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Rozdział I. Społeczno-gospodarcze 
przesłanki rent strukturalnych 

(wcześniejszych emerytur) w polskim 
i unijnym ustawodawstwie rolnym

§ 1. Założenia, zasady i cele polityki strukturalnej 
we wspólnej polityce rolnej

I. Założenia polityki strukturalnej w ramach wspólnej 
polityki rolnej

Wspólna polityka rolna  [dalej WPR;  fr. politique agricole commune (PAC); 
ang.  Common Agricultural Policy (CAP)]  ustanowiona  została  w  Traktacie 
Rzymskim  z  25.3.1957  r.  powołującym  do  życia  Europejską  Wspólnotę 
Gospodarczą (dalej TEWG)1. Stanowiła ona pierwszą i przez długi czas jedyną 
wspólną politykę ówczesnej EWG2. Polityka ta posiada wyjątkowy, sobie tylko 
właściwy  charakter,  a  mianowicie  łączy  cechy  silnego  interwencjonizmu  pań-
stwa z elementami gospodarki rynkowej. Odznaczając się wspomnianą specyfi-
ką spośród innych polityk, WPR odegrała i odgrywa nadal bardzo istotną rolę 
w integracji europejskiej i w rozwoju instytucji prawnych Unii Europejskiej3.

WPR oparta jest na pewnych generalnych założeniach o charakterze poza-
prawnym, w przeważającej części ekonomicznym. Jako pierwsze wskazać należy 

1 Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) z 7.2.1992 r., zwanego Traktatem z Maastricht 
nazwa TEWG została zmieniona na Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE). W dalszej 
kolejności Traktatem z Lizbony z 13.12.2007 r. m.in. zmieniono nazwę TWE na Traktat o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

2 Patrz A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna Wspólnoty 
Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, Warszawa 1995, s. 44.

3 Z uwagi na jej doniosłą rolę, nazywana jest często „małżeńskim kontraktem” Wspólnot Euro-
pejskich. Szerzej zob. J.A. Usher, Legal Aspects of Agriculture in the European Community, Oxford 
1988, s. VII oraz 40 i n.; A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna, 
s. 44. W ogólności na temat tej polityki, potwierdzając m.in. jej specyficzny charakter patrz na przy-
kład F. Snyder, Common Agricultural Policy of the European Economic Community, London 1990.



2

Rozdział I. Społeczno-gospodarcze przesłanki rent strukturalnych...

założenie zapewnienia samowystarczalności Wspólnoty (obecnie Unii) w zakre-
sie produktów rolnych strefy umiarkowanej, które przyjęto w okresie powojen-
nym w związku z istniejącą wówczas sytuacją poważnych niedoborów żywności 
na rynku. Ponieważ Wspólnota w dość krótkim okresie czasu osiągnęła nie tyl-
ko stan takiej samowystarczalności, ale też regularny stan rolniczych nadwyżek 
produkcyjnych, od wielu już lat założenie to straciło swoją aktualność.

Drugie założenie WPR związane było i nadal jest z rodzinną formą gospoda-
rowania w rolnictwie. Mianowicie przyjęto, że podstawową jednostką produk-
cyjną w ramach modelu europejskiego rolnictwa ma być gospodarstwo rodzin-
ne, wspierane przez wspólną politykę rolną4.

Kolejne założenie tej unijnej polityki przyjmuje, że rolnictwo jest szczegól-
nym sektorem gospodarki. Znalazło to odzwierciedlenie w specjalnym statusie 
postanowień o rolnictwie zamieszczonych w Traktacie Rzymskim oraz we wtór-
nych źródłach prawa unijnego.

Czwarte założenie,  że wspólny  rynek  rolny wymaga  regulacji,  stanowi od-
bicie  generalnych  tendencji  w  polityce  rolnej  prowadzonej  przez  rozwinięte 
gospodarczo  państwa  Europy  i  świata.  Mianowicie  od  lat  przyjmowało  się,  że 
państwo  winno  centralnie  regulować  procesy  gospodarcze  w  rolnictwie,  z  za-
strzeżeniem  jednak  braku  całkowitego  wykluczenia  działania  wolnego  rynku. 
Z biegiem lat wspólna polityka rolna w coraz większym zakresie postuluje więk-
sze otwarcie się gospodarstw rolnych, szczególnie silniejszych ekonomicznie na 
działanie praw rynku.

Piąte  podstawowe  założenie  WPR  polega  na  przyjęciu  europejskiego  ryn-
ku  rolnego,  obejmującego  całe  terytorium  UE,  a  wcześniej  WE5.  Co  prawda, 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej TFUE) w ust. 1 art. 406 prze-
widuje trzy różne formy, które wspólna organizacja rynku rolnego może przy-
jąć, a mianowicie:
1)  wspólnych zasad dotyczących konkurencji,

4 Już na konferencji w Stresa, która odbyła się w dniach 3–11.7.1958 r., gdzie sformułowano pro-
gram powstawania wspólnego rynku, w postanowieniach końcowych zamieszczono stwierdzenie, że 
gospodarstwa rodzinne stanowią podstawową jednostkę produkcyjno-strukturalną rolnictwa ówcze-
snej EWG. Wtedy też państwa członkowskie zobowiązały władze Wspólnoty do wprowadzenia takich 
środków prawnych i finansowych, które podtrzymywałyby żywotność i gospodarczą konkurencyjność 
gospodarstw rodzinnych (patrz pkt III (9)). Zob. A. Lichorowicz, Problematyka struktur agrarnych 
w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 1996, s. 17 i n.

5 Szerzej odnośnie ewolucji  jednolitego rynku zob. na przykład A. McGee, S. Weatherill, The 
Evolution  of  the  Single  Market  –  Harmonisation  or  Liberalisation,  The  Modern  Law  Review 
1990, [w:] F. Snyder (red.), European Community Law, Volume II, Dartmouth–Aldershot–Hong 
Kong–Singapore–Sydney 1993, s. 19 i n.

6 Przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego (dalej TL) w dniu 1.12.2009 r. postanowienie 
o identycznej treści zawierał ust. 1 art. 34 TWE.
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2)  obowiązkowej koordynacji różnych krajowych rynków bądź
3)  europejskiego rynku, czyli rynku obejmującego całą Europę.

Jednakże  od  początku  funkcjonowania  WPR  wybierano  wariant  trzeci  – 
jako  najsilniejszą  formę  integracji  sektorów  rolnych  państw  członkowskich, 
co  potwierdza  orzeczenie  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  (TS) 
w sprawie Pigs Marketing Board v. Raymond Redmond7.

II. Zasady prawne polityki strukturalnej we wspólnej 
polityce rolnej

Obok  przedstawionych  powyżej  generalnych  założeń  o  charakterze  poza-
prawnym, wspólna polityka  rolna, a w  jej  ramach  także polityka  struktur  rol-
nych  oparta  jest  na  szeregu  zasadach  prawnych.  Podlegają  one  różnym  kla-
syfikacjom,  przy  czym  nie  wszystkie  zasady  odnoszą  się  wyłącznie  do  WPR, 
wykraczając często poza nią i obejmując swoim zakresem również inne polityki 
Unii Europejskiej8. Dla potrzeb niniejszej pracy należy wyróżnić zasady, które 
odgrywają najważniejszą rolę dla WPR i które w przeważającej części dotyczą 
również polityki struktur rolnych. 

Pierwsze  trzy  zasady  o  fundamentalnym  znaczeniu  dla  WPR  jako  cało-
ści,  a  także  dla  znajdującej  się  w  jej  ramach  polityki  struktur  rolnych  wywo-
dzą  się  z  wyraźnych  postanowień  Traktatu  Rzymskiego.  Pierwsza  z  nich,  wy-
rażona  w  ust.  4  art.  38  TFUE9,  dotyczy  włączenia  rolnictwa  w  ramy  Unii 
Europejskiej. Zgodnie z drugą postanowienia Tytułu III „Rolnictwo i rybołów-
stwo” w Części III stanowią do pewnego stopnia wyjątek od generalnych posta-
nowień Traktatu (patrz ust. 2 art. 38 i art. 42 TFUE10). Trzecia zasada stanowi, 
że sektor rolny w całej Unii musi podlegać wspólnej polityce rolnej (patrz pod 
rządami TWE lit. e ust. 1 art. 3 i ust. 4 art. 32, a obecnie ust. 1 i 4 art. 38 TFUE).

Dwie kolejne zasady wyrażone są w Traktacie tylko pośrednio, przynajmniej 
jeśli chodzi o ich zastosowanie do WPR jako całości. Jedna z nich dotyczy jed-
ności rynku i zawarta jest w sposób dorozumiany w ust. 1 art. 38 TFUE. Odnosi 
się ona nie tylko do WPR, obejmuje bowiem swoim zasięgiem również inne po-

7 W niniejszej sprawie TS stwierdził, iż „Wspólna organizacja rynku wieprzowiny, jak każda inna 
organizacja, oparta jest na koncepcji otwartego rynku, do którego każdy producent ma wolny dostęp 
i funkcjonowanie którego jest regulowane wyłącznie przez instrumenty przewidziane przez taką 
organizację” (sprawa 83/78, ECR 1987, s. 02347).

8 Polemikę dotyczącą generalnych zasad wspólnej polityki rolnej podjęli m.in. S. Ventura, Prin-
cipes de Droit Agraire Communautaire, Bruxelles 1967, s. 65–70; P. Mathijsen, A Guide to European 
Community Law, London 1990, s. 168. 

9 Przed wejściem w życie TL regulację taką zawierał TWE w art. 32 ust. 4.
10 Dawniej odpowiednio art. 32 ust. 2 i art. 36 TWE.
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lityki UE. Druga  to zasada preferencji Unii Europejskiej  sprowadzająca się do 
przyznawania pierwszeństwa interesom UE. Została ona ustanowiona na pod-
stawie nieobowiązującego już art. 44 ust. 2 TWE11 w odniesieniu do cen mini-
malnych, a następnie na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej  (dalej  TS)  w  sprawie  Beus v. Hauptzollamt München12 zgenerali-
zowania i uznana za obowiązującą nie tylko w okresie przejściowym. Trybunał 
stwierdził  mianowicie,  że  jest  to  jedno  z  podstawowych  założeń  Traktatu13. 
Wydaje się, że dwie powyżej wskazane zasady mają mniejsze znaczenie dla poli-
tyki struktur rolnych, jednak ze względu na rolę, jaką odgrywają w odniesieniu 
do WPR jako całości, nie można było ich pominąć. 

Kolejna  z  zasad,  tj.  solidarności  finansowej  wywodzi  się  z  prawnej  inter-
pretacji  legislacji  wspólnotowej  (obecnie  unijnej),  a  konkretnie  rozporządze-
nia  Rady  (EWG)  25/6214,  ustanawiającego  Europejski  Fundusz  Gwarancji 
i Ukierunkowania Rolnictwa  (dalej EFGiUR), które przewidywało,  że od mo-
mentu utworzenia jednego rynku na poziomie Wspólnot (obecnie UE), jego fi-
nansowe skutki będą ponoszone przez Wspólnoty (obecnie UE)15. Polega ona 
na solidarnej odpowiedzialności wszystkich państw członkowskich, w tym rów-
nież  tych,  które  nie  partycypują  w  rozdysponowywanych  środkach,  za  kon-
sekwencje  finansowania  instrumentów  wprowadzanych  w  ramach  WPR16. 
Obecnie  podstawą  prawną  finansowania  rolnictwa  UE  są  przepisy  rozporzą-
dzenia Rady 1290/2005 z 21.6.2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polity-
ki rolnej17, które uchyliło wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady 1258/99 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej18. W rozumieniu tych przepi-
sów, podobnie jak miało to miejsce na gruncie poprzednio obowiązującej regu-

11 Art. 44 TWE został uchylony na mocy Traktatu Amsterdamskiego. Postanowienie to pozwalało 
państwom członkowskim w okresie przejściowym na wprowadzenie niedyskryminującego systemu 
cen minimalnych.

12 Sprawa z 13.3.1968 r., 5/67, ECR 1968, s. 00125.
13 Zob. A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna, s. 49 i 57; A. Jur-

cewicz, [w:] A. Jurcewicz (red.), Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2007, s. 48 i n.
14 Dz.Urz. WE 30, s. 991–993. Patrz art. 2 ust. 2 § 1 tamtego rozporządzenia.
15 Patrz A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna, s. 49 i n.; 

A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz (red.), Wspólna Polityka Rolna, s. 49.
16 Jednak od 1980 r. zasada ta została osłabiona. Pod naciskiem bowiem Wielkiej Brytanii, Rada 

dopuściła praktykę, zgodnie z którą, państwa będące płatnikiem netto do wspólnotowego budżetu 
mogły uzyskać zwrot części swojego wkładu (tzw. „rabat brytyjski”). Aktualnie i inni płatnicy netto, 
tj. Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja wnoszą o obniżenie ich składek na takiej samej zasadzie. Należy 
dodać, że w takim przypadku kwota obniżki jest rozkładana na pozostałe państwa członkowskie WE.

17 Dz.Urz. UE L 209 z 11.8.2005 r., s. 1 ze zm. Szerzej na temat tej regulacji zob. E. Tomkiewicz, 
Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 (perspektywy na tle dotychczasowej ewolucji 
ustawodawstwa), SIA 2007, t. VI, s. 29 i n. 

18 Rozporządzenie to było z 17.5.1999 r., Dz.Urz. WE L 160, s. 103–112. Przed rozporządzeniem 
1258/99 obowiązywało przez długie lata rozporządzenie Rady (EWG) 729/70.
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lacji19, dochody i wydatki związane z realizacją wspólnej polityki rolnej są środ-
kami unijnymi, co oznacza, że stanowią one część zasobów własnych unijnego 
budżetu. Nie ulega wątpliwości, iż powyższa zasada odgrywa znaczącą rolę nie 
tylko dla WPR jako całości, ale i dla samej polityki struktur rolnych. 

Fundamentalne  znaczenie  w  ramach  WPR,  choć  znacznie  skromniej-
sze  z  punktu  widzenia  polityki  struktur  rolnych,  odgrywa  określona  wyraź-
nie w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zasada niedyskryminacji. 
Pierwotnie  odnosiła  się  ona  przede  wszystkim  do  wspólnych  organizacji  rol-
nych20. Przepis art. 34 ust. 2 zd. 2 TWE (obecnie art. 40 ust. 2 zd. 2 TFUE) sta-
nowił bowiem, że wspólna organizacja rynków rolnych „wyklucza wszelką dys-
kryminację  pomiędzy  producentami  i  konsumentami  w  obrębie  Wspólnoty 
(obecnie Unii)”. Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Balkan-Import-
Export GmbH v. Hauptzollamt Berlin-Packhof21  postanowienie  to  odnosi  się 
do dyskryminacji pomiędzy producentami lub pomiędzy konsumentami, przy 
czym zależność pomiędzy obu grupami jest przedmiotem treści dawnego art. 39 
TWE (przed zmianą wprowadzoną TL – art. 33; obecnie art. 39 TFUE), okre-
ślającego cele WPR. Ponadto, w orzeczeniu tym TS określił zakres zastosowania 
owej zasady w kontekście całego systemu prawnego WE (obecnie UE). Jak bo-
wiem wskazał Trybunał, w przypadku tym chodzi „jedynie o konkretne przed-
stawienie ogólnej zasady równości, stanowiącej jedno z fundamentalnych zało-
żeń prawa wspólnotowego (obecnie unijnego)”. 

Z  biegiem  czasu  zasada  niedyskryminacji  zaczęła  odgrywać  coraz  więk-
szą  rolę  w  zakresie  polityki  struktur  rolnych.  Mianowicie  w  sprawie  Krohn22 
Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że zasada ta znajduje zastosowanie nie tyl-
ko do producentów i konsumentów, ale i do importerów. W sprawie Germany 
v. Council23 TS orzekł,  iż  zakaz dyskryminacji odnosi  się  także do  innych ka-
tegorii  podmiotów  gospodarczych,  których  działania  mają  miejsce  w  obrębie 
wspólnego rynku.

Ostatnią z zasad, o której należy wspomnieć w ramach prowadzonych roz-
ważań  jest  zasada  współodpowiedzialności  finansowej  producentów  rolnych, 
wywodząca  się  z  prawnej  interpretacji  legislacji  niższego  rzędu.  Została  ona 
wprowadzona  w  związku  z  powstawaniem  poważnych  nadwyżek  produktów 
rolnych. Początkowo dotyczyła tylko niektórych produktów, później stopniowo 
jej zakres rozszerzano. Zgodnie z tą zasadą rolnicy zobowiązani są do współfi-

19 Odnośnie poprzednio obowiązującego rozporządzenia 1258/99 zob. E. Tomkiewicz, [w:] A. Jur-
cewicz (red.), Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2007, s. 164.

20 Szerzej patrz A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna, s. 57 i n.
21 Sprawa z 24.10.1973 r., 5/73, ECR 1973, s. 1091.
22 Sprawa z 12.12.1985 r., 165/84, ECR 1985, s. 3997.
23 Sprawa z 5.10.1999 r., C-280/93, ECR 1994, s. I-4973.
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nansowania wydatków poniesionych na zagospodarowanie powstałych nadwy-
żek produktów rolnych. Dla polityki struktur rolnych nie ma ona jednak więk-
szego znaczenia.

III. Cele polityki strukturalnej w ramach WPR
Obok przedstawionych powyżej założeń i zasad, na których opiera się WPR 

i które w przeważającej części dotyczą również polityki struktur rolnych24, trak-
tatowo  zakreślone  zostały  cele  wspólnej  polityki  rolnej,  do  realizacji  których 
Unia Europejska ma za zadanie dążyć. 

Obecnie  wspólna  polityka  rolna  jest  uregulowana  w  art.  38–44  TFUE 
w  Rozdziale  III  „Rolnictwo  i  rybołówstwo”  znajdującym  się  w  Części  III 
Traktatu „Polityki  i działania wewnętrzne Unii”25. W kontekście celów tej po-
lityki  szczególne  znaczenie  odgrywa  art.  39  TFUE.  Treść  ust.  1  tego  artykułu 
wskazuje na cele wspólnej polityki rolnej, którymi są:
a)  zwiększenie wydajności produkcji rolnej poprzez rozwój postępu technicznego, 

racjonalny rozwój produkcji rolnej,  jak również optymalne wykorzystanie 
czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;

b)  zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności rolniczej, 
w szczególności przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracują-
cych w rolnictwie;

c)  stabilizację rynków;
d)  zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;
e)  zapewnienie rozsądnych cen przy dostawach dla konsumentów.

Powyżej przytoczone postanowienia związane są przede wszystkim z krót-
kookresową polityką dochodową i rynkową. Przepis art. 39 w ust. 2 TFUE za-
wiera  natomiast  postanowienia  stanowiące  podstawę  długookresowej  polityki 
struktur rolnych. Otóż zgodnie z treścią tego ustępu, „przy ustalaniu wspólnej 
polityki rolnej oraz związanych z nią specjalnych środków bierze się pod uwagę:

24 Szerzej odnośnie założeń i zasad WPR zob. A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, 
E. Tomkiewicz, Polityka rolna, s. 48 i n.; A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz (red.), Wspólna Polityka Rolna, 
s. 46 i n. Szeroko na temat zasady jednolitości rynku, preferencji Wspólnoty, solidarności finansowej 
i niedyskryminacji patrz też J.A. Usher, Legal Aspects, s. 40 i n.; J.A. Usher, EC Agricultural Law, 
Second Edition, Oxford 2001, s. 39 i n. 

25 Do chwili wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego w dniu 1.12.2009 r. obowiązywał Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji zmienionej i skonsolidowanej na podstawie Traktatu 
z Amsterdamu (TA) z 2.10.1997 r., który wszedł w życie 1.5.1999 r. WPR była wówczas uregulowana 
w art. 32–38 TWE w Rozdziale II „Rolnictwo” znajdującym się w Części III TWE „Polityki Wspólnoty”. 
Pierwotnie WPR była zaś uregulowana w art. 38–46 TEWG usytuowanych w Tytule II „Rolnictwo” 
w Części III „Podstawy Wspólnoty”. 
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a)  szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikający ze struktury społecznej 
rolnictwa oraz różnic strukturalnych i przyrodniczych między poszczególnymi 
regionami rolniczymi;

b)  potrzebę stopniowego wprowadzania środków dostosowawczych;
c)  fakt, że w państwach członkowskich rolnictwo stanowi sektor ściśle powiązany 

z całością gospodarki”. 
Przy różnych wątpliwościach doktrynalnych,  jakie wiążą się z określeniem 

znaczenia ust. 2 w kontekście ust. 1 art. 39 TFUE, można by przyjąć, że zawarte 
w ust. 2 sformułowanie „przy ustalaniu (…)” oznacza sprecyzowanie sposobów, 
w jaki należy osiągnąć określone w ust. 1 cele wspólnej polityki rolnej i wska-
zanie warunków, jakie należy brać pod uwagę przy ich osiąganiu. Niewątpliwie 
jednak  powszechnie  przyjmuje  się,  że  ust.  2  jest  przede  wszystkim  podsta-
wą polityki strukturalnej w rolnictwie. Nie ulega przy tym wątpliwości, że ma 
on  też  doniosłe  znaczenie  z  punktu  widzenia  praktycznej  realizacji  zawartych 
w Traktacie celów. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w ust. 1 art. 39 TFUE nie wprowadzo-
no  hierarchii  celów.  W  związku  z  pojawiającymi  się  na  tym  tle  licznymi  wąt-
pliwościami,  siłą  rzeczy  problematyka  ta  stała  się  przedmiotem  orzecznic-
twa  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej,  który  wskazał  podstawowe 
kierunki  interpretacji obowiązującego wówczas ust.  1  art.  33 TWE, a obecnie 
ust.  1  art.  39  TFUE.  W  powyżej  wspomnianej  sprawie  Beus v. Hauptzollamt 
München26 Trybunał  stwierdził,  że  w  związku  z  tym,  iż  zadania  określone 
w art. 39 ust. 1 (przed wejściem w życie TL – art. 33 ust. 1; obecnie art. 39 ust. 1 
TFUE) są potencjalnie sprzeczne i zasadniczo odmienne, to nie mogą one być 
jednocześnie w pełni osiągnięte. Stąd, jak orzekł TS w przytoczonej już sprawie  
Balkan-Import-Export GmbH v. Hauptzollamt Berlin-Packhof27,  instytucje 
Wspólnot  Europejskich  (obecnie  UE)  mogą  niektórym  z  nich  nadać  czasowy 
priorytet, wynikający z potrzeb gospodarczych. W zależności zatem od oceny 
ogólnej sytuacji gospodarczej określone cele mogą być traktowane priorytetowo. 
W  takich  jednak  przypadkach  instytucje  Wspólnot  (obecnie  Unii)  mają  obo-
wiązek  minimalizować  ewentualne  negatywne  skutki  dla  realizacji  innych  ce-
lów28.

Jak wyżej wspomniano, przyjmuje się, że postanowienia ust. 1 art. 33 TWE 
(obecnie art. 39 ust. 1 TFUE) związane są głównie z polityką dochodową i ryn-
kową, natomiast ust. 2 tego artykułu stanowi podstawę dla polityki strukturalnej 

26 Patrz przypis 12.
27 Patrz przypis 21.
28 Tak I. Rutkowska, Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. Część II: aktualny stan 

i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej, Szczecin 1998, s. 59.
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Wspólnoty  (obecnie  Unii)29.  Należy  bowiem  zaznaczyć,  że  w  ramach  wspól-
nej polityki rolnej rozgranicza się dwa rodzaje polityk, a mianowicie dochodo-
wą i rynkową30 oraz strukturalną31. Niewątpliwie jednak polityka dochodowo-
rynkowa oraz polityka strukturalna są wzajemnie powiązane, o czym świadczy 
chociażby fakt zamieszczenia postanowień ust. 1 (regulujących politykę rynko-
wo-dochodową) i ust. 2 (dotyczących polityki strukturalnej) w ramach jednego 
art. 39 TFUE. Ponadto wyrazem tego może być również sama treść art. 39 ust. 1 
lit. a TFUE – rozumiana dosłownie przewiduje, że zadanie zapewnienia odpo-
wiedniego standardu życiowego producentów rolnych powinno być osiągnięte 
poprzez zmiany strukturalne, wynikające między innymi ze zwiększenia wydaj-
ności produkcyjnej rolnictwa. 

Przy bliższym przyjrzeniu się brzmieniu tych postanowień warto jednak za-
uważyć, że TFUE (wcześniej TWE) posługuje się jedynie określeniem „wspólna 
polityka  rolna”  (common agricultural policy)  lub „wspólna polityka w dziedzi-
nie  rolnictwa”  (common policy in the sphere of agriculture)32,  nie  wprowadza-
jąc  dodatkowych  jej  określeń  w  postaci  rozgraniczenia  na  wskazane  powyżej 
dwa rodzaje (skrzydła)  tej polityki. Z drugiej  jednak strony takie ujęcie, ogra-
niczające się w  istocie do  literalnej wyłącznie wykładni, nie bierze pod uwagę 
wykładni funkcjonalnej33, która powinna, co wielokrotnie podkreślał Trybunał 
Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach34, zajmować szczególne miejsce przy in-
terpretacji postanowień regulacji unijnych.

Ponadto  warto  nadmienić,  iż  rozróżnienie  na  politykę  rynkowo-docho-
dową  i  politykę  strukturalną  zostało  wyraźne  wyeksponowane  w  strukturze 
Europejskiego Funduszu Orientacji  i Gwarancji Rolnej  (dalej EFOiGR), gdzie 

29 Patrz np. A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna, s. 50.
30 W literaturze polityka dochodowa i rynkowa nazywana jest inaczej jako dochodowo-rynkowa, 

czy też rynkowo-dochodowa. W niniejszej publikacji pojęcia te będą używane zamiennie. Należy 
nadmienić, że w okresie wczesnego rozwoju EWG określano ją też jako politykę cenową.

31 Tak np. A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna, s. 48; 
A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz (red.), Wspólna Polityka Rolna, s. 156; E. Tomkiewicz, [w:] A. Jurcewicz 
(red.), Wspólna Polityka Rolna, s. 76; A. Lichorowicz, Problematyka struktur agrarnych, s. 8. 

32 Patrz art. 3 lit. e, art. 32 ust. 4, art. 33, art. 35 oraz 37 ust. 1 i 2 TWE.
33 Zwanej też celowościową. Szerzej patrz J. Jabłońska-Bonca, Wprowadzenie do prawa, Warszawa 

2004, s. 180–183; W. Góralczyk, Podstawy prawa, Warszawa 2004, s. 211–213; L. Morawski, Zasady 
wykładni prawa, Toruń 2006, s. 135–140. 

34 Zob. np. orzeczenia TS w sprawach: z 15.7.1964 r., 6/64, Flaminio Costa v. ENEL, ECR 1964, s. 585; 
z 13.2.1969 r., 14/68, Walt Wilhelm i inni v. Federalny Urząd Kartelowy, ECR 1969, s. 1; z 31.3.1971 r., 
22/70, Komisja v. Rada (sprawa ERTA), ECR 1971, s. 263; z 9.3.1978 r., 106/77, Administracja Finansów 
Państwowych v. Simmenthal SpA, ECR 1978, s. 629; z 4.10.1979 r., 141/78, Republika Francuska v. Zjed-
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, ECR 1979, s. 2925; z 24.9.1985 r., 181/84, 
Królowa, ex parte E.D. & F. Man (Sugar) Ltd. v. Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), 
ECR 1985, s. 2889. 
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zastosowano odmienne reguły w odniesieniu do pokrywania wydatków z Sekcji 
Orientacji,  z  której  finansowane  były  instrumenty  polityki  strukturalnej  oraz 
z Sekcji Gwarancji – odpowiedzialnej za finansowanie działalności interwencyj-
nej na rynkach rolnych35. 

Spośród pięciu wyżej wymienionych celów wspólnej polityki  rolnej okreś-
lonych w ust. 1 art. 39 TFUE, które w skrócie można określić jako efektywność, 
stabilizacja, samowystarczalność oraz dostępność żywności, podstawowym ce-
lem, szczególnie w okresie powojennych braków żywności w Europie, wydawał 
się być cel określony w art. 39 ust. 1 lit. a TFUE, tj. zwiększenie wydajności pro-
dukcji rolnej. To podstawowe zadanie wspólnej polityki rolnej osiągnięto dość 
szybko, jako że przyjęty model prowadzonej polityki cenowej nakłaniał produ-
centów rolnych do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej i w efekcie do-
prowadził do poważnych nadwyżek żywności na rynku. 

Obok  dokonującego  się  istotnego  postępu  technologicznego  w  produk-
cji  rolnej miały miejsce  rewolucyjne wręcz  zmiany w  sferze mechanizacji  rol-
nictwa.  Wzrost  efektywności  produkcji  spowodował  kryzysy  związane  z  nad-
produkcją żywności, w szczególności pojawiły się problemy z jej prawidłowym 
przechowywaniem i racjonalnym zagospodarowaniem36. Wywołał on też nieko-
rzystne skutki dla środowiska oraz doprowadził do skokowego wzrostu kosztów 
budżetowych w ówczesnej Wspólnocie. W efekcie zaistniała konieczność wpro-
wadzania mechanizmów ograniczających wzrost produkcji artykułów rolnych, 
a postanowienia lit. a ust. 1 art. 33 TWE (obecnie lit. a ust. 1 art. 39 TFUE) za-
częto odczytywać na nowo, uwzględniając zmienioną sytuację rynkową. 

Samo  brzmienie  nie  zmienionego  pierwotnie  sformułowania  „zwiększe-
nie wydajności rolnictwa” obecnie wydaje się mocno archaiczne i nie odzwier-
ciedlające  aktualnego  stanu  rzeczy.  Jednocześnie  nadaje  się  inną  interpretację 
określeniom „racjonalny rozwój produkcji rolnej” oraz „optymalne wykorzysta-
nie czynników produkcji”, mianowicie podkreśla się, że „racjonalny” (rational) 
i „optymalny” (optimum) nie oznacza „maksymalny”.

Drugi z celów wspólnej polityki rolnej, tj. zapewnienie odpowiednio wyso-
kiego poziomu życia ludności rolniczej, w tym podnoszenie indywidualnego do-
chodu osiąganego przez rolników był realizowany w szczególności dzięki utrzy-

35 Należy zaznaczyć jednak, że wprowadzające EFOiGR rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 
z 17.5.1999 r. zostało uchylone przez rozporządzenie Rady 1698/05 z 20.9.2005 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) z mocą obowiązującą od 1.1.2007 r. (Dz.Urz. UE L 277 z 2005 r., s. 1 ze zm.). Na mocy 
tej nowej regulacji wprowadzono nowe zasady w zakresie finansowania instrumentów WPR. Szerzej 
patrz E. Tomkiewicz, [w:] A. Jurcewicz (red.), Wspólna Polityka Rolna, s. 158–161 i 163–170; E. Tom-
kiewicz, Polityka rozwoju, s. 29 i n.

36 Zob. Z. Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2005, s. 477.
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mywaniu wysokich cen żywności, znacznie wyższych od cen światowych. Takie 
same gwarancje cenowe były przy tym udzielane drobnym rolnikom, jak i pro-
ducentom  rolnym  zajmującym  się  produkcją  na  skalę  przemysłową.  Jednakże 
różnice w wydajności produkcji doprowadziły do  jeszcze większego zróżnico-
wania w dochodach. Podstawowe problemy natury prawnej dotyczyły rozstrzy-
gnięcia kwestii, czy należy obniżać ceny i czy, w razie konieczności wspomagać 
zagrożoną działalność producentów rolnych wytwarzających na niewielką skalę 
poprzez wspieranie ich dochodów a nie cen,  jeśli pożądane jest pozostawienie 
ich w dotychczasowej roli producentów rolnych37.

Jeśli chodzi o pierwszy problem, to do 1985 r. nie miały miejsca żadne wy-
raźne obniżki cen, chociaż wzrost cen niektórych produktów rolnych był niż-
szy  niż  stopa  inflacji.  Metodą  preferowaną  w  tamtym  czasie  było  zachowanie 
wspólnych cen przy  jednoczesnym nałożeniu opłat, które w przypadku okreś-
lonych producentów oraz w pewnych okolicznościach w istotny sposób zmniej-
szały poziom cen gwarantowanych38.

Począwszy  od  reformy  Raya McSharry`ego  z  1991  r.  stopniowo  obniżano 
ceny gwarantowane dla produktów rolnych w głównej mierze przyczyniających 
się do zaistnienia nadwyżek, równocześnie wprowadzając schematy bezpośred-
niego wspierania dochodów rolnych.

Należy przyznać, że w wyniku realizacji powyższego celu dochody rolników 
wzrosły. Wzrost dochodów w rolnictwie można odnotować również relatywnie 
w stosunku do innych grup społecznych, jednak nie do końca wyrównano lukę 
dochodową pomiędzy miastem a wsią, a dochody na wsiach nie rozkładają się 
równomiernie39. Warto nadmienić,  iż skuteczna realizacja tego celu spowodo-
wała, że w praktyce wspólna polityka rolna stała się przede wszystkim polityką 
socjalną, chroniącą rolników przed zmianami rynkowymi40. 

Trzeci  cel  wspólnej  polityki  rolnej,  tj.  stabilizacja  poszczególnych  rynków 
rolnych  w  istocie  związany  jest  z  kolejnym  celem  tej  polityki,  mianowicie  za-
pewnieniem podaży produktów rolnych41. Wydaje się, że w znacznym stopniu 
zrealizowano je oba, ponieważ dostawy żywności są stałe, a jej ceny nie podle-
gają gwałtownym zmianom, jak to ma miejsce w państwach nienależących do 
Unii Europejskiej42. 

37 Patrz A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna, s. 53; J.A. Usher, 
Legal Aspects, s. 37 i n.; J.A. Usher, EC Agricultural Law, s. 36 i n.

38 Patrz A. Jurcewicz, [w:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Polityka rolna, s. 53.
39 Z. Pietraś, Prawo wspólnotowe, s. 477.
40 Por. P. Beaumont, S. Weatherill, EC Law: The Essential Guide to the Legal Workings of the 

European Community, Second Edition, London 1995, s. 34; E. Rieger, The Common Agricultural 
Policy, [w:] H. Wallace, W. Wallace (red.), Policy – Making in the European Union, Oxford 1997, s. 104.

41 J.A. Usher, Legal Aspects, s. 38 i n.; J.A. Usher, EC Agricultural Law, s. 37 i n.
42 Z. Pietraś, Prawo wspólnotowe, s. 478.


