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Poprawka 38
Laurenţiu Rebega

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.

Or. ro

Poprawka 39
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en



PE631.861v01-00 4/58 AM\1171029PL.docx

PL

Poprawka 40
Daniel Buda

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, 
należy ograniczyć liczbę organów 
i instytucji, którym przydzielono te 
zadania, przy jednoczesnym poszanowaniu 
przepisów konstytucyjnych każdego 
z państw członkowskich.

(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 otrzymać 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 
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.

Or. ro

Poprawka 41
Daniel Buda
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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 i powinna na 
bieżąco informować Komisję o wszelkich 
podejmowanych działaniach następczych. 
Agencje płatnicze powinny wzmocnić 
swoją rolę doradczą wobec rolników oraz 
dążyć do uproszczenia procedur i 
przestrzegania norm na szczeblu 
europejskim.

Or. ro

Poprawka 42
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 

(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. Aby wesprzeć sektor 
rolnictwa w przypadku zmian na rynku lub 
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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.

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. 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.

Or. ro

Poprawka 43
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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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 możliwie 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.

Or. ro

Poprawka 44
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Wyrównanie poziomu płatności 
bezpośrednich między państwami 
członkowskimi ma podstawowe znaczenie 
dla zapewnienia równych warunków 
konkurencji na jednolitym rynku UE. 
Istnieje pilna potrzeba sprawiedliwego 
podziału płatności bezpośrednich między 
państwa członkowskie.

Or. ro

Poprawka 45
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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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 oraz ułatwić 
monitorowanie wydatków rolnych, jak 
również umożliwić zarówno
monitorowanie zasobów rolnych 
w perspektywie średnio-
i długoterminowej, jak i ocenę sytuacji i 
szybkie zareagowanie w wypadku 
katastrof naturalnych, należy przewidzieć 
możliwość korzystania z systemu 
agrometeorologicznego oraz zakupu 
i poprawy jakości danych satelitarnych.

Or. ro

Poprawka 46
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

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.
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Or. en

Poprawka 47
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) Publikowanie nazw (nazwisk) 
beneficjentów funduszy stanowi środek 
wzmocnienia publicznej kontroli 
wykorzystania funduszy i jest niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony interesów finansowych Unii. 
Osiąga się to częściowo przez 
zapobiegawcze i odstraszające skutki 
takiego publikowania, częściowo poprzez 
zniechęcanie indywidualnych 
beneficjentów do nieprawidłowych 
zachowań, a częściowo również poprzez 
zwiększanie osobistej odpowiedzialności 
rolników za wykorzystanie otrzymanych 
publicznych środków finansowych. 
Publikowanie odnośnych informacji jest 
spójne z najnowszym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, a także z podejściem 
określonym w rozporządzeniu (UE, 
Euratom) nr 966/2012.

(66) Publikowanie nazw (nazwisk) 
beneficjentów funduszy stanowi środek 
wzmocnienia publicznej kontroli 
wykorzystania funduszy i jest niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony interesów finansowych Unii. 
Osiąga się to częściowo przez 
zapobiegawcze i odstraszające skutki 
takiego publikowania, częściowo poprzez 
zniechęcanie indywidualnych 
beneficjentów do nieprawidłowych 
zachowań, a częściowo również poprzez 
zwiększanie osobistej odpowiedzialności 
rolników za wykorzystanie otrzymanych 
publicznych środków finansowych oraz 
poprzez przyczynienie się do 
przestrzegania zasady zakazu konfliktu 
interesów. Publikowanie odnośnych 
informacji jest spójne z najnowszym 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, a także z podejściem 
określonym w rozporządzeniu (UE, 
Euratom) nr 966/2012. W przypadku 
beneficjentów, którzy mają ekonomiczne, 
rodzinne lub inne podobne powiązania z 
osobami pełniącymi funkcje publiczne na 
poziomie rządu państwa członkowskiego, 
dozwolone jest także publikowanie 
informacji o istnieniu takich powiązań.

Or. cs

Poprawka 48
Stanislav Polčák
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) W tym kontekście należy 
odpowiednio uznać rolę odgrywaną przez 
społeczeństwo obywatelskie, w tym przez 
media i organizacje pozarządowe, oraz ich 
wkład we wzmacnianie kontrolnych ram 
administracji skierowanych przeciwko 
nadużyciom finansowym i wszelkim 
innym nadużyciom publicznych środków 
finansowych.

(67) W tym kontekście należy 
odpowiednio uznać rolę odgrywaną przez 
społeczeństwo obywatelskie, w tym przez 
media i organizacje pozarządowe, oraz ich 
wkład we wzmacnianie kontrolnych ram 
administracji skierowanych przeciwko 
nadużyciom finansowym i wszelkim 
innym nadużyciom publicznych środków 
finansowych, zwłaszcza w przypadku 
beneficjentów, którzy mają ekonomiczne, 
rodzinne lub inne podobne powiązania z 
osobami pełniącymi funkcje publiczne na 
poziomie rządu państwa członkowskiego.

Or. cs

Poprawka 49
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Jeżeli osiągnięty ma zostać cel 
polegający na publicznej kontroli nad 
sposobem wykorzystania środków 
pieniężnych z funduszy, pewien zakres 
informacji o beneficjentach musi zostać 
przekazany do wiadomości publicznej. 
Informacje te powinny obejmować dane 
dotyczące tożsamości beneficjenta, 
przyznanej kwoty pomocy, funduszu, 
z którego ona pochodzi, oraz celu 
i charakteru danej interwencji lub danego 
środka. Publikacja tych informacji powinna 
być dokonana w sposób, który w jak 
najmniejszym stopniu ingeruje w prawo 
beneficjentów do poszanowania ich życia 
prywatnego, a także w ich prawo do 
ochrony danych osobowych, które to 

(69) Jeżeli osiągnięty ma zostać cel 
polegający na publicznej kontroli nad 
sposobem wykorzystania środków 
pieniężnych z funduszy, pewien zakres 
informacji o beneficjentach musi zostać 
przekazany do wiadomości publicznej. 
Informacje te powinny obejmować dane 
dotyczące tożsamości beneficjenta, 
przyznanej kwoty pomocy, funduszu, 
z którego ona pochodzi, oraz celu 
i charakteru danej interwencji lub danego 
środka. W przypadku beneficjentów, 
którzy mają ekonomiczne, rodzinne lub 
inne podobne powiązania z osobami 
pełniącymi funkcje publiczne na poziomie 
rządu państwa członkowskiego, należy 
wybrać taki sposób informowania, który 
umożliwi skuteczną kontrolę publiczną 
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prawa uznano w art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

ewentualnych konfliktów interesów.
Publikacja tych informacji powinna być 
dokonana w sposób, który w jak 
najmniejszym stopniu ingeruje w prawo 
beneficjentów do poszanowania ich życia 
prywatnego, a także w ich prawo do 
ochrony danych osobowych, które to 
prawa uznano w art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. cs

Poprawka 50
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) o catastrofă naturală gravă care 
afectează puternic exploatația agricolă;

a) o catastrofă naturală care afectează 
puternic exploatația agricolă;

Or. ro

Poprawka 51
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy – litera ha) (nowa)

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];

Or. en
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Poprawka 52
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

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 lutego, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, do dnia 1 czerwca, jak 
przewidziano w art. 63 ust. 7 akapit drugi 
rozporządzenia finansowego.

Or. ro

Poprawka 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

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 lutego, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, do dnia 1 maja, jak 
przewidziano w art. 63 ust. 7 akapit drugi 
rozporządzenia finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Okres czterech miesięcy na zakończenie, certyfikację i przeprowadzenie przez komitet 
zarządzający procedury związanej ze sprawozdaniem z realizacji celów byłby krótszy niż 
obecne ramy czasowe sprawozdawczości w filarze II. Może się to okazać problemem, dlatego 
możliwość wydłużenia nie powinna być ograniczona.

Poprawka 54
Laurenţiu Rebega
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

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.

Or. ro

Poprawka 55
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit czwarty – punkt 1) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Roczny pułap wydatków EFRG 
składa się z kwot maksymalnych 

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

ustalonych dla tego funduszu na podstawie 
rozporządzenia (UE, Euratom)
[COM(2018) 322 final] określającego 
limity dla państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Jest bardzo ważne, by istniały limity dla państw członkowskich dotyczące płatności, tak by 
uniknąć sytuacji, w której państwo sięgające po środki jako pierwsze miałoby ich najwięcej.

Poprawka 57
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit trzeci

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.

skreślono

Or. es

Poprawka 58
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit trzeci

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 

skreślono
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obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

Or. ro

Poprawka 59
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi (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.

Or. ro

Poprawka 60
Bronis Ropė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współczynnik korygujący ma 
zastosowanie jedynie do płatności 
bezpośrednich przekraczających 
2 000 EUR, które mają zostać przyznane 
rolnikom w danym roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
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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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 62
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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;

Or. en

Poprawka 63
Bronis Ropė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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;

Or. en

Poprawka 64
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy – 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.

Or. en

Poprawka 65
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Poprawka 66
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
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].

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
WPR lub w stosownych przypadkach 
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].

Or. es

Poprawka 67
Iratxe García Pérez

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. 52 rozporządzenia 
(UE) …/… 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 odnośną 
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]. – rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR – zasady 
kwalifikowalności lub instrumenty 
finansowe].
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Or. es

Poprawka 68
Iratxe García Pérez

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.

Or. es

Poprawka 69
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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.

Or. en

Poprawka 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – formuła wprowadzająca

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:

Or. en

Poprawka 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zostały poniesione przez 
akredytowane agencje płatnicze,

skreśla się

Or. en
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Poprawka 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zostały poniesione zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
unijnymi lub

b) a) zostały poniesione zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
unijnymi lub

Or. en

Poprawka 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit pierwszy – litera c) – formuła wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do rodzajów 
interwencji, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR]:

c) b) w odniesieniu do rodzajów 
interwencji, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR]:

Or. en

Poprawka 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapitu pierwszego lit. c) ppkt (i) nie 
stosuje się do zaliczek wypłaconych 
beneficjentom w ramach rodzajów 
interwencji, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) …/… 

Akapitu pierwszego lit. b) ppkt (i) nie 
stosuje się do zaliczek wypłaconych 
beneficjentom w ramach rodzajów 
interwencji, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) …/… 
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[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Or. en

Poprawka 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit pierwszy

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 %, 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć prawdziwa elastyczność, jeśli chodzi o uwzględnianie przez Komisję uzasadnień 
państw członkowskich. Na przykład trudne warunki pogodowe to powód, który zawsze 
powinien być brany pod uwagę.

Poprawka 76
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszenie stosuje się zgodnie z zasadą 
proporcjonalności do odnośnych wydatków 
dokonanych przez państwo członkowskie, 

Zawieszenie stosuje się zgodnie z zasadą 
proporcjonalności do odnośnych wydatków 
dokonanych przez państwo członkowskie, 
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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.

jeżeli występują nieprawidłowości. Będzie 
miało zastosowanie wyłącznie do 
konkretnych środków lub programu a nie 
do całego pakietu środków finansowych. 
Okres zastosowania zostanie określony
w aktach wykonawczych, o których mowa 
w ustępie pierwszym, i nie może 
przekroczyć 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.

Or. ro

Poprawka 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit drugi – 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;

Or. en

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 78
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)
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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;

Or. ro

Poprawka 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5 – akapit pierwszy

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 najszybciej, jak to możliwe,
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.

Or. en

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 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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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.

Or. en

Uzasadnienie

To 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 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy – formuła wprowadzająca

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 
może organizować kontrole w państwach 
członkowskich w celu sprawdzenia 
w szczególności:

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

Or. en
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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 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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.

Or. en

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. Jeśli wchodzą tu w grę 
potrzeby OLAF-u dotyczące informacji, to jest to możliwe. Ponadto definicję 
nieprawidłowości należy pozostawić państwom członkowskich, aby zagwarantować 
pomocniczość.

Poprawka 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości. 
Korekty finansowe dotyczące 
warunkowości są oparte na wyliczonych 
brakach związanych z niezastosowaniem 
kar administracyjnych. Jeśli podjęcie 
proporcjonalnych wysiłków nie pozwala 
na ich ustalenie, stosuje się stawki 
ryczałtowe korekty finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja stwierdziła, że zastosowanie stawki ryczałtowej to jedyna akceptowalna metoda 
wyliczania korekt finansowych. Jeśli chodzi o zasadę warunkowości, powinna istnieć 
możliwość obliczenia wydatków, które nie zostały dokonane zgodnie z prawem EU, tak samo 
jak obecnie dokonuje się oceny ryzyka wystąpienia szkody finansowej w związku z 
niezastosowaniem kar administracyjnych. Powinno być możliwe dokładniejsze niż stawka 
ryczałtowa korekty finansowej wyliczenie szkody finansowej dla Unii.

Poprawka 84
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit drugi – (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmą decyzję co 
do odjęcia każdej nienależnej kwoty z 
powodu nieprawidłowości stwierdzonych 
u beneficjenta – zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu –
od jakiejkolwiek płatności dokonanej w 
przyszłości na rzecz beneficjenta, którą 
realizować powinna agencja płatnicza.

Or. es

Poprawka 85
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Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy

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.

Or. es

Poprawka 86
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi

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 
planu strategicznego WPR oraz pod 
warunkiem, że środki te nie zostaną 
ponownie przydzielone na operacje 

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

ponownie przydzielone na operacje 
związane z rozwojem obszarów wiejskich, 
które były przedmiotem dostosowania 
finansowego.

Or. es

Poprawka 87
Iratxe García Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi – punkt 1) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie podejmą 
decyzję co do odjęcia każdej nienależnej 
kwoty z powodu nieprawidłowości 
stwierdzonych u beneficjenta – zgodnie z 
postanowieniami niniejszego artykułu –
od jakiejkolwiek płatności dokonanej w 
przyszłości na rzecz beneficjenta, którą 
realizować powinna agencja płatnicza.

Or. es

Poprawka 88
Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom kontroli niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem, 
biorąc pod uwagę wielkość 
kontrolowanych działek.

Or. en
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Uzasadnienie

Przy wykorzystywaniu systemu monitorowania obszarów na potrzeby kontroli państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość skupienia się na większych działkach. W niektórych 
państwach członkowskich dużo działek ma powierzchnię mniejszą niż 0,5 ha, co oznacza, że w 
odniesieniu do 100 % małych działek konieczne będzie podjęcie działań następczych ze 
względu na stosunkowo niską rozdzielczość obrazów w systemie monitorowania. Wykonanie 
tych działań na czas byłoby trudne i wiązałoby się z dużym obciążeniem finansowym. Małe 
działki nie stanowią istotnego ryzyka finansowego dla budżetu UE, ale wiążą się z 
nieproporcjonalnym obciążeniem finansowym i administracyjnym dla państw członkowskich.

Poprawka 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom kontroli niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem w 
formie, jaką uznają za najbardziej 
odpowiednią.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić zasady pomocniczości i proporcjonalności. Nie ma potrzeby mieszania 
przepisów państw członkowskich i Komisji dotyczących kontroli, gdyż powodowałoby to 
obciążenia administracyjne dla państw członkowskich i beneficjentów. Państwa członkowskie 
nie chcą kontrolować rok po roku tych samych porządnych beneficjentów, ale chcą kierować 
wysiłki na ryzyka i nieuczciwych beneficjentów i muszą mieć wszystkie potrzebne narzędzia, 
aby stworzyć skuteczny i racjonalny pod względem kosztów system kontroli.

Poprawka 90
Laurenţiu Rebega

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom kontroli niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem.

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom kontroli niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem, 
biorąc pod uwagę wielkość 
kontrolowanych działek.

Or. ro

Poprawka 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – akapit pierwszy

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.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł okazał się w praktyce nieskuteczny, jeśli chodzi o przedstawienie 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 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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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 lub inne 
wykorzystywane bazy danych zwierząt;

_________________ _________________

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).

Or. en

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 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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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 innysystem 
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 
informacji zawartych w urzędowych 
skomputeryzowanych bazach danych, 
uzupełnionych w razie potrzeby o 
dodatkowe informacje od rolnika.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit drugi

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, 

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

są dostępne do wglądu za pomocą 
cyfrowych baz danych prowadzonych 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego. Odpowiednie informacje 
z bazy danych mogą także być 
przedstawiane w formie podsumowań.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zawierał wszelkie informacje 
istotne dla sprawozdawczości w zakresie 
wskaźników, o których mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

skreśla się

Or. en

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 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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.

Or. en

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 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 74 skreśla się

Zakres stosowania i definicje

1. Niniejszy rozdział ustanawia 
szczegółowe zasady kontroli dokumentów 
biznesowych jednostek otrzymujących lub 
dokonujących płatności, odnoszących się 
bezpośrednio lub pośrednio do systemu 
finansowania przez EFRG, lub 
dokumentów przedstawicieli takich 
jednostek (zwanych dalej 
„przedsiębiorstwami”) w celu ustalenia, 
czy transakcje stanowiące część systemu 
finansowania przez EFRG faktycznie 
zostały przeprowadzone i wykonane 
prawidłowo.
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2. Niniejszy rozdział nie ma zastosowania 
do interwencji objętych systemem 
zintegrowanym, o którym mowa 
w rozdziale II niniejszego tytułu oraz 
w rozdziale III tytułu III rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR]. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia zgodnie 
z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
poprzez ustanowienie wykazu interwencji, 
które ze względu na swój charakter 
i wymogi kontroli nie mogą być poddane 
dodatkowej kontroli ex post poprzez 
kontrolę dokumentów biznesowych 
i w związku z tym nie podlegają takiej 
kontroli na mocy niniejszego rozdziału.

3. Do celów niniejszego rozdziału stosuje 
się następujące definicje:

a) „dokument biznesowy” oznacza 
wszystkie księgi, rejestry, dowody kasowe 
i dokumenty potwierdzające, rachunki, 
zapisy dotyczące produkcji i jakości, 
korespondencję odnoszącą się do 
działalności gospodarczej 
przedsiębiorstwa oraz dane handlowe, 
niezależnie od ich formy, w tym dane 
archiwizowane elektronicznie, w zakresie, 
w jakim te dokumenty lub dane odnoszą 
się bezpośrednio lub pośrednio do 
transakcji, o których mowa w ust. 1;

b) „osoba trzecia” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną bezpośrednio lub 
pośrednio związaną z transakcjami 
przeprowadzanymi w ramach systemu 
finansowania przez EFRG.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.
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Poprawka 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75 skreśla się

Kontrole przeprowadzane przez państwa 
członkowskie

1. Państwa członkowskie przeprowadzają 
systematyczne kontrole dokumentów 
biznesowych przedsiębiorstw 
z uwzględnieniem charakteru transakcji, 
które mają być przedmiotem kontroli. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wybór kontrolowanych przedsiębiorstw 
dał możliwie jak największą gwarancję 
skuteczności środków służących 
zapobieganiu i wykrywaniu 
nieprawidłowości. Wybór ten uwzględnia 
między innymi finansowe znaczenie 
przedsiębiorstw w tym systemie oraz inne 
czynniki ryzyka.

2. W stosownych przypadkach kontrole 
przewidziane w ust. 1 rozszerza się na 
osoby fizyczne i prawne, z którymi 
przedsiębiorstwa są powiązane, oraz na 
takie inne osoby fizyczne lub prawne, 
których kontrola może być istotna dla 
osiągnięcia celów określonych w art. 76.

3. Kontrola przeprowadzona na podstawie 
niniejszego rozdziału pozostaje bez 
uszczerbku dla kontroli 
przeprowadzonych na podstawie art. 47 
i 48.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.
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Poprawka 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76 skreśla się

Kontrole krzyżowe

1. Dokładność danych pierwotnych 
podlegających kontroli weryfikuje się
przez szereg kontroli krzyżowych, 
włączając w to, w razie konieczności, 
dokumenty biznesowe osób trzecich, 
stosownie do stopnia istniejącego ryzyka, 
obejmujących:

a) porównania z dokumentami 
biznesowymi dostawców, klientów, 
przewoźników i innych osób trzecich;

b) kontrole bezpośrednie, w stosownych 
przypadkach, ilości i charakteru zapasów;

c) porównania z rejestrami przepływów 
finansowych powiązanych z transakcjami 
realizowanymi w ramach systemu 
finansowania przez EFRG lub będących 
skutkiem tych transakcji;

d) kontrole w odniesieniu do księgowości 
lub zapisy przepływów finansowych 
wskazujących w czasie kontroli, że 
dokumenty będące w posiadaniu agencji 
płatniczej jako uzasadnienie dla wypłaty 
pomocy beneficjentowi są rzetelne.

2. W przypadku gdy przedsiębiorstwa 
zobowiązane są do prowadzenia 
dokładnych rejestrów zapasów zgodnie 
z przepisami unijnymi lub krajowymi, 
kontrola tych rejestrów obejmuje, 
w odpowiednich przypadkach, 
porównanie z dokumentami biznesowymi 
oraz, w stosownych przypadkach, 
z faktyczną ilością zapasów 
w magazynach.
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3. Przy wyborze transakcji, które mają być 
kontrolowane, w pełni uwzględnia się 
stopień istniejącego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.

Poprawka 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 77 skreśla się

Dostęp do dokumentów biznesowych

1. Osoby odpowiedzialne za 
przedsiębiorstwo lub osoba trzecia 
zapewniają, aby wszystkie dokumenty 
biznesowe oraz informacje dodatkowe 
dostarczane były urzędnikom 
odpowiedzialnym za kontrolę lub osobom 
upoważnionym do przeprowadzania 
kontroli w ich imieniu. Dane 
archiwizowane elektronicznie dostarczane 
są na odpowiednim nośniku danych.

2. Urzędnicy odpowiedzialni za kontrole 
lub osoby upoważnione do 
przeprowadzania kontroli w ich imieniu 
mogą wymagać dostarczenia im wyciągów 
lub kopii dokumentów, o których mowa w 
ust. 1.

3.

W przypadku gdy w trakcie kontroli 
przeprowadzanej na mocy niniejszego 
rozdziału dokumenty biznesowe 
zachowane przez przedsiębiorstwa zostaną 
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uznane za nieodpowiednie do celów 
kontroli, przedsiębiorstwo zostaje 
pouczone, aby w przyszłości prowadzić 
takie zapisy w sposób zgodny z wymogami 
państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za kontrolę, bez 
uszczerbku dla obowiązków określonych 
w innych rozporządzeniach dotyczących 
danego sektora.

Państwa członkowskie ustalają termin, od 
którego należy prowadzić takie zapisy.

W przypadku gdy część lub całość 
dokumentów biznesowych wymaganych 
do kontroli na podstawie niniejszego 
rozdziału znajduje się w przedsiębiorstwie 
z tej samej grupy handlowej, w spółce lub 
stowarzyszeniu przedsiębiorstw 
zarządzanym w sposób jednolity 
z kontrolowanym przedsiębiorstwem, bez 
względu na to, czy znajdującym się na 
terytorium Unii czy poza jej terytorium, 
przedsiębiorstwo to udostępnia te 
dokumenty biznesowe urzędnikom 
odpowiedzialnym za kontrolę, w miejscu 
i czasie ustalonym przez państwo 
członkowskie odpowiedzialne za 
przeprowadzenie kontroli.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
urzędnicy odpowiedzialni za kontrole byli 
uprawnieni do zatrzymania dokumentów 
biznesowych lub mogli upoważnić do ich 
zatrzymania. Prawo to jest wykonywane z 
należytym uwzględnieniem stosownych 
przepisów krajowych i pozostaje bez 
uszczerbku dla stosowania zasad 
postępowania sądowego w sprawach 
karnych w zakresie zatrzymania 
dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 



AM\1171029PL.docx 41/58 PE631.861v01-00

PL

mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.

Poprawka 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 78 skreśla się

Wzajemna pomoc

1.

Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnej pomocy przy przeprowadzaniu 
kontroli przewidzianej w niniejszym 
rozdziale w następujących przypadkach:

a) w przypadku gdy przedsiębiorstwo lub 
osoba trzecia mają siedzibę w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
wypłata odnośnej kwoty została lub 
powinna była być dokonana lub 
otrzymana;

b) w przypadku gdy przedsiębiorstwo lub 
osoba trzecia mają siedzibę w państwie 
członkowskim innym niż to, w którym 
dokumenty i informacje wymagane do 
kontroli mają się znajdować.

Komisja może koordynować wspólne 
działania wymagające wzajemnej pomocy 
między dwoma lub większą liczbą państw 
członkowskich.

2. Państwa członkowskie przesyłają 
Komisji wykaz przedsiębiorstw mających 
siedzibę w państwie trzecim, dla których 
wypłata odnośnej kwoty została lub 
powinna była zostać dokonana lub 
otrzymana w tym państwie członkowskim.

3.

Jeśli wymagana jest dodatkowa 
informacja w innym państwie 
członkowskim jako część kontroli 
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przedsiębiorstwa zgodnie z art. 75, 
w szczególności kontroli krzyżowych 
zgodnie z art. 76, mogą być przedstawione 
szczególne wnioski dotyczące kontroli, 
wskazujące powody takiego wniosku.

Wniosek dotyczący kontroli zostaje 
uwzględniony nie później niż sześć 
miesięcy po jego otrzymaniu; wyniki 
kontroli są niezwłocznie przekazywane 
państwu członkowskiemu występującemu 
z wnioskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.

Poprawka 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79 skreśla się

Programowanie

1. Państwa członkowskie opracowują 
programy kontroli, które mają być 
realizowane zgodnie z art. 75 
w następnym okresie kontroli.

2. Każdego roku do dnia 15 kwietnia 
państwa członkowskie przesyłają Komisji 
swoje programy, o których mowa w ust. 1, 
oraz podają:

a) liczbę przedsiębiorstw, które mają być 
poddane kontroli, w podziale na sektory 
na podstawie odnoszących się do nich 
kwot;
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b) kryteria przyjęte przy opracowaniu 
programu.

3. Państwa członkowskie realizują 
opracowane przez siebie i przesłane 
Komisji programy, jeżeli w ciągu ośmiu 
tygodni Komisja nie przekazała im swoich 
uwag.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian 
dokonanych w programach przez państwa 
członkowskie.

5. Na każdym etapie Komisja może 
zażądać włączenia określonej kategorii 
przedsiębiorstwa do programu państwa 
członkowskiego.

6.

Przedsiębiorstwa, których suma wpływów 
lub płatności wyniosła poniżej 40 
000 EUR, kontroluje się zgodnie 
z niniejszym rozdziałem jedynie ze 
szczególnych powodów, wskazanych przez 
państwa członkowskie w ich rocznym 
programie, o którym mowa w ust. 1, lub 
przez Komisję w jakiejkolwiek 
proponowanej zmianie tego programu.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 101 aktów delegowanych 
korygujących próg określony w akapicie 
pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.

Poprawka 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80 skreśla się

Specjalne jednostki

1.

W każdym państwie członkowskim 
wyznacza się specjalną jednostkę 
odpowiedzialną za monitorowanie 
stosowania niniejszego rozdziału. 
Jednostki te są odpowiedzialne 
w szczególności za:

a) przeprowadzanie kontroli przewidzianej 
w niniejszym rozdziale przez urzędników 
zatrudnionych bezpośrednio przez tę 
specjalną jednostkę; lub

b) koordynowanie kontroli 
przeprowadzanych przez urzędników 
innych jednostek i ogólny nadzór nad tymi 
kontrolami.

Państwa członkowskie mogą również 
przewidzieć, że wykonywanie kontroli 
przeprowadzanej na podstawie niniejszego 
rozdziału rozdziela się między specjalną 
jednostkę a inne jednostki krajowe, pod 
warunkiem że specjalna jednostka 
odpowiedzialna jest za koordynację tej 
kontroli.

2. Jednostka lub jednostki odpowiedzialne 
za stosowanie niniejszego rozdziału muszą 
być zorganizowane w taki sposób, aby były 
niezależne od jednostek lub wydziałów 
jednostek odpowiadających za płatności 
i kontrole przeprowadzane przed 
dokonaniem płatności.

3. Specjalna jednostka, o której mowa 
w ust. 1, wprowadza wszystkie niezbędne 
środki, a dane państwo członkowskie 
udziela specjalnej jednostce wszystkich 
uprawnień niezbędnych do wykonywania 
zadań, o których mowa w niniejszym 
rozdziale.

4. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu karania osób 
fizycznych lub prawnych, które nie 



AM\1171029PL.docx 45/58 PE631.861v01-00

PL

dopełniły swoich obowiązków 
wynikających z niniejszego rozdziału.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.

Poprawka 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 81 skreśla się

Sprawozdania

1.

Przed dniem 1 stycznia, po okresie 
kontroli, państwa członkowskie przesyłają 
Komisji szczegółowe sprawozdanie 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozdziału.

Sprawozdanie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, zawiera również przegląd 
szczególnych wniosków dotyczących 
kontroli, o których mowa w art. 78 ust. 3, 
oraz wyniki kontroli przeprowadzonych 
w następstwie tych wniosków.

2. Państwa członkowskie i Komisja 
regularnie wymieniają opinie na temat 
stosowania niniejszego rozdziału.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
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kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.

Poprawka 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82 skreśla się

Dostęp do informacji oraz kontrole 
przeprowadzane przez Komisję

1. Zgodnie ze stosownymi przepisami 
prawa krajowego urzędnicy Komisji mają 
dostęp do wszystkich dokumentów 
sporządzonych na potrzeby albo w wyniku 
kontroli organizowanej na podstawie 
niniejszego rozdziału oraz do 
przechowywanych danych, łącznie 
z danymi zgromadzonymi w systemach 
przetwarzania danych. Dane te są 
dostarczane na żądanie na odpowiednim 
nośniku danych.

2. Kontrola, o której mowa w art. 75, 
przeprowadzana jest przez urzędników 
państw członkowskich. Urzędnicy Komisji 
mogą uczestniczyć w tych kontrolach. 
Sami nie mogą wykonywać uprawnień 
kontrolnych przyznanych urzędnikom 
krajowym. Jednakże mają oni dostęp do 
tych samych pomieszczeń i tych samych 
dokumentów co urzędnicy państw 
członkowskich.

3.

W przypadku kontroli odbywającej się na 
podstawie art. 78 urzędnicy państwa 
członkowskiego występującego 
z wnioskiem mogą być obecni, za zgodą 
państwa członkowskiego, do którego 
skierowano wniosek, przy kontroli 
w państwie członkowskim, do którego 
skierowano wniosek, oraz mieć dostęp do 
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tych samych pomieszczeń i tych samych 
dokumentów co urzędnicy tego państwa 
członkowskiego.

Urzędnicy państwa członkowskiego 
występującego z wnioskiem obecni przy 
kontroli w państwie członkowskim, do 
którego skierowano wniosek, muszą 
zawsze być w stanie przedstawić 
potwierdzenie pełnionej funkcji. Kontrola 
przeprowadzana jest zawsze przez 
urzędników państwa członkowskiego, do 
którego skierowano wniosek.

4. Bez uszczerbku dla przepisów 
rozporządzeń (UE, Euratom) nr 883/2013, 
(Euratom, WE) nr 2988/95 (Euratom, 
WE) nr 2185/96 i (UE) 2017/1939, 
w przypadku gdy przepisy krajowe 
dotyczące postępowania karnego 
zastrzegają niektóre działania dla 
urzędników specjalnie wyznaczonych na 
mocy prawa krajowego, ani urzędnicy 
Komisji, ani urzędnicy państwa 
członkowskiego, o którym mowa w ust. 3, 
nie uczestniczą w tych działaniach. 
W żadnym wypadku nie uczestniczą oni 
w szczególności w przeszukaniu domów 
ani w formalnych przesłuchaniach osób 
w kontekście prawa karnego odnośnego 
państwa członkowskiego. Mają oni jednak 
dostęp do informacji uzyskanych w ten 
sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.

Poprawka 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 83 skreśla się

Uprawnienia wykonawcze

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające przepisy mające na celu 
jednolite stosowanie niniejszego rozdziału, 
a w szczególności dotyczące:

a) przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w art. 75, w odniesieniu do wyboru 
przedsiębiorstw, liczby kontroli oraz ich 
harmonogramu;

b) przechowywania dokumentów 
biznesowych oraz rodzajów dokumentów, 
które należy zachowywać, lub danych 
przeznaczonych do zapisu;

c) przeprowadzania i koordynacji 
wspólnych działań, o których mowa 
w art. 78 ust. 1;

d) szczegółowych informacji i specyfikacji 
dotyczących treści i formy wniosków oraz 
sposobu ich przedkładania, treści 
i sposobów przekazywania powiadomień, 
przedkładania i wymiany informacji 
wymaganych na mocy niniejszego 
rozdziału;

e) warunków i sposobów publikacji 
informacji wymaganych na mocy 
niniejszego rozporządzenia lub 
szczegółowych zasad i warunków ich 
rozpowszechniania lub udostępniania 
przez Komisję właściwym organom 
państw członkowskich;

f) zakresu odpowiedzialności specjalnej 
jednostki, o której mowa w art. 80;

g) treści sprawozdań, o których mowa 
w art. 81, oraz wszelkich innych 
powiadomień wymaganych na mocy 
niniejszego rozdziału.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zawiera szczegółowe wymogi dotyczące kontroli transakcji (art. 74–83). Ze 
względu na małą liczbę takich transakcji konieczność istnienia takiego złożonego systemu 
kontroli, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jest wątpliwa. Alternatywnym rozwiązaniem 
mogłoby być przyznanie państwom członkowskim możliwości niekontrolowania transakcji 
dotyczących kwot nieprzekraczających określonego limitu.

Poprawka 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 
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].

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

Or. en

Uzasadnienie

W systemie warunkowości powinno być możliwe zmniejszenie minimalnego poziomu kontroli 
wynoszącego 1 %, jeśli w poprzednich latach znaleziono niewiele przypadków niezgodności.
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Poprawka 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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:

Or. en

Uzasadnienie

Art. 85 ust. 2 lit. c) przewiduje, że kary administracyjnej nie nakłada się, jeżeli niezgodność 
wynika z działania siły wyższej. Art. 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 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) gdy niezgodność wynika z 
działania siły wyższej;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 85 ust. 2 lit. c) przewiduje, że kary administracyjnej nie nakłada się, jeżeli niezgodność 
wynika z działania siły wyższej. Art. 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 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 85 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

Or. en

Uzasadnienie

Art. 85 ust. 2 lit. c) przewiduje, że kary administracyjnej nie nakłada się, jeżeli niezgodność 
wynika z działania siły wyższej. Art. 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 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iii) gdy dana osoba może dowieść 
w sposób zadowalający właściwemu 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 85 ust. 2 lit. c) przewiduje, że kary administracyjnej nie nakłada się, jeżeli niezgodność 
wynika z działania siły wyższej. Art. 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 112
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Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tych 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.

Or. en

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.
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Poprawka 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 1 – akapit drugi

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.

Or. en

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 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku niezgodności wynikającej 
z zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia wynosi z zasady 3 % 
całkowitej kwoty płatności, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu.

skreśla się

Or. en

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 %.
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Poprawka 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2 – akapit drugi

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 
w odniesieniu do roku, w którym 
ustalono, że niezgodność nie została 
naprawiona.

Or. en

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 w odniesieniu do 
roku, w którym ustalono, że niezgodność nie została naprawiona.

Poprawka 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia równych 
warunków działania dla państw 
członkowskich oraz skuteczności 
i odstraszającego efektu systemu kar 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

skreśla się
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zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o dodatkowe przepisy dotyczące 
stosowania i obliczania kar.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

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 wymianę 
poglądów z państwami członkowskimi na 
temat systemu zintegrowanego, o którym 
mowa w tytule IV rozdział II.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 - akapit pierwszy - litera a) - podpunkt (vii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(vii) informacji dotyczących środków 
wprowadzonych zgodnie z art. 57;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – akapit pierwszy - 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

Or. en

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 120
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z [art. 44 ust. 3–5 
rozporządzenia (UE) …/… w sprawie 
wspólnych przepisów] i ust. 2, 3 i 4 
niniejszego artykułu państwa członkowskie 

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, w tym 
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zapewniają coroczną publikację ex post 
wykazu beneficjentów funduszy.

informacji o istnieniu ekonomicznych, 
rodzinnych czy innych powiązań z 
osobami pełniącymi funkcje publiczne na 
poziomie rządu państwa członkowskiego.

Or. cs

Poprawka 121
Bronis Ropė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 terminową publikację ex post 
wykazu beneficjentów funduszy co trzy 
miesiące.

Or. en

Poprawka 122
Stanislav Polčák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. W przypadku, gdy 
częścią zestawu informacji jest także 
informacja o istnieniu ekonomicznych, 
rodzinnych czy innych powiązań z 
osobami pełniącymi funkcje publiczne na 
poziomie rządu państwa członkowskiego, 
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informacje te pozostają dostępne przez co 
najmniej pięć lat od dnia ich publikacji.

Or. cs

Poprawka 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103 – akapit pierwszy

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.

Or. en

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 
najszybciej jak to możliwe po stwierdzeniu potrzeby ich przyjęcia.
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