanowisku, 2e projekt rczporzqdzenra narusza zasadg

pomocniczoSci. Niedookreslony zakres kompetencji Komisji do wydawania akt6w

delegowanych w pol4czemu z nreananym trybem kontroli panstw czlonkowskich nad

przyjmowaniem akt6w wykonawczych dopuszcza podejmowanie dziaNafi regulacyjnych

przezKomisjg, pomimo 2e ich cele mogtyby zostat osi4gniEte w spos6b wystarczajqcy na

poziomie krajowym.

4. Sejm odnotowuje r6wniez, 2e Komisja vzrnha zgodnoSi projektu

rozporuqdzenia z zasadqpomocniczoSci, nie uzasadniaj4c tej tezy, czym naruszyla art. 5

Protokotu (nr 2) w sprawie stosowani a zxadpomocniczoSci i proporcjonalnoSci. W mySl

utrwalonego orzecztictwa Trybunalu SprawiedliwoSci Unii Europejskiej uzasadnienie

unijnego aktu prawnego powinno pozwolid na poznanie powod6w jego wydania przez

inst5rtucje UE oraz, w dalszej perspektywie, na kontrolE jego legalnoSci. Do Komisji

naleay przy tym wykazanie,w jakim zakresie kompetencje paristwa czlonkowskiego i w

konsekwencji margines jego swobody, se oglanrczone. Wobec braku uzasadnienia

projektu rozporzqdzerua w zakresie jego zgodnoSci z zasadq pomocniczoSci Sejm, jako

izba parlamentu narodowego sprawujecego w tym obszwze kontrolE, jest pozbawiony

mozliwoSci oceny argumentacji Komisji przemawiaj4cej zavznaniem zgodnoSci projektu

zt4zasadq. 

_ 
--' a

' \ ' v \

- r  

= \  :  
'

\.
\-

\

t _ .  - - \


