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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

We wnioskach dotyczących przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR) określono nowy model 
realizacji tej polityki po 2020 r. Pakiet reform zaproponowany przez Komisję Europejską 
zawiera wniosek dotyczący rezolucji w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej (mający na celu zastąpienie obecnego rozporządzenia 
horyzontalnego (UE) nr 1306/2013).

Komisja REGI wyznaczyła posła F. Bogoviča na sprawozdawcę odpowiedzialnego za opinię 
komisji w tej sprawie. Zgadza się on z koncepcją proponowanego modelu realizacji WPR, 
który odzwierciedla większą pomocniczość i elastyczność państw członkowskich we 
wdrażaniu tej polityki, dzięki czemu jest ona bliższa beneficjentom (z których większość to 
rolnicy). 

Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje kontynuację obecnej struktury 
finansowania WPR, która jest podzielona na dwa filary, tj. Europejski Fundusz Rolniczy 
Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), oraz zaproponowaną przez Komisję stabilność w odniesieniu do struktury 
organów zarządzających. 

Jednak sprawozdawca nie jest pewien, czy nowy model realizacji zapewnia uproszczenie 
procedur i ograniczenie biurokracji. Prawdopodobnie pojawią się w nim różne elementy 
upraszczające dla beneficjentów WPR, ale uproszczenie nie jest pewne w przypadku 
organów administracji regionalnej i krajowej, które będą musiały wdrożyć nową politykę 
ukierunkowaną na wyniki. Sprawozdawca jest również zaniepokojony, że wskaźniki 
realizacji celów będą trudne do zdefiniowania i monitorowania, a ich strategiczna rola może 
być postrzegana bardziej jako narzędzie kontroli, zwłaszcza w momencie rocznego 
rozliczenia z realizacji celów (art. 52).  

W związku z tym proponuje, oprócz innych istotnych aspektów, następujące poprawki do 
wniosku Komisji:

– wyniki w zakresie monitorowania i logicznie wiarygodność dostępnych danych mogą 
jeszcze bardziej skomplikować wdrażanie WPR i zmienić rolę niektórych organów 
zarządzających, dlatego sprawozdawca uważa, że ważne jest, by Parlament Europejski 
odgrywał istotniejszą rolę w dyskusjach związanych z wdrażaniem niektórych przepisów 
(np. art. 52 i 53);

– w celu zapewnienia spójności sprawozdawca uważa, że niektóre szczegóły powinny 
stanowić część aktu podstawowego i nie należy ich włączać do aktów wykonawczych (art. 
39);

– nowy model realizacji WPR nie może być stosowany w 2021 r., lecz raczej w 2023 r., w 
związku z czym potrzebny jest dłuższy okres przejściowy między obecnymi a przyszłymi 
przepisami WPR (art. 104);

– do wyjątków w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz nadzwyczajnych okoliczności 
należy zaliczyć śmierć beneficjenta, jego długotrwałą niezdolność do wykonywania zawodu 



PE629.655v02-00 4/48 AD\1173975PL.docx

PL

oraz inne uzasadnione przypadki określone przez państwa członkowskie w ich planach 
strategicznych WPR (art. 3);

– zasada proporcjonalności jest jedną z głównych zasad rozporządzenia finansowego, 
dlatego należy ją zachować w obecnych wnioskach, głównie w kontekstach związanych z 
obciążeniami administracyjnymi dla rolników, z właściwymi organami i procedurami 
akredytowania (motyw 47, art. 9, art. 10);

Ponadto sprawozdawca uważa, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie synergii między 
EFRROW a funduszami strukturalnymi z korzyścią dla obszarów wiejskich; należy 
zapewnić komplementarność i unikać wszelkich przeszkód prawnych. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej oraz 
przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną i rozwojem obszarów 
wiejskich.
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Uzasadnienie

Należy uwzględnić rozwój obszarów wiejskich jako integralną część WPR w celach 
dotyczących obaw wyrażanych przez obywateli.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Państwa członkowskie powinny 
powstrzymywać się od wprowadzania 
dodatkowych zasad, które utrudniają 
beneficjentom korzystanie z EFRG i 
EFRROW.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące akredytowania przez państwa 
członkowskie agencji płatniczych 
i jednostek koordynujących oraz 
ustanowienia procedur dotyczących 
uzyskiwania deklaracji zarządczych 
i rocznych sprawozdań z realizacji celów, 
a także uzyskiwania certyfikacji systemów 
zarządzania i monitorowania, systemów 
sprawozdawczości, jak również 
zatwierdzania rocznych sprawozdań 
finansowych przez niezależne jednostki. 
Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości 
systemu kontroli prowadzonych na 
poziomie krajowym, w szczególności 
w zakresie procedur dotyczących 
zezwoleń, zatwierdzania i wypłaty 
środków oraz w celu zmniejszenia 
obciążeń Komisji i państw członkowskich 
związanych z administracją i audytem, 
w przypadku gdy wymagana jest 
akredytacja każdej agencji płatniczej, 

(9) Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące akredytowania przez państwa 
członkowskie agencji płatniczych 
i jednostek koordynujących oraz 
ustanowienia procedur dotyczących 
uzyskiwania deklaracji zarządczych 
i rocznych sprawozdań z realizacji celów, 
a także uzyskiwania certyfikacji systemów 
zarządzania i monitorowania, systemów 
sprawozdawczości, jak również 
zatwierdzania rocznych sprawozdań 
finansowych przez niezależne jednostki. 
Rolnicy powinni otrzymywać 
rekompensatę finansową za wszelkie 
opóźnienia w płatnościach dokonywanych 
przez agencje płatnicze spowodowane 
błędami administracyjnymi. Ponadto 
w celu zapewnienia przejrzystości systemu 
kontroli prowadzonych na poziomie 
krajowym, w szczególności w zakresie 
procedur dotyczących zezwoleń, 
zatwierdzania i wypłaty środków oraz 
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należy ograniczyć liczbę organów 
i instytucji, którym przydzielono te 
zadania, przy jednoczesnym poszanowaniu 
przepisów konstytucyjnych każdego 
z państw członkowskich.

w celu zmniejszenia obciążeń Komisji 
i państw członkowskich związanych 
z administracją i audytem, w przypadku 
gdy wymagana jest akredytacja każdej 
agencji płatniczej, należy ograniczyć liczbę 
organów i instytucji, którym przydzielono 
te zadania, przy jednoczesnym 
poszanowaniu przepisów konstytucyjnych 
każdego z państw członkowskich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku gdy państwo 
członkowskie akredytuje więcej niż jedną 
agencję płatniczą, powinno ono wyznaczyć 
jedną publiczną jednostkę koordynującą, 
aby zapewnić spójność zarządzania 
funduszami, kontakty między Komisją 
a poszczególnymi akredytowanymi 
agencjami płatniczymi oraz niezwłoczne 
przekazywanie żądanych przez Komisję 
informacji dotyczących działalności 
poszczególnych agencji płatniczych. 
Jednostka koordynująca powinna również 
podejmować i koordynować działania 
w celu eliminowania wszelkich 
niedociągnięć natury ogólnej ujawnionych 
na poziomie krajowym i powinna na 
bieżąco informować Komisję o wszelkich 
podejmowanych działaniach następczych.

(10) W przypadku gdy państwo 
członkowskie akredytuje więcej niż jedną 
agencję płatniczą, powinno ono wyznaczyć 
jedną publiczną jednostkę koordynującą, 
aby zapewnić spójność zarządzania 
funduszami, kontakty między Komisją 
a poszczególnymi akredytowanymi 
agencjami płatniczymi oraz niezwłoczne 
przekazywanie żądanych przez Komisję 
informacji dotyczących działalności 
poszczególnych agencji płatniczych. 
Jednostka koordynująca powinna również 
podejmować i koordynować działania 
w celu eliminowania wszelkich 
niedociągnięć natury ogólnej ujawnionych 
na poziomie krajowym lub regionalnym 
i powinna na bieżąco informować Komisję 
o wszelkich podejmowanych działaniach 
następczych. W stosunkach z rolnikami 
agencje płatnicze powinny dążyć do 
uproszczenia procedur.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(14) Z myślą o zapewnieniu, aby kwoty 
przeznaczone na finansowanie WPR nie 
przekraczały rocznych pułapów, należy 
utrzymać mechanizm dyscypliny 
finansowej, zgodnie z którym poziom 
wsparcia bezpośredniego zostaje 
dostosowany. Należy jednak znieść próg 
wynoszący 2 000 EUR. Aby wesprzeć 
sektor rolnictwa w przypadku zmian na 
rynku lub poważnych kryzysów mających 
wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych, należy utrzymywać 
rezerwę rolną. Art. 12 ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) [nowe 
rozporządzenie finansowe] stanowi, że 
środki, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, mogą być przenoszone 
wyłącznie na kolejny rok budżetowy. Aby 
znacząco uprościć kwestię wdrożenia dla 
beneficjentów i administracji krajowych, 
należy korzystać z mechanizmu 
przenoszenia, wykorzystując wszelkie 
kwoty niewykorzystane w ramach rezerwy 
na wypadek kryzysów w sektorze rolnym 
utworzonej w 2020 r. Do tego celu 
niezbędne jest ustanowienie odstępstwa od 
art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, umożliwiającego 
przenoszenie bez ograniczeń czasowych 
środków z rezerwy rolnej, na które nie 
zaciągnięto zobowiązań, na finansowanie 
rezerwy rolnej w kolejnym roku 
budżetowym / kolejnych latach 
budżetowych. Ponadto w odniesieniu do 
roku budżetowego 2020 niezbędne jest 
drugie odstępstwo, jako że całkowitą 
niewykorzystaną kwotę rezerwy dostępną 
pod koniec roku 2020 należy przenieść na 
rok 2021 do odpowiedniej linii budżetowej 
nowej rezerwy rolnej, bez zwracania tej 
kwoty do linii budżetowych obejmujących 
interwencje w formie płatności 
bezpośrednich w ramach planu 
strategicznego WPR.

(14) Z myślą o zapewnieniu, aby kwoty 
przeznaczone na finansowanie WPR nie 
przekraczały rocznych pułapów, należy 
utrzymać mechanizm dyscypliny 
finansowej, zgodnie z którym poziom 
wsparcia bezpośredniego zostaje 
dostosowany. Należy jednak znieść próg 
wynoszący 2000 EUR. Aby wesprzeć 
sektor rolnictwa w przypadku zmian na 
rynku lub poważnych kryzysów mających 
wpływ na produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych, należy utrzymywać 
rezerwę rolną.  Art. 12 ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) [nowe 
rozporządzenie finansowe] stanowi, że 
środki, na które nie zaciągnięto 
zobowiązań, mogą być przenoszone 
wyłącznie na kolejny rok budżetowy. Aby 
znacząco uprościć kwestię wdrożenia dla 
beneficjentów i administracji krajowych, 
należy korzystać z mechanizmu 
przenoszenia, wykorzystując wszelkie 
kwoty niewykorzystane w ramach rezerwy 
na wypadek kryzysów w sektorze rolnym 
utworzonej w 2020 r. Do tego celu 
niezbędne jest ustanowienie odstępstwa od 
art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, umożliwiającego 
przenoszenie bez ograniczeń czasowych 
środków z rezerwy rolnej, na które nie 
zaciągnięto zobowiązań, na finansowanie 
rezerwy rolnej w kolejnym roku 
budżetowym / kolejnych latach 
budżetowych. 

Poprawka 6
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby uniknąć nałożenia na 
administracje krajowe i rolników 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
należy przewidzieć możliwość 
niedokonywania zwrotu kwot 
przeniesionych z poprzedniego roku 
budżetowego w ramach zastosowanej 
dyscypliny finansowej, w przypadku gdy 
stosuje się dyscyplinę finansową przez 
drugi rok z rzędu (rok N+1) lub 
w przypadku gdy ogólna kwota środków, 
na które nie zaciągnięto zobowiązań, 
stanowi mniej niż 0,2 % pułapu rocznego 
EFRG.

(15) Aby uniknąć nałożenia na 
administracje krajowe i rolników 
nadmiernych obciążeń administracyjnych 
oraz w jak największym stopniu uprościć 
procedury, należy przewidzieć możliwość 
niedokonywania zwrotu kwot 
przeniesionych z poprzedniego roku 
budżetowego w ramach zastosowanej 
dyscypliny finansowej, w przypadku gdy 
stosuje się dyscyplinę finansową przez 
drugi rok z rzędu (rok N+1) lub 
w przypadku gdy ogólna kwota środków, 
na które nie zaciągnięto zobowiązań, 
stanowi mniej niż 0,2 % pułapu rocznego 
EFRG.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby dostarczyć Komisji, 
w szczególności, odpowiednich środków 
zarządzania rynkami rolnymi oraz ułatwić 
monitorowanie wydatków rolnych, jak 
również umożliwić monitorowanie 
zasobów rolnych w perspektywie średnio- 
i długoterminowej, należy przewidzieć 
możliwość korzystania z systemu 
agrometeorologicznego oraz zakupu 
i poprawy jakości danych satelitarnych.

(21) Aby dostarczyć Komisji, 
w szczególności, odpowiednich środków 
zarządzania rynkami rolnymi, ułatwić 
monitorowanie wydatków rolnych, oceniać 
i terminowo zapewniać pomoc w reakcji 
na klęski żywiołowe, jak również 
umożliwić monitorowanie zasobów 
rolnych w perspektywie średnio- 
i długoterminowej, należy przewidzieć 
możliwość korzystania z systemu 
agrometeorologicznego oraz zakupu 
i poprawy jakości danych satelitarnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Zgodnie ze strukturą i głównymi 
cechami nowego modelu realizacji WPR 
kwalifikowalność płatności dokonywanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
finansowania unijnego nie będzie już 
zależała od legalności i prawidłowości 
płatności na rzecz indywidualnych 
beneficjentów. Zamiast tego, w przypadku 
rodzajów interwencji, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], płatności państw 
członkowskich powinny być uznawane za 
kwalifikowalne, jeżeli można im przypisać 
odpowiedni produkt i jeżeli są zgodne 
z mającymi zastosowanie podstawowymi 
wymogami unijnymi.

(25) Zgodnie ze strukturą i głównymi 
cechami nowego modelu realizacji WPR 
kwalifikowalność płatności dokonywanych 
przez państwa członkowskie w ramach 
finansowania unijnego nie będzie już 
zależała od legalności i prawidłowości 
płatności na rzecz indywidualnych 
beneficjentów. Zamiast tego, w przypadku 
rodzajów interwencji, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], płatności państw 
członkowskich powinny być uznawane za 
kwalifikowalne, jeżeli można im przypisać 
odpowiedni produkt i jeżeli są zgodne 
z mającymi zastosowanie podstawowymi 
wymogami unijnymi. Należy podkreślić, że 
nowy model realizacji WPR nie powinien 
eliminować konieczności sprawdzania 
legalności i prawidłowości wydatków.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Państwa członkowskie powinny 
przesyłać Komisji roczne sprawozdania 
finansowe oraz roczne sprawozdania 
z realizacji celów planu strategicznego 
WPR do dnia 15 lutego roku N+1. 
W przypadku gdy dokumenty te nie 
zostaną przesłane, tym samym 
uniemożliwiając Komisji przeprowadzenie 
rozliczenia rachunków danej agencji 
płatniczej lub weryfikacji 
kwalifikowalności wydatków w stosunku 
do zgłoszonych produktów, Komisja 
powinna mieć możliwość zawieszenia 
miesięcznych płatności i przerwania 
kwartalnych zwrotów do czasu otrzymania 
zaległych dokumentów.

(28) Państwa członkowskie powinny 
przesyłać Komisji roczne sprawozdania 
finansowe oraz roczne sprawozdania 
z realizacji celów planu strategicznego 
WPR do dnia 15 kwietnia roku N+1. 
W przypadku gdy dokumenty te nie 
zostaną przesłane, tym samym 
uniemożliwiając Komisji przeprowadzenie 
rozliczenia rachunków danej agencji 
płatniczej lub weryfikacji 
kwalifikowalności wydatków w stosunku 
do zgłoszonych produktów, Komisja 
powinna mieć możliwość zawieszenia 
miesięcznych płatności i przerwania 
kwartalnych zwrotów do czasu otrzymania 
zaległych dokumentów.
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Uzasadnienie

Termin czterech miesięcy na ukończenie, certyfikację i procedurę komitetu monitorującego w 
odniesieniu do sprawozdania z realizacji celów może stanowić wyzwanie. Byłby krótszy niż 
obecne terminy sprawozdawczości w ramach drugiego filaru, dlatego proponuje się 15 
kwietnia N+1 jako termin przekazywania rocznych sprawozdań finansowych i rocznych 
sprawozdań z realizacji celów planów strategicznych WPR.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Należy zachować główne istniejące 
elementy zintegrowanego systemu, 
a w szczególności: przepisy dotyczące 
systemu identyfikacji działek rolnych, 
systemu wniosków geoprzestrzennych oraz 
wniosków z tytułu zwierząt, systemu 
identyfikacji i rejestracji uprawnień do 
płatności, systemu rejestracji tożsamości 
beneficjentów oraz systemu kontroli i kar. 
Państwa członkowskie powinny nadal 
korzystać z danych i produktów 
informacyjnych dostarczanych przez 
program Copernicus, a także technologii 
informacyjnych takich jak Galileo i 
EGNOS, aby zapewnić dostępność 
kompleksowych i porównywalnych danych 
z całego obszaru Unii w celu 
monitorowania polityki rolno-
środowiskowo-klimatycznej oraz 
zwiększenia wykorzystania pełnych, 
darmowych i otwartych danych 
i informacji uzyskanych przez satelity 
Sentinel i usługi w ramach programu 
Copernicus. W tym celu zintegrowany 
system powinien obejmować również 
system monitorowania obszarów.

(47) Należy zachować główne istniejące 
elementy zintegrowanego systemu, 
a w szczególności: przepisy dotyczące 
systemu identyfikacji działek rolnych, 
systemu wniosków geoprzestrzennych oraz 
wniosków z tytułu zwierząt, systemu 
identyfikacji i rejestracji uprawnień do 
płatności, systemu rejestracji tożsamości 
beneficjentów oraz systemu kontroli i kar, 
na odpowiednim poziomie, a jednocześnie 
należycie uwzględnić zasadę 
proporcjonalności i potrzebę 
nienakładania nadmiernych obciążeń 
administracyjnych na rolników i organy 
administracyjne. Państwa członkowskie 
powinny nadal korzystać z danych 
i produktów informacyjnych dostarczanych 
przez program Copernicus, a także 
technologii informacyjnych takich jak 
Galileo i EGNOS, aby zapewnić 
dostępność kompleksowych 
i porównywalnych danych z całego 
obszaru Unii w celu monitorowania 
polityki rolno-środowiskowo-klimatycznej 
oraz zwiększenia wykorzystania pełnych, 
darmowych i otwartych danych 
i informacji uzyskanych przez satelity 
Sentinel i usługi w ramach programu 
Copernicus. W tym celu zintegrowany 
system powinien obejmować również 
system monitorowania obszarów.
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Uzasadnienie

Zasada proporcjonalności jest jedną z wiodących zasad określonych w rozporządzeniu 
finansowym, dlatego należy zachować jej rolę również we wniosku horyzontalnym. W tym 
przypadku w odniesieniu do obciążeń administracyjnych dla rolników i organów 
administracji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „systemy zarządzania” oznaczają 
organy zarządzające, o których mowa 
w tytule II rozdział II niniejszego 
rozporządzenia, oraz podstawowe wymogi 
unijne określone w niniejszym 
rozporządzeniu i rozporządzeniu (UE) 
…/… [rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], w tym system 
sprawozdawczości wprowadzony na 
potrzeby rocznego sprawozdania 
z realizacji celów, o którym mowa 
w art. 121 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];

b) „systemy zarządzania” oznaczają 
organy zarządzające, o których mowa 
w tytule II rozdział II niniejszego 
rozporządzenia, z wyjątkiem właściwego 
organu zdefiniowanego w art. 9, oraz 
podstawowe wymogi unijne określone 
w niniejszym rozporządzeniu 
i rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], w tym system 
sprawozdawczości wprowadzony na 
potrzeby rocznego sprawozdania 
z realizacji celów, o którym mowa 
w art. 121 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];

Uzasadnienie

Wprowadzenie terminu „system zarządzania”, który ma szerszy zakres niż „system 
zarządzania i kontroli” na poziomie horyzontalnym, wykracza poza podstawowe wymogi 
unijne. Pojęcie „governance” jest szersze niż „management”, co oznacza na przykład, że 
organy zarządzające (governance bodies) obejmują właściwy organ.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poważna klęska żywiołowa a) klęska żywiołowa powodująca duże 
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powodująca duże szkody w gospodarstwie 
rolnym;

szkody w gospodarstwie rolnym;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) śmierć beneficjenta;

Uzasadnienie

Obecne brzmienie art. 3 nie obejmuje śmierci beneficjenta ani jego długotrwałej niezdolności 
do wykonywania zawodu, uznawanych za przypadki siły wyższej w rozporządzeniu nr 
1306/2013. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość rozszerzenia wykazu sytuacji 
uznawanych za siłę wyższą w swoich planach strategicznych WPR zatwierdzanych przez 
Komisję.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) długotrwała niezdolność 
beneficjenta do wykonywania zawodu;

Uzasadnienie

Obecne brzmienie art. 3 nie obejmuje śmierci beneficjenta ani jego długotrwałej niezdolności 
do wykonywania zawodu, uznawanych za przypadki siły wyższej w rozporządzeniu nr 
1306/2013. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość rozszerzenia wykazu sytuacji 
uznawanych za siłę wyższą w swoich planach strategicznych WPR zatwierdzanych przez 
Komisję.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) inne uzasadnione przypadki 
określone przez państwa członkowskie w 
ich planach strategicznych WPR.

Uzasadnienie

Obecne brzmienie art. 3 nie obejmuje śmierci beneficjenta ani jego długotrwałej niezdolności 
do wykonywania zawodu, uznawanych za przypadki siły wyższej w rozporządzeniu nr 
1306/2013. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość rozszerzenia wykazu sytuacji 
uznawanych za siłę wyższą w swoich planach strategicznych WPR zatwierdzanych przez 
Komisję.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRROW wykonywany jest zgodnie 
z zasadą zarządzania dzielonego między 
państwami członkowskimi a Unią. 
EFRROW finansuje wkład finansowy Unii 
na rzecz interwencji związanych 
z rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, o których 
mowa w tytule III rozdział 4 
rozporządzenia (UE) …/…[rozporządzenie 
dotyczące planu strategicznego WPR].

EFRROW wykonywany jest zgodnie 
z zasadą zarządzania dzielonego między 
państwami członkowskimi a Unią. 
EFRROW finansuje wkład finansowy Unii 
na rzecz interwencji związanych 
z rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, o których 
mowa w tytule III rozdział 4 
rozporządzenia (UE) …/…[rozporządzenie 
dotyczące planu strategicznego WPR], 
oraz działań określonych w art. 112 tego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Ze środków EFRROW należy też finansować z inicjatywy państw członkowskich działania 
związane z pomocą techniczną.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera h a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) koszty pośrednie i bezpośrednie 
koszty zatrudnienia ponoszone przez 
lokalne społeczności wiejskie i inne 
podobne podmioty lokalne realizujące 
działania LEADER, określone jako 
rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność w art. 25 rozporządzenia (UE) 
[w sprawie wspólnych przepisów];

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Obecnie sprawozdawczość jest przewidziana wyłącznie w odniesieniu do lit. e) tego artykułu 
(jak określono szczegółowo w art. 44).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencje płatnicze są jednostkami lub 
instytucjami państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za zarządzanie 
wydatkami, o których mowa w art. 5 ust. 2 
i art. 6, oraz za ich kontrolę.

Agencje płatnicze są jednostkami lub 
instytucjami państw członkowskich lub 
regionów odpowiedzialnymi za 
zarządzanie wydatkami, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 i art. 6, oraz za ich kontrolę.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że agencje płatnicze mogą funkcjonować również na szczeblu 
regionalnym.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie akredytują jako 
agencje płatnicze jednostki lub instytucje, 
które dysponują strukturą administracyjną 
i systemem wewnętrznej kontroli 
oferującymi wystarczające gwarancje, że 
płatności są zgodne z prawem, prawidłowe 
i właściwie rozliczane. W tym celu agencje 
płatnicze muszą spełniać minimalne 
warunki w zakresie akredytacji 
w odniesieniu do struktury wewnętrznej, 
działań kontrolnych, informacji 
i komunikacji oraz monitorowania 
określone przez Komisję zgodnie z art. 10 
ust. 1 lit. a).

Państwa członkowskie akredytują jako 
agencje płatnicze jednostki lub instytucje, 
które dysponują strukturą administracyjną 
i systemem wewnętrznej kontroli 
oferującymi wystarczające gwarancje, że 
płatności są zgodne z prawem, prawidłowe 
i właściwie rozliczane. W tym celu agencje 
płatnicze muszą spełniać minimalne 
warunki w zakresie akredytacji 
w odniesieniu do struktury wewnętrznej, 
działań kontrolnych, informacji 
i komunikacji oraz monitorowania 
określone przez Komisję zgodnie z art. 10 
ust. 1 lit. a). Przed końcem 2023 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące funkcjonowania systemu 
agencji płatniczych w Unii, w stosownych 
przypadkach wraz z wnioskami 
ustawodawczymi.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 63 ust. 5 i 6 rozporządzenia 
(UE, Euratom) 2018/… [nowe 
rozporządzenie finansowe] 
(„rozporządzenie finansowe”) do dnia 15 
lutego roku następującego po danym roku 
budżetowym osoba kierująca 
akredytowaną agencją płatniczą sporządza 
i przekazuje Komisji następujące 
informacje:

Do celów art. 63 ust. 5 i 6 rozporządzenia 
(UE, Euratom) 2018/… [nowe 
rozporządzenie finansowe] 
(„rozporządzenie finansowe”) do dnia 15 
kwietnia roku następującego po danym 
roku budżetowym osoba kierująca 
akredytowaną agencją płatniczą sporządza 
i przekazuje Komisji następujące 
informacje:



PE629.655v02-00 16/48 AD\1173975PL.docx

PL

Uzasadnienie

Termin czterech miesięcy na ukończenie, certyfikację i procedurę komitetu monitorującego w 
odniesieniu do sprawozdania z realizacji celów może stanowić wyzwanie. Dlatego proponuje 
się datę 15 kwietnia roku N+1 jako datę przekazywania rocznych sprawozdań finansowych i 
rocznych sprawozdań z realizacji celów, jak również deklaracji zarządczej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych przypadkach Komisja 
może na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego wydłużyć termin 
15 lutego, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, do dnia 1 marca, jak 
przewidziano w art. 63 ust. 7 akapit drugi 
rozporządzenia finansowego.

W wyjątkowych przypadkach Komisja 
może na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego wydłużyć termin 
15 kwietnia, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, do dnia 1 czerwca, jak 
przewidziano w art. 63 ust. 7 akapit drugi 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) realizację zadań przypisanych 
właściwemu organowi na mocy 
niniejszego rozdziału.

d) realizację zadań przypisanych 
właściwemu organowi na mocy 
niniejszego artykułu, z uwzględnieniem 
zasady proporcjonalności.

Uzasadnienie

Zasada proporcjonalności jest jedną z wiodących zasad określonych w rozporządzeniu 
finansowym, dlatego należy zachować jej rolę również we wniosku horyzontalnym.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ podejmuje, 
w drodze formalnego aktu, decyzję 
w sprawie wydania lub, po dokonaniu 
przeglądu, cofnięcia akredytacji agencji 
płatniczej i jednostki koordynującej 
w oparciu o badanie kryteriów akredytacji, 
które zostaną przyjęte przez Komisję 
zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a). Właściwy 
organ bezzwłocznie informuje Komisję 
o przyznaniu lub cofnięciu akredytacji.

2. Właściwy organ podejmuje, 
w drodze formalnego aktu, decyzję 
w sprawie wydania lub, po dokonaniu 
przeglądu, cofnięcia akredytacji agencji 
płatniczej i jednostki koordynującej 
w oparciu o badanie kryteriów akredytacji, 
które zostaną przyjęte przez Komisję 
zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a), z 
uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności. Właściwy organ 
bezzwłocznie informuje Komisję 
o przyznaniu lub cofnięciu akredytacji.

Uzasadnienie

Zasada proporcjonalności jest jedną z wiodących zasad określonych w rozporządzeniu 
finansowym, dlatego należy zachować jej rolę również we wniosku horyzontalnym.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedur wydawania, cofania 
i przeglądu akredytacji dla agencji 
płatniczych i jednostek koordynujących, 
a także procedur nadzoru akredytacji 
agencji płatniczych;

a) procedur wydawania, cofania i 
przeglądu akredytacji dla agencji 
płatniczych i jednostek koordynujących, a 
także procedur nadzoru akredytacji agencji 
płatniczych, z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności;

Uzasadnienie

Zasada proporcjonalności jest jedną z wiodących zasad określonych w rozporządzeniu 
finansowym, dlatego należy zachować jej rolę również we wniosku horyzontalnym.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które 
akredytowały więcej niż jedną jednostkę 
certyfikującą, mogą również wyznaczyć 
organ publiczny na poziomie krajowym 
odpowiedzialny za koordynację.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Roczny pułap wydatków EFRG 
składa się z kwot maksymalnych 
ustalonych dla tego funduszu na podstawie 
rozporządzenia (UE, Euratom) 
[COM(2018) 322 final].

1. Roczny pułap wydatków EFRG 
składa się z kwot maksymalnych 
ustalonych dla tego funduszu na podstawie 
rozporządzenia (UE, Euratom) 
[COM(2018) 322 final] określającego 
limity dla państw członkowskich.

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, by w państwach członkowskich istniały limity dotyczące płatności, co 
pozwoli uniknąć sytuacji, w której państwo sięgające po środki jako pierwsze miałoby ich 
najwięcej.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od 
art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

skreśla się
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość dostosowania ma zastosowanie 
jedynie do płatności bezpośrednich 
przekraczających 2000 EUR, które mają 
zostać przyznane rolnikom w danym roku 
kalendarzowym.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 grudnia roku 
kalendarzowego, do którego dany 
współczynnik korygujący ma 
zastosowanie, Komisja może na podstawie 
nowych informacji przyjąć akty 
wykonawcze dostosowujące współczynnik 
korygujący ustalony zgodnie z ust. 1. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 101 ust. 2.

2. Do dnia 1 listopada roku 
kalendarzowego, do którego dany 
współczynnik korygujący ma 
zastosowanie, Komisja może na podstawie 
nowych informacji przyjąć akty 
wykonawcze dostosowujące współczynnik 
korygujący ustalony zgodnie z ust. 1. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 101 ust. 2.

Uzasadnienie

Dostosowanie dyscypliny finansowej musi nastąpić jak najwcześniej, aby można było 
terminowo dokonać płatności.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w 2021 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

a) w 2021 r.: 2 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w 2022 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

b) w 2022 r.: 2 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w 2023 r.: 1 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

c) w 2023 r.: 2 % kwoty wsparcia z 
EFRROW na cały okres trwania planu 
strategicznego WPR.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odsetki od płatności zaliczkowych 
są wykorzystywane na dany plan 
strategiczny WPR i odejmowane od kwoty 
wydatków publicznych wskazanej 
w końcowej deklaracji wydatków.

4. Odsetki od płatności zaliczkowych 
są wykorzystywane na dany plan 
strategiczny WPR lub na program pomocy 
regionalnej i odejmowane od kwoty 
wydatków publicznych wskazanej 
w końcowej deklaracji wydatków.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
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WPR. Ich obliczenie następuje przez 
zastosowanie stawki wkładu do każdego 
rodzaju interwencji w odniesieniu do 
wydatków publicznych dokonanych 
w ramach danej interwencji, o czym mowa 
w art. 85 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

WPR lub w stosownych przypadkach w 
ramach każdego programu pomocy 
regionalnej. Ich obliczenie następuje przez 
zastosowanie stawki wkładu do każdego 
rodzaju interwencji w odniesieniu do 
wydatków publicznych dokonanych 
w ramach danej interwencji, o czym mowa 
w art. 85 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 52 rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów], deklaracja 
wydatków zawiera całkowite kwoty 
wypłacone lub – w przypadku gwarancji – 
kwoty odpisane zgodnie z uzgodnieniami 
zawartymi w umowach gwarancyjnych 
przez instytucję zarządzającą na rzecz 
ostatecznych odbiorców, o których mowa 
w [art. 74 ust. 5 lit. a), b) i c) 
rozporządzenia (UE) …/… – 
rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR – zasady 
kwalifikowalności lub instrumenty 
finansowe].

3. Jeżeli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 1 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], deklaracja wydatków zawiera 
całkowite kwoty wypłacone lub – 
w przypadku gwarancji – kwoty odpisane 
zgodnie z uzgodnieniami zawartymi 
w odnośnych umowach gwarancyjnych 
przez instytucję zarządzającą na rzecz 
ostatecznych odbiorców, o których mowa 
w [art. 74 ust. 5 lit. a), b) i c) 
rozporządzenia (UE) …/… – 
rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR – zasady 
kwalifikowalności lub instrumenty 
finansowe].

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 52 rozporządzenia 

4. Jeżeli instrumenty finansowe są 
wdrażane zgodnie z art. 53 ust. 2 
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(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów], deklaracje 
wydatków obejmujące wydatki na 
instrumenty finansowe przedkładane są 
z uwzględnieniem następujących 
warunków:

rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], deklaracje wydatków 
obejmujące wydatki na instrumenty 
finansowe przedkładane są 
z uwzględnieniem następujących 
warunków:

Uzasadnienie

Punktem odniesienia powinien być art. 53 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów dotyczący instrumentów finansowych zarządzanych na odpowiedzialność instytucji 
zarządzającej.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego 
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 
strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego 
z podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR oraz 
związanych z nim decyzji w sprawie 
rozliczeń. Sprawozdania te przedstawiane 
są Komisji nie później niż sześć miesięcy 
po ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.

1. Z zastrzeżeniem dostępności 
środków Komisja dokonuje płatności salda 
po otrzymaniu ostatniego rocznego 
sprawozdania z realizacji celów 
dotyczącego wdrożenia planu 
strategicznego WPR, na podstawie: 
obowiązującego planu finansowego 
z podziałem na rodzaje interwencji 
EFRROW, rocznego sprawozdania 
finansowego z ostatniego roku realizacji 
danego planu strategicznego WPR lub, w 
stosownych przypadkach, programu 
pomocy regionalnej oraz związanych 
z nimi decyzji w sprawie rozliczeń. 
Sprawozdania te przedstawiane są Komisji 
nie później niż sześć miesięcy po 
ostatecznym terminie kwalifikowalności 
wydatków przewidzianym w art. 80 ust. 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i obejmują wydatki 
dokonane przez agencję płatniczą aż do 
ostatniego terminu kwalifikowalności 
wydatków.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych 
z rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub 
w odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia 
drugiego roku następującego po roku, 
w którym podjęto zobowiązanie 
budżetowe.

1. Komisja automatycznie umarza 
każdą część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego interwencji związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR, która nie 
została wykorzystana na płatności 
zaliczkowe lub płatności okresowe lub w 
odniesieniu do której nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 30 ust. 3 dotycząca 
wydatków dokonanych do dnia 31 grudnia 
trzeciego roku następującego po roku, w 
którym podjęto zobowiązanie budżetowe.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 
i art. 6, mogą być finansowane przez Unię 
wyłącznie wtedy, gdy:

Wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 
art. 6, mogą być finansowane przez Unię 
wyłącznie wtedy, gdy zostały poniesione 
przez akredytowane agencje płatnicze i 
gdy:

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zostały poniesione przez 
akredytowane agencje płatnicze,

skreśla się
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia 
z realizacji celów, o którym mowa 
w art. 52, Komisja stwierdzi, że różnica 
między zadeklarowanymi wydatkami 
a kwotą odpowiadającą zgłoszonemu 
produktowi stanowi więcej niż 50 %, 
a państwo członkowskie nie jest w stanie 
przedstawić należycie uzasadnionych 
powodów takiej sytuacji, Komisja może 
przyjąć akty wykonawcze zawieszające 
płatności miesięczne, o których mowa 
w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, 
o których mowa w art. 30.

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia 
z realizacji celów, o którym mowa 
w art. 52, Komisja stwierdzi, że różnica 
między zadeklarowanymi wydatkami 
a kwotą odpowiadającą zgłoszonemu 
produktowi stanowi więcej niż 50 % w 
przypadku interwencji nieobjętych art. 68 
[rozporządzenia dotyczącego planu 
strategicznego WPR], a państwo 
członkowskie nie jest w stanie przedstawić 
uzasadnionych powodów takiej sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, 
o których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Uzasadnienie

Niezbędna jest prawdziwa elastyczność, aby Komisja mogła uwzględniać uzasadnienia 
państw członkowskich. Na przykład trudne warunki pogodowe to powód, który należy zawsze 
brać pod uwagę.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki zawieszenia 
płatności.

skreśla się

Uzasadnienie

W niniejszym rozporządzeniu należy określić przepisy dotyczące stawki zawieszenia płatności. 
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W związku z tym należy skreślić ten akapit.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące elementów 
planów działania i procedury ustanawiania 
planów działania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 101 
ust. 3.

Przepisy dotyczące elementów planów 
działania i procedury ustanawiania planów 
działania są następujące [wymagają 
szczegółowego określenia przez Komisję].

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące planów działania powinny znaleźć się w akcie podstawowym, a nie w 
aktach wykonawczych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, 
o których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30.

Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi lub nie wdroży planu działania, 
o którym mowa w ust. 1, lub jeżeli taki 
plan działania jest w oczywisty sposób 
niewystarczający do zaradzenia sytuacji, 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
zawieszające płatności miesięczne, 
o których mowa w art. 19 ust. 3, lub 
płatności okresowe, o których mowa 
w art. 30. Kryteria adekwatności planów 
działania obejmują: [wymagają 
szczegółowego określenia przez Komisję].

Uzasadnienie

Kryteria adekwatności planów działania należy uwzględnić w akcie podstawowym.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące stawki i okresu 
zawieszenia płatności oraz warunków 
zwrotu lub zmniejszenia tych kwot, 
uwzględniając wieloletnie monitorowanie 
realizacji celów.

skreśla się

Uzasadnienie

Kryteria dotyczące stawki i okresu zawieszenia płatności powinny znaleźć się w akcie 
podstawowym. W związku z tym należy skreślić ten akapit.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszenie stosuje się zgodnie z zasadą 
proporcjonalności do odnośnych wydatków 
dokonanych przez państwo członkowskie, 
jeżeli nieprawidłowości występują 
w nieprzekraczającym 12 miesięcy okresie, 
który należy określić w aktach 
wykonawczych, o których mowa w ustępie 
pierwszym. Jeżeli warunki zawieszenia 
nadal są spełniane, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze przedłużające ten okres 
o dalsze okresy nieprzekraczające łącznie 
12 miesięcy. Zawieszone kwoty są 
uwzględniane przy przyjmowaniu aktów 
wykonawczych, o których mowa w art. 53.

Zawieszenie stosuje się zgodnie z zasadą 
proporcjonalności do odnośnych wydatków 
dokonanych przez państwo członkowskie, 
a nie do całego pakietu finansowego, 
jeżeli poważne nieprawidłowości 
występują w okresie nieprzekraczającym 
12 miesięcy. Jeżeli warunki zawieszenia 
nadal są spełniane, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze przedłużające ten okres 
o dalsze okresy nieprzekraczające łącznie 
12 miesięcy. Zawieszone kwoty są 
uwzględniane przy przyjmowaniu aktów 
wykonawczych, o których mowa w art. 53.

Poprawka 48
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 50 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

a) przed dniem 1 grudnia, ale nie 
wcześniej niż 16 października – wypłacać 
zaliczki w wysokości do 75 % z tytułu 
interwencji dotyczących płatności 
bezpośrednich;

Uzasadnienie

Ponieważ interwencje z obu filarów są objęte tym samym planem strategicznym WPR, 
zharmonizowane harmonogramy i odsetki wypłaty zaliczek z tytułu interwencji dotyczących 
płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich przyczyniłyby się do uproszczenia.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku sytuacji nadzwyczajnej 
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze w celu rozwiązania 
szczególnych problemów związanych ze 
stosowaniem niniejszego artykułu. Te akty 
wykonawcze mogą stanowić odstępstwo 
od ust. 2, ale jedynie w takim zakresie 
i przez taki okres, w jakim jest to 
absolutnie niezbędne.

W przypadku sytuacji nadzwyczajnej 
Komisja może jak najszybciej przyjmować 
akty wykonawcze w celu rozwiązania 
szczególnych problemów związanych ze 
stosowaniem niniejszego artykułu. Te akty 
wykonawcze mogą stanowić odstępstwo 
od ust. 2, ale jedynie w takim zakresie 
i przez taki okres, w jakim jest to 
absolutnie niezbędne.

Uzasadnienie

Możliwość jak najszybszego wykorzystania aktów wykonawczych w sytuacjach kryzysowych 
jest bardzo ważna. Beneficjenci mający problemy finansowe z trudnością są w stanie 
doczekać do końca procesu dotyczącego aktu wykonawczego. Aby pomóc rolnikom i ułatwić 
ich sytuację, należy wyeliminować opóźnienia i niepewność dla państw członkowskich i 
beneficjentów.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

5. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
zgodnie z art. 7 sprawozdanie dotyczące 
wykonania niniejszego artykułu.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
w odniesieniu do warunków, na jakich 
należy dokonać wyrównań między 
niektórymi rodzajami wydatków 
a dochodami w ramach funduszy.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
w odniesieniu do szczegółowo określonych 
warunków deklaracji wydatków, na jakich 
to warunkach należy dokonać wyrównań 
między niektórymi rodzajami wydatków 
a dochodami w ramach funduszy.

Uzasadnienie

Proponowane uprawnienie jest zbyt szerokie. Należy je ograniczyć, na przykład do warunków 
deklaracji wydatków, w przeciwnym razie umożliwiałoby blokowanie wszelkich wydatków 
środków pomocy w zatwierdzonym planie strategicznym WPR.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie na mocy krajowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych lub na mocy art. 287 
Traktatu lub wszelkich kontroli 
przeprowadzanych na mocy art. 322 
Traktatu lub na podstawie rozporządzenia 
Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 Komisja 

Bez uszczerbku dla kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie na mocy krajowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych lub na mocy art. 287 
Traktatu lub wszelkich kontroli 
przeprowadzanych na mocy art. 322 
Traktatu lub na podstawie rozporządzenia 
Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 Komisja 
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może organizować kontrole w państwach 
członkowskich w celu sprawdzenia 
w szczególności:

może organizować kontrole w państwach 
członkowskich, z wyjątkiem kontroli w 
związku z zasadą warunkowości, w celu 
sprawdzenia w szczególności:

Uzasadnienie

Istnieją procedury i zasady kontroli w odniesieniu do zasady warunkowości, w tym kontroli 
sięgającej aż do beneficjenta końcowego, co jest sprzeczne z ideą uproszczenia. Należy jasno 
sprecyzować w tym artykule, że nie dotyczy on zasady warunkowości.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 100 uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o szczególne obowiązki, 
które muszą spełnić państwa członkowskie 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozdziału, oraz o przepisy dotyczące 
w szczególności kryteriów ustalania 
przypadków nieprawidłowości 
w rozumieniu rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 2988/95 oraz innych 
przypadków niezgodności z warunkami 
ustalonymi przez państwa członkowskie 
w ramach planu strategicznego WPR, 
które należy zgłaszać, oraz danych, które 
należy przedkładać.

1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 100 uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie w odniesieniu do danych, 
które należy przedkładać na potrzeby 
OLAF-u.

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien bardziej szczegółowo określać przekazanie uprawnień, zamiast mówić 
tylko o „szczególnych obowiązkach”. Zamiast odsyłać do aktów delegowanych wskazujących 
szczególne obowiązki należy jaśniej określić przekazanie uprawnień. Jest to możliwe w 
odniesieniu do potrzeb informacyjnych OLAF-u. Ponadto definicję nieprawidłowości należy 
pozostawić państwom członkowskich, aby zagwarantować pomocniczość.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Nowy model realizacji WPR bazuje na wynikach, co może skutkować korektami finansowymi, 
w związku z czym PE i Rada powinny być regularnie informowane o wdrażaniu niektórych 
przepisów.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Nowy model realizacji WPR bazuje na wynikach, co może skutkować korektami finansowymi, 
w związku z czym PE i Rada powinny być regularnie informowane o wdrażaniu niektórych 
przepisów.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie odliczają wszelkie 
kwoty nienależne w związku z nieusuniętą 
nieprawidłowością, za którą odpowiada 
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beneficjent, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego artykułu, od wszelkich 
przyszłych płatności dokonywanych przez 
agencję płatniczą na rzecz tego 
beneficjanta.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie wykrycia nieprawidłowości oraz 
innych przypadków niezgodności 
beneficjentów z warunkami interwencji 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich, o których to interwencjach 
mowa w planie strategicznym WPR, 
państwa członkowskie dokonują 
dostosowania finansowego przez całkowite 
lub częściowe anulowanie przedmiotowego 
finansowania Unii. Państwa członkowskie 
uwzględniają charakter i wagę 
stwierdzonej niezgodności, jak również 
rozmiar straty finansowej poniesionej 
przez EFRROW.

W razie wykrycia nieprawidłowości oraz 
innych przypadków niezgodności 
beneficjentów z warunkami interwencji 
związanych z rozwojem obszarów 
wiejskich, o których to interwencjach 
mowa w planie strategicznym WPR lub w 
programach pomocy regionalnej, państwa 
członkowskie dokonują dostosowania 
finansowego przez całkowite lub 
częściowe anulowanie przedmiotowego 
finansowania Unii. Państwa członkowskie 
uwzględniają charakter i wagę 
stwierdzonej niezgodności, jak również 
rozmiar straty finansowej poniesionej 
przez EFRROW.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Anulowane kwoty finansowania unijnego 
w ramach EFRROW i kwoty odzyskane, 
wraz z odsetkami, są ponownie 
przydzielane na inne interwencje związane 
z rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR. Jednakże 
anulowane lub odzyskane unijne środki 
finansowe mogą być ponownie 
wykorzystane przez państwa członkowskie 
jedynie na operacje związane z rozwojem 
obszarów wiejskich w ramach krajowego 

Anulowane kwoty finansowania unijnego 
w ramach EFRROW i kwoty odzyskane, 
wraz z odsetkami, są ponownie 
przydzielane na inne interwencje związane 
z rozwojem obszarów wiejskich w ramach 
planu strategicznego WPR lub odnośnego 
programu pomocy regionalnej. Jednakże 
anulowane lub odzyskane unijne środki 
finansowe mogą być ponownie 
wykorzystane przez państwa członkowskie 
jedynie na operacje związane z rozwojem 
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planu strategicznego WPR oraz pod 
warunkiem, że środki te nie zostaną 
ponownie przydzielone na operacje 
związane z rozwojem obszarów wiejskich, 
które były przedmiotem dostosowania 
finansowego.

obszarów wiejskich w ramach krajowego 
planu strategicznego WPR oraz pod 
warunkiem, że środki te nie zostaną 
ponownie przydzielone na operacje 
związane z rozwojem obszarów wiejskich, 
które były przedmiotem dostosowania 
finansowego.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie odliczają wszelkie 
kwoty nienależne w związku z nieusuniętą 
nieprawidłowością, za którą odpowiada 
beneficjent, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego artykułu, od wszelkich 
przyszłych płatności dokonywanych przez 
agencję płatniczą na rzecz tego 
beneficjanta.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom kontroli niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem.

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom kontroli, 
proporcjonalny pod względem 
finansowym i administracyjnym do 
skutecznego zarządzania ryzykiem, w 
formie, którą uznają za najwłaściwszą.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów 
szczególnych państwa członkowskie 
podejmują skuteczne i proporcjonalne 
kroki w celu unikania obchodzenia 
przepisów prawa Unii i zapewniają, 
w szczególności, aby osobom fizycznym 
ani prawnym nie przyznawano 
jakichkolwiek korzyści wynikających 
z sektorowego prawodawstwa rolnego, 
jeżeli stwierdzono, że warunki wymagane 
do uzyskania takich korzyści zostały 
sztucznie stworzone, w sprzeczności 
z celami tego prawodawstwa.

Bez uszczerbku dla przepisów 
szczególnych państwa członkowskie 
podejmują skuteczne i proporcjonalne 
kroki w celu unikania obchodzenia 
przepisów prawa Unii i zapewniają, 
w szczególności, aby osobom fizycznym 
ani prawnym nie przyznawano 
jakichkolwiek korzyści wynikających 
z sektorowego prawodawstwa rolnego, 
jeżeli stwierdzono, że warunki wymagane 
do uzyskania takich korzyści zostały 
sztucznie stworzone, w sprzeczności 
z celami tego prawodawstwa. Państwa 
członkowskie mogą wydać dalsze i 
bardziej szczegółowe przepisy krajowe 
dotyczące sztucznie tworzonych 
warunków.

Uzasadnienie

Ten artykuł okazał się w praktyce nieskuteczny, jeśli chodzi o przedstawianie dowodów 
potrzebnych do udowodnienia obchodzenia prawa i podjęcia stosowanych działań. Jeśli 
artykuł ten nie zostanie ulepszony, państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wydawania dalszych, bardziej szczegółowych przepisów krajowych.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „system identyfikacji i rejestracji 
zwierząt” oznacza system identyfikacji 
i rejestracji bydła ustanowiony 
rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady33 lub 
system identyfikacji i rejestrowania owiec 
i kóz ustanowiony rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 21/200434;

c) „system identyfikacji i rejestracji 
zwierząt” oznacza system identyfikacji 
i rejestracji bydła ustanowiony 
rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady33 lub 
system identyfikacji i rejestrowania owiec 
i kóz ustanowiony rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 21/200434, lub system 
identyfikacji i rejestracji świń 
ustanowiony dyrektywą Rady 2008/71/WE 
oraz inne wykorzystywane bazy danych 
zwierząt;

_________________ _________________



PE629.655v02-00 34/48 AD\1173975PL.docx

PL

33 Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące 
etykietowania wołowiny i produktów 
z wołowiny oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 
(Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).

33 Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. ustanawiające system 
identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące 
etykietowania wołowiny i produktów 
z wołowiny oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 
(Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).

34 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 
z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające 
system identyfikacji i rejestrowania owiec 
i kóz oraz zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 
92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 
z 9.1.2004, s. 8).

34 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 
z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające 
system identyfikacji i rejestrowania owiec 
i kóz oraz zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 
92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 
z 9.1.2004, s. 8).

Uzasadnienie

„System identyfikacji i rejestracji zwierząt” nie obejmuje trzody chlewnej. Ponadto należy 
wykorzystywać także inne bazy danych zwierząt ustanowione przez państwa członkowskie, 
nawet jeśli nie dotyczą indywidualnych zwierząt, aby uniknąć dwukrotnego przekazywania 
tych samych informacji.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „system bezwnioskowy” oznacza 
system składania wniosków w ramach 
interwencji obszarowych lub interwencji 
z tytułu zwierząt, w którym dane 
wymagane przez administrację 
przynajmniej na temat poszczególnych 
obszarów lub zwierząt, w odniesieniu do 
których składany jest wniosek o przyznanie 
pomocy, są dostępne w urzędowych 
skomputeryzowanych bazach danych 
zarządzanych przez państwo członkowskie.

f) „system bezwnioskowy” oznacza 
wstępnie wypełniony lub inny system 
składania wniosków w ramach interwencji 
obszarowych lub interwencji z tytułu 
zwierząt, w którym dane wymagane przez 
administrację przynajmniej na temat 
poszczególnych obszarów lub zwierząt, 
w odniesieniu do których składany jest 
wniosek o przyznanie pomocy, są dostępne 
w urzędowych skomputeryzowanych 
bazach danych zarządzanych przez 
państwo członkowskie. System 
bezwnioskowy umożliwia administracji 
dokonywanie płatności dla rolników 
dotyczących wszystkich interwencji i 
środków, do których dany rolnik się 
kwalifikuje na podstawie szczegółowych 
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informacji zawartych w urzędowych 
skomputeryzowanych bazach danych, 
uzupełnionych w razie potrzeby o 
dodatkowe informacje od rolnika.

Uzasadnienie

Należy podkreślić zasadę pomocniczości, tak by państwa członkowskie mogły wykorzystywać 
krajowe systemy informatyczne i wszelkie informacje w sposób najbardziej im odpowiadający 
i z myślą o zapewnieniu ułatwień dla rolników w jak najpraktyczniejszy sposób.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokumenty i dane, o których mowa 
w akapicie pierwszym, dotyczące 
bieżącego roku kalendarzowego lub roku 
gospodarczego oraz poprzednich dziesięciu 
lat kalendarzowych lub lat gospodarczych, 
są dostępne do wglądu za pomocą 
cyfrowych baz danych prowadzonych 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego.

Dokumenty i dane, o których mowa 
w akapicie pierwszym, dotyczące 
bieżącego roku kalendarzowego lub roku 
gospodarczego oraz poprzednich dziesięciu 
lat kalendarzowych lub lat gospodarczych, 
są dostępne do wglądu za pomocą 
cyfrowych baz danych prowadzonych 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego. Odpowiednie informacje 
z bazy danych mogą być także 
przedstawiane w formie podsumowań.

Uzasadnienie

Istnieją obawy co do kosztów związanych z przechowywaniem wszystkich wymaganych 
danych. Dostępność przez okres dziesięciu lat może okazać się bardzo droga do 
zrealizowania. Podobne i istotne informacje można przedstawiać w formie podsumowań, co 
będzie znacznie tańsze.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zawierał wszelkie informacje 
istotne dla sprawozdawczości w zakresie 

skreśla się
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wskaźników, o których mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Uzasadnienie

W lit. d) stwierdza się, że system identyfikacji działek rolnych powinien zawierać wszelkie 
informacje istotne dla sprawozdawczości w zakresie wskaźników, o których mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) …/… [rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR]. Oznacza 
to, że system ten musiałby obejmować warstwy danych dla każdego roku przechowywane 
przez 10 lat, co jest bardzo kosztowne. System ten powinien zawierać jedynie informacje 
kontekstowe dotyczące danego obszaru, gotowe do przesłania do innych baz danych.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
i stosują system monitorowania obszarów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
i stosują system monitorowania obszarów. 
W należycie uzasadnionych przypadkach 
Komisja może przyznać okres przejściowy 
dotyczący systemu monitorowania 
obszarów państwom członkowskim, które 
w ostatnich latach nie wykorzystywały 
systemu teledetekcji.

Uzasadnienie

Powinien istnieć okres przejściowy dotyczący nowego obowiązkowego systemu 
monitorowania obszarów dla państw członkowskich, które nie wykorzystywały wcześniej 
systemu teledetekcji, aby dać im czas na dopracowanie systemu i zapewnienie jego działania 
w praktyce.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określają próbę kontrolną do celów 
kontroli, o których mowa w lit. a) i które 

d) określają próbę kontrolną do celów 
kontroli, o których mowa w lit. a) i które 
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mają być przeprowadzane co roku na 
podstawie analizy ryzyka, oraz 
uwzględniają element losowy i zapewniają, 
aby próba kontrolna obejmowała co 
najmniej 1 % beneficjentów otrzymujących 
pomoc ustanowioną w tytule III rozdział 1 
sekcja 2 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

mają być przeprowadzane co roku na 
podstawie analizy ryzyka, oraz 
uwzględniają element losowy i zapewniają, 
aby próba kontrolna obejmowała co 
najmniej 1 % beneficjentów otrzymujących 
pomoc ustanowioną w tytule III rozdział 1 
sekcja 2 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR]. Na zasadzie 
odstępstwa od poprzedniej litery państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
zmniejszeniu minimalnego poziomu 
kontroli o 0,5 % w odniesieniu do każdego 
aktu czy każdej normy lub grupy aktów 
lub norm, jeśli odsetek przypadków 
niezgodności w próbce losowej 
skontrolowanej na miejscu nie 
przekraczał 2 % w dwóch poprzednich 
latach składania wniosków.

Uzasadnienie

W systemie warunkowości powinno być możliwe zmniejszenie minimalnego poziomu kontroli 
wynoszącego 1 %, jeśli w poprzednich latach znaleziono niewiele przypadków niezgodności.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przewidują, że kary 
administracyjnej nie nakłada się, jeżeli 
niezgodność wynika z działania siły 
wyższej.

c) przewidują, że kary 
administracyjnej nie nakłada się w 
następujących przypadkach:

(i) gdy niezgodność wynika z 
działania siły wyższej;
(ii) gdy niezgodność jest wynikiem 
błędu właściwego organu lub innego 
organu, w przypadku gdy błąd nie mógł 
być w rozsądny sposób wykryty przez 
osobę, której dotyczy kara 
administracyjna;
(iii) gdy dana osoba może dowieść 
w sposób zadowalający właściwemu 
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organowi, że nie jest winna 
niewypełnienia obowiązków, o których 
mowa w ust. 1, lub właściwy organ w inny 
sposób przekona się, że nie nastąpiło to 
z winy danej osoby.

Uzasadnienie

Artykuł 85 ust. 2 lit. c) przewiduje, że kary administracyjnej nie nakłada się, jeżeli 
niezgodność wynika z działania siły wyższej. Artykuł 57 ust. 3 wylicza także inne przypadki, 
gdy nie nakłada się kar, np. gdy niezgodność jest wynikiem błędu właściwego organu. 
Wszystkie te inne punkty wyliczone w art. 57 ust. 3 powinny mieć też zastosowanie do systemu 
warunkowości.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W państwach członkowskich, w których 
stosuje się dobrowolne wsparcie związane 
z produkcją zwierzęcą i wsparcie związane 
ze zwierzętami w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich, kara administracyjna 
oparta na niezgodności ze związanymi z 
produkcją zwierzęcą wymogami 
podstawowymi w zakresie zarządzania 
powinna mieć zastosowanie wyłącznie do 
dobrowolnego wsparcia związanego z 
produkcją zwierzęcą i wsparcia 
związanego ze zwierzętami w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich dla danego 
beneficjenta. Podobnie kara 
administracyjna oparta na niezgodności z 
wymogami podstawowymi w zakresie 
zarządzania związanymi ze wsparciem 
obszarowym lub normami dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
powinna mieć zastosowanie wyłącznie do 
bezpośrednich płatności obszarowych i 
środków wsparcia obszarowego w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich dla danego 
beneficjenta.
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Uzasadnienie

Obecnie kary związane z zasadą wzajemnej zgodności nie są sprawiedliwe i proporcjonalne, 
zwłaszcza dla rolników aktywnych w różnych sektorach produkcji (hodowla zwierząt / 
produkcja roślinna). Za przykład weźmy gospodarstwa, które mają tylko kilka zwierząt, ale 
setki hektarów ziemi, i są w sytuacji niezgodności z wymogami wzajemnej zgodności – gdy 
kara zostaje zastosowana do wszystkich bezpośrednich płatności obszarowych i płatności w 
ramach rozwoju obszarów wiejskich, wydaje się ona zbyt wielka w stosunku do liczby 
zwierząt. To samo ma miejsce w odwrotnej sytuacji w przypadku gospodarstw z małą liczbą 
hektarów i dużą liczbą zwierząt. Ta niesprawiedliwa sytuacja powinna zostać zmieniona w 
systemie warunkowości. Dlatego też po pierwszym akapicie w art. 86 ust. 1 należy dodać 
nowy akapit dotyczący tych państw członkowskich, w których stosuje się dobrowolne wsparcie 
związane z produkcją zwierzęcą i wsparcie związane ze zwierzętami w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość, 
powtarzalność lub umyślność stwierdzonej 
niezgodności. Nakładane kary są 
odstraszające i proporcjonalne oraz 
spełniają kryteria określone w ust. 2 i 3 
niniejszego artykułu.

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość lub 
powtarzalność stwierdzonej niezgodności. 
Nakładane kary są odstraszające 
i proporcjonalne oraz spełniają kryteria 
określone w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Ocena umyślności okazała się niezwykle trudna i może prowadzić do niejednoznacznej 
wykładni, a co za tym idzie nierównego traktowania rolników. Należy też mieć na uwadze, że 
definicja „umyślności” nie ma zastosowania do systemów pomocy (zob. art. 57 ust. 3 akapit 
pierwszy, gdzie nie wymienia się „umyślności”).

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku niezgodności wynikającej 
z zaniedbania wielkość procentowa 

skreśla się
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zmniejszenia wynosi z zasady 3 % 
całkowitej kwoty płatności, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

W akapicie tym określa się rygorystyczną ogólną zasadę (3 %) dotyczącą kar. Należy albo 
skreślić ten akapit, albo określić kary jako wynoszące 1 %, 3 % i 5 %.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą stworzyć 
system wczesnego ostrzegania stosowany 
w indywidualnych przypadkach 
niezgodności, które mają miejsce po raz 
pierwszy i które z uwagi na swoją 
nieznaczną wagę, zasięg i trwałość nie 
prowadzą do zmniejszenia lub 
wykluczenia. Jeżeli kolejna kontrola 
przeprowadzona w ciągu następnych trzech 
lat kalendarzowych wykaże, że 
niezgodności nie naprawiono, zmniejszenie 
zgodne z akapitem pierwszym stosuje się 
z mocą wsteczną.

Państwa członkowskie mogą stworzyć 
system wczesnego ostrzegania stosowany 
w indywidualnych przypadkach 
niezgodności, które mają miejsce po raz 
pierwszy i które z uwagi na swoją 
nieznaczną wagę, zasięg i trwałość nie 
prowadzą do zmniejszenia lub 
wykluczenia. Jeżeli kolejna kontrola 
przeprowadzona w ciągu następnych trzech 
lat kalendarzowych wykaże, że 
niezgodności nie naprawiono, zmniejszenie 
zgodne z akapitem pierwszym stosuje się 
do roku, w którym ustalono, że 
niezgodność nie została naprawiona.

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o system wczesnego ostrzegania, kary administracyjne nie powinny być 
stosowane z mocą wsteczną, ponieważ jest to skomplikowane zarówno dla rolników, jak i dla 
administracji. Wystarczające powinno być zastosowanie kary wyłącznie do roku, w którym 
ustalono, że niezgodność nie została naprawiona.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5. W celu zapewnienia równych 
warunków działania dla państw 
członkowskich oraz skuteczności 
i odstraszającego efektu systemu kar 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o dodatkowe przepisy dotyczące 
stosowania i obliczania kar.

skreśla się

Uzasadnienie

Wszystkie zasady dotyczące kar administracyjnych powinny być znane państwom 
członkowskim od momentu przyjęcia rozporządzenia horyzontalnego. Dalsze ich regulowanie 
za pośrednictwem aktów delegowanych nie sprzyja pomocniczości i utrudnia proces 
sporządzania planu strategicznego WPR.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie regularnie 
informują Komisję o stosowaniu systemu 
zintegrowanego, o którym mowa w tytule 
IV rozdział II. Komisja organizuje 
wymianę poglądów na ten temat 
z państwami członkowskimi.

2. Komisja organizuje wymiany 
poglądów z państwami członkowskimi na 
temat systemu zintegrowanego, o którym 
mowa w tytule IV rozdział II.

Uzasadnienie

W artykule tym nie jest jasne, jakich informacji o stosowaniu systemu zintegrowanego 
oczekuje Komisja i kiedy ich oczekuje. Sformułowanie powinno być precyzyjniejsze.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – akapit 1 – litera a – punkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) informacji dotyczących środków 
wprowadzonych zgodnie z art. 57;

skreśla się
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Uzasadnienie

Nie jest jasne, jakiego rodzaju informacji o stosowaniu ochrony interesów finansowych Unii 
oczekuje Komisja; sformułowanie powinno być precyzyjniejsze.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekazywania Komisji przez 
państwa członkowskie informacji, 
dokumentów, statystyk oraz sprawozdań, 
jak również terminów oraz metod ich 
przekazywania.

skreśla się

Uzasadnienie

Z punktu widzenia planowania systemów danych bardzo ważne jest, by wiedzieć z góry, jakie 
informacje, dokumenty itd. muszą być przekazywane oraz jakie są terminy i metody ich 
przekazywania.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 96 skreśla się
Publikacja informacji dotyczących 
beneficjentów
1. Zgodnie z [art. 44 ust. 3–5 
rozporządzenia (UE) …/… w sprawie 
wspólnych przepisów] i ust. 2, 3 i 4 
niniejszego artykułu państwa 
członkowskie zapewniają coroczną 
publikację ex post wykazu beneficjentów 
funduszy.
2. [Art. 44 ust. 3–5 rozporządzenia 
(UE) …/… w sprawie wspólnych 
przepisów] ma zastosowanie, 
w stosownych przypadkach, do 
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beneficjentów EFRROW i EFRG; 
jednakże kwot odpowiadających wkładowi 
krajowemu i stopy współfinansowania, jak 
przewidziano w art. 44 ust. 3 lit. h) i lit. i) 
tego rozporządzenia, nie stosuje się do 
EFRG.
3. Do celów niniejszego artykułu:
– „operacja” oznacza środek lub 
interwencję;
– „lokalizacja” oznacza gminę, na 
której terenie beneficjent ma miejsce 
zamieszkania lub jest zarejestrowany, oraz 
o ile to możliwe, kod pocztowy lub jego 
część pozwalającą na identyfikację gminy.
4. Informacje, o których mowa 
w art. 44 ust. 3–5 tego rozporządzenia, 
udostępnia się na jednej stronie 
internetowej w każdym państwie 
członkowskim. Informacje te pozostają 
dostępne przez okres dwóch lat od dnia 
ich publikacji.
Państwa członkowskie nie publikują 
informacji, o których mowa w art. 44 
ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 
…/… [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów], jeżeli kwota 
otrzymanej pomocy rocznie na danego 
beneficjenta jest równa lub mniejsza niż 1 
250 EUR.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 96a (nowy)
Publikacja wykazu beneficjentów

1. Państwa członkowskie zapewniają 
coroczną publikację ex post wykazu 
beneficjentów funduszy. Publikacja 
takiego wykazu obejmuje:
a)  nazwę beneficjenta, jak następuje:
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(i) imię i nazwisko, jeśli 
beneficjentem jest osoba fizyczna;
(ii) pełna nazwa oficjalna w formie, w 
jakiej została zarejestrowana, w 
przypadku gdy beneficjentem jest osoba 
prawna posiadająca niezależną osobowość 
prawną zgodnie z ustawodawstwem 
danego państwa członkowskiego;
(iii) pełna nazwa stowarzyszenia w 
formie, w jakiej została zarejestrowana 
lub w inny sposób urzędowo uznana, w 
przypadku gdy beneficjentem jest 
stowarzyszenie nieposiadające własnej 
osobowości prawnej;
b) gmina, na której terenie 
beneficjent ma miejsce zamieszkania lub 
jest zarejestrowany, oraz o ile to możliwe, 
kod pocztowy lub jego część pozwalającą 
na identyfikację gminy;
c) kwoty płatności dla każdego 
środka finansowanego przez fundusze, 
jakie każdy beneficjent otrzymał w danym 
roku budżetowym;
d) charakter i opis środków 
finansowanych przez którykolwiek z 
funduszy ze wskazaniem, z którego z 
funduszy przyznano płatności, o których 
mowa w lit. c).
Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, udostępnia się na jednej 
stronie internetowej w każdym państwie 
członkowskim. Informacje te pozostają 
dostępne przez okres dwóch lat od dnia 
ich publikacji.
2. W odniesieniu do płatności 
odpowiadających działaniom 
finansowanym w ramach EFRROW, o 
których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. 
c), kwoty, które mają być opublikowane, 
odpowiadają całkowitym kwotom 
publicznych środków finansowych, 
obejmującym zarówno wkład unijny, jak i 
krajowy.
3. Państwa członkowskie nie 
publikują nazwy beneficjenta zgodnie 
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z akapitem pierwszym lit. a), jeżeli kwota 
otrzymanej pomocy rocznie na danego 
beneficjenta jest równa lub mniejsza niż 
1250 EUR.

Uzasadnienie

Ze względu na znaczne obciążenia administracyjne, które spowodowałby proponowany 
system, lepiej byłoby zachować obecny system publikowania wykazu beneficjentów EFRG i 
EFRROW (publikacja roczna, obowiązek publikowania danych przez agencję płatniczą, 
aktualna lista danych, jedna strona internetowa dla EFRROW i EFRG), bazujący wyłącznie 
na podejściu horyzontalnym.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 101 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie, 
w stosownych przypadkach, w odniesieniu 
do odstępstw od przepisów przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu oraz 
uzupełnienia tych przepisów.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 101 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie, 
w stosownych przypadkach, w odniesieniu 
do odstępstw od przepisów przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu oraz 
uzupełnienia tych przepisów. Akty te są 
sporządzane bezzwłocznie po pojawieniu 
się zapotrzebowania na nie.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pomocy beneficjentom mogą być potrzebne różnorakie odstępstwa itd., 
ponieważ nie jest możliwe przewidzenie wszystkiego z góry. Akty te powinny być sporządzane 
jak najszybciej po stwierdzeniu potrzeby ich przyjęcia.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2023 r.
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Uzasadnienie

Trudno będzie dotrzymać terminu stosowania od 2021 r., biorąc pod uwagę, że należy przyjąć 
na czas przepisy wykonawcze, dostępne muszą być niezbędne środki finansowe i potrzeba 
dość czasu na opracowanie nowych systemów IT (monitorowanie, rejestrowanie postępów w 
realizacji celów z wykorzystaniem wskaźników itd.).
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