
UCHWALA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 25 listopada 2010 r,

zawierajQca uzasadnion4 opinig w sprawie niezgodnoSci z zasallqpomocniczoSci

proj ektu rozporzqdzenia Parlamentu Europej skiego i Rady zmieniaj 4cego

rozporzqdzenie Rady (WE) nr 7312009 ustanawiaj4ce wsp6lne zasady dla

system6w wsparcia bezpo5redniego dla rolnik6w w ramach wsp6lnej polityki

rolnej i ustanawiajqce okreSlone systemy wsparcia dla rolnik6w

(KOM(2010) 539 wersja ostateczna)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpattzeniu projekfu rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniajqcego rozporzqdzenie Rady (WE) nr 7312009

ustanawiaj4ce wsp6lne zasady dla system6w wsparcia bezpoSredniego dla rolnik6w w

ramach wsp6lnej polityki rolnej i ustanawiaj4ce okreslone systemy wsparcia dla

rolnik6w (KOM(2010) 539 wersja ostateczna), stwierdza,2e projekt ten nie jest zgodny

z zasadqpomocniczoSci, o kt6rej mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej

(TUE). Projekt narusza zasadE pomocniczoSci ze wzglEdu na treS6 proponowanych

przepis6 w or az brak uzasadnienia zgodnoSci proj ektu z t4zasadq"

l. Sejm nie podziela pogl4du Komisji Europejskiej, zgodnie z kt6rym

proponowane rozporzqdzenie ma wyl qcznie na celu dostosowanie go do wymog6w

wynikajqcychzTraktatu zLizbony.Przepisy rozporzqdzenia bgd4upowazniai Komisjq

do wydawania akt6w w obszarach, kt6re obecnie nie s4 regulowane na poziomie Unii

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

przeslanki, kt6re pozwalalyby stwierdzil,2e cele projektu rozporzqdzenia nie moglyby

zosta1 osi4gnigte w spos6b wystarczajqcy przez paristwa czlonkowskie oraz 2e ze

wzglEdu na rozmiary lub skutki proponowanych dziaNafi mozliwe jest ich lepsze

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

pomocniczoSci, kt6re dotyczq koniecznoSci podjgcia dzialah przez UE w miejsce

parlstw czlonkowskich.

2. Sejm zglasza zastrzehenia dotyczqce prryznawania Komisji nowych

uprawnief, o kt6rych mowa w dokumencie KOM(2010) 539 wersja ostateczna. Po

pierwsze, Sejm vznaje za niezgodny z zasadq pomocniczoSci art. 45a ust. 3 lit. a
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rozporzqdzenia (WE) nr 7312009, z kt6rego wynika, ze Komisja bEdzie przyjmowad, w

drodze akt6w delegowanych, przepisy dotyczqce definiowania pojgd ,dziedziczenie" i

,,przewidywane dziedziczenie". NaleZy zauwaZyl, 2e UE nie posiada obecnie

kompetencji do regulowania materialnego prawa spadkowego w paristwach

czlonkowskich, a wyl4c znie - w ramach wsp6lpracy s4dowej w sprawach cywilnych

(art. 8l Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TfUE) - do ujednolicenia regul

kolizyjnoprawnych, jurysdykcji i skutecznoSci wykonywania obcych orzeczeri. Nie ma

obecnie Zadnego uzasadnienia, dla kt6rego taka wylqczna kompetencja panstw

czlonkowskich mialaby zostat przekazana Komisji do regulacji w trybie art.290 TfUE.

Po drugie, podobny problem istnieje w odniesieniu do zmienianych lub dodawanych art.

6 ust. 3 i 4, art. 12 ust. 5, ffi.45 ust. I lit. b, art.45a ust. I lit. a, art. 54a i art. 62a

rczporzqdzenia (WE) w 7312009. PowyZsze wyliczenie przepis6w, kt6re Sejm uznaje

za niezgodne z zasadqpomocniczoSci, nie ma charakteru wyczerpuj4cego.

3. Zastrzeaenia Sejmu budzi r6wnieZ brak wskazania kryteri6w decyduj4cych o

tym, czy dana dziedzina bgdzie regulowana w drodze akt6w delegowanych, czy teZ

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

bedq poddawane kontroli sprawowanej przez parlamenty narodowe pod k4tem ich

zgodnoS ci z zasadq pomocniczoSci , gdy|nie stanowi4 one akt6w ustawod awczych (art.

289 ust. 3 TfUE). Zakres kompetencji przekazywanych Komisji na podstawie projektu

rozporzqdzenia powinien zatem podlegad szczeg6lnej kontroli pod kqtem jego

zgodnoSci z zasadq pomocniczoSci, w celu wykluczenia przyszNych uznaniowych

dzialafi Komisji.

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

nadmiernie szeroki zakres przepis6w kompetencyjnych upowazniajqcych KomisjE do

ich wydawania. Na podstawie projektu rczporuqdzeniaKomisja bgdzie upowtvniona do

uzupelniania lub ztriany dzia\ah prawodawcy unijnego, czyli Rady i Parlamentu

Europejskiego. W ocenie Sejmu zakres uprawnieri przekazryarLych Komisji na tej

podstawie wymaga restryktywnej interpretacji. Uprawnienia te powinny by6 okreSlone

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

akty nie moge przel<racza6. Tymczasem wiele przepis6w projektu rozporzqdzenia

upowaznia KomisjE do przyjmowania, w czasie nieokreslonym, ,,szczeg6lowych

warunk6w" i ,,szczeg6lowych zasad" w noffnowanych dziedzinach. Wobec tak

szerokiej konstrukcji przepis6w kompetencyjnych oraz braku wyjaSnienia ptzyczyn

maj4cych je uzasadnia6 Sejm zauwaha, 2e Komisja bEdzie mogla wydawad akty

delegowane w obszarach istotnych dla danej dziedziny.
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Z kolei art. 291 TfUE wymaga, by realizacja przez KomisjE uprawnieri

wykonaw czych podlegala kontroli sprawowanej przez parlstwa czlonkowskie na

podstawie przepis6w przyjEtych uprzednio przez Parlament Europejski i RadE. Przepisy

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

rozporzqdzenia Komisja byla upowa?:niona do wydawania akt6w wykonawczych w

sytuacji, gdy tryb ich kontroliprzezparistwa czlonkowskie pozostaje nieznany.

Sejm stoi na stanowisku, 2e projekt rozporzqdzenia narusza zasadE

pomocniczoSci. NiedookreSlony zakres kompetencji Komisji do wydawania akt6w

delegowanych w pol4czeniu z nreznanym trybem kontroli panstw czlonkowskich nad

przyjmowaniem akt6w wykonawcrych dopuszcza podejmowanie dzialah regulacyjnych

przezKomisjE, pomimo 2e ich cele mogtyby zostal osi4gniEte w sposob wystarczaiqcy na

poziomie krajowym.

4. Sejm odnotowuje r6wniez, 2e Komisja vzrtala zgodnoS6 projektu

rozporzqdzeria z zasadqpomocniczoSci, nie uzasadniaj4c tej teza, czym naruszyla afi. 5

Protokotu (w2) w sprawie stosowarnazasadpomocniczoSci i proporcjonalnoSci. W mySl

utrwalonego orzeczsictwa Trybunalu SprawiedliwoSci Unii Europejskiej uzasadnienie

unijnego aktu prawnego powinno pozwolid na poznanie powod6w jego wydania ptzez

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

naleay przy tym wykazarie, w jakim zalcresie kompetencje paristwa czlonkowskiego i w

konsekwencji margines jego swobody, se ogranrczone. Wobec braku uzasadnienia

projektu rozporuqdzerna w zak<resie jego zgodnoSci z zasadq pomocniczoSci Sejm, jako

izba parlamentu narodowego sprawuj4cego w tym obszarze kontrolE, jest pozbawiony

mozliwoSci oceny argumentacji Komisji przemawiajqcej zavzr:rrrLrem zgodnoSci projektu

zt4zasadar.

--MARSZALEK
EJMU

Schetyna


