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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 listopada 2010 r.

o niezgodności z zasadą pomocniczości

projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów

wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

KOM(2010) 539

Senat, po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla

systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, KOM(2010) 539, stwierdza, iż

projekt ten nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o

Unii Europejskiej. Zasada pomocniczości została naruszona przez:

1) dodany art. 12 ust. 5 i ust. 6, zgodnie z którymi przyznaje się Komisji Europejskiej

uprawnienie do przyjmowania w drodze aktów delegowanych przepisów mających za

celu zapewnienie pełnego działania systemu doradztwa rolniczego oraz możliwość

określenia przepisów ujednolicających system doradztwa rolniczego – z uwagi na to, że

pojęcie „pełne działanie” jest nieprecyzyjne i może oznaczać wykluczenie wpływu

państw członkowskich na funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego, który do tej

pory nie był w tak szerokim stopniu regulowany przez prawo unijne; system powinien

pozostać w gestii państw członkowskich, które mogą skuteczniej i efektywniej zarządzać

tym obszarem wsparcia sektora rolnego ze względu na to, że lepiej znają lokalne

uwarunkowania i potrzeby w zakresie usług doradczych;
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2) dodany art. 45a ust. 1, zgodnie z którym przyznaje się Komisji Europejskiej uprawnienie

do ustanawiania w drodze aktów delegowanych przepisów dotyczących

kwalifikowalności i dostępu rolników do systemu płatności jednolitej, włącznie z

przypadkami dziedziczenia i przewidywanego dziedziczenia, dziedziczenia w trakcie

dzierżawy, zmiany statusu prawnego lub nazwy oraz w przypadku połączenia lub

podziału gospodarstwa – z uwagi na to, że mogłoby to oznaczać ingerencję w zasady

dziedziczenia oraz regulacje odnoszące się do podziałów i połączeń podmiotów

gospodarczych w państwach członkowskich, które są regulowane na poziomie państw

członkowskich, ponieważ należą do ich kompetencji;

3) art. 45 a ust. 3 w brzmieniu nadanym przez projekt rozporządzenia, zgodnie z którym

nadaje się Komisji Europejskiej uprawnienie do określania w drodze aktów

delegowanych przepisów dotyczących definiowania w ustawodawstwie krajowym pojęć

„dziedziczenia” i „przewidywanego dziedziczenia” – z uwagi na to, że oznaczałoby to

ingerencję w regulacje dotyczące systemu dziedziczenia, czyli w obszar, który nie należy

do kompetencji Unii Europejskiej.
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