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Poprawka 103
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) WPR powinna uwzględniać cele 
współpracy na rzecz rozwoju, w tym cele 
zatwierdzone przez ONZ i inne 
organizacje międzynarodowe. Działania 
podejmowane na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie powinny naruszać 
potencjału żywnościowego i 
długoterminowego bezpieczeństwa 
żywnościowego krajów rozwijających się, 
przede wszystkim krajów najmniej 
rozwiniętych, oraz powinny przyczyniać 
się do realizacji zobowiązań Unii w 
zakresie łagodzenia skutków zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wdrożenie niniejszego 
rozporządzenia powinno być zgodne z 
celami współpracy na rzecz rozwoju 
określonymi w unijnych zasadach 
ramowych związanych z bezpieczeństwem 
żywnościowym (COM(2010)127), mając w 
szczególności na uwadze 
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zagwarantowanie, że wdrożenie środków 
WPR nie naruszy potencjału 
żywnościowego i długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego krajów 
rozwijających się oraz zdolności tych 
społeczeństw do samowyżywienia się, 
wypełniając jednocześnie zobowiązanie 
wynikające ze spójności polityki na rzecz 
rozwoju zgodnie z art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 105
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zmniejszenie obciążenia 
biurokratycznego stanowi jeden z 
głównych celów i wymogów reformy 
WPR. Przyszłe obciążenia biurokratyczne 
państw członkowskich i odbiorców należy 
ograniczyć do rozsądnego poziomu 
poprzez zastosowanie praktycznych 
progów tolerancji i minimalnych limitów 
oraz zadbanie o zrównoważony stosunek 
pomiędzy zaufaniem i kontrolą. Przy 
zmniejszaniu obciążenia biurokratycznego 
należy uwzględnić koszty administracyjne 
i inne związane z kontrolami na 
wszystkich szczeblach oraz należy docenić 
dobrze funkcjonujące systemy zarządzania 
i kontroli. Najważniejszym celem jest 
ograniczenie obciążenia 
administracyjnego oraz zmniejszenie 
obciążenia biurokratycznego rolników i 
organów administracji do rozsądnego 
poziomu.

Or. de
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Poprawka 106
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby uzupełnić lub zmienić niektóre, 
inne niż istotne, elementy niniejszego 
rozporządzenia, Komisji powinna posiadać 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
dotyczących akredytacji agencji 
płatniczych oraz organów koordynujących, 
określenia zakresu systemu doradztwa 
rolniczego, środków finansowanych z 
budżetu Unii w ramach interwencji
publicznej, zmniejszeń oraz zawieszeń 
zwrotów należności na rzecz państw 
członkowskich, kompensacji pomiędzy 
wydatkami i przychodami w ramach 
funduszy, odzyskiwania długów, kar 
nakładanych na beneficjentów w 
przypadku gdy nie spełniają oni warunków 
kwalifikujących, przepisów dotyczących 
zabezpieczeń, przepisów dotyczących 
funkcjonowania zintegrowanego systemu 
zarządzania i kontroli, środków 
wyłączonych z kontroli transakcji, kar 
stosowanych w ramach zasady wzajemnej 
zgodności, przepisów dotyczących 
utrzymywania trwałych użytków 
zielonych, przepisów dotyczących terminu 
operacyjnego oraz kursu walutowego 
stosowanego przez państwa nie należące 
do strefy euro oraz treści wspólnych ram 
oceniania środków przyjętych w ramach 
WPR. Szczególnie ważne jest, aby podczas 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, również 
z ekspertami. Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 107
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wydatki w ramach WPR, w tym 
wydatki związane z rozwojem obszarów 
wiejskich, powinny być finansowane z 
budżetu Unii z wykorzystaniem dwóch 
przedmiotowych funduszy – bezpośrednio 
lub na zasadzie zarządzania dzielonego z 
państwami członkowskimi. Należy określić 
rodzaje środków, które mogą być 
finansowane z obydwu wyżej 
wymienionych funduszy.

(6) Wydatki w ramach WPR, w tym 
wydatki związane z rozwojem obszarów 
wiejskich, powinny być finansowane z 
budżetu Unii z wykorzystaniem dwóch 
przedmiotowych funduszy – bezpośrednio 
lub na zasadzie zarządzania dzielonego z 
państwami członkowskimi. Należy określić 
rodzaje środków, które mogą być 
finansowane z obydwu wyżej 
wymienionych funduszy. Należy unikać 
wstecznych zmian warunków stosowania 
wszelkich środków.

Or. en

Poprawka 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Jeżeli państwo członkowskie 
akredytuje więcej niż jedną agencję 
płatniczą, ważne jest, aby wyznaczyło 
jeden organ koordynujący, zapewniający 
spójność zarządzania funduszami, 

(8) Jeżeli państwo członkowskie 
akredytuje więcej niż jedną agencję 
płatniczą, ważne jest, aby wyznaczyło 
organ koordynujący, zapewniający 
spójność zarządzania funduszami, 
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odpowiedzialny za kontakty między 
Komisją a poszczególnymi 
akredytowanymi agencjami płatniczymi i 
czuwający nad szybkim przekazywaniem 
każdej żądanej przez Komisję informacji 
dotyczącej działalności poszczególnych 
agencji płatniczych. Organ koordynujący 
powinien odpowiadać za zagwarantowanie 
podjęcia działań naprawczych i bieżące 
informowanie Komisji o podejmowanych 
działaniach oraz zapewniać jednolite 
stosowanie wspólnych reguł i norm.

odpowiedzialny za kontakty między 
Komisją a poszczególnymi
akredytowanymi agencjami płatniczymi i 
czuwający nad szybkim przekazywaniem 
każdej żądanej przez Komisję informacji 
dotyczącej działalności poszczególnych 
agencji płatniczych. Organ koordynujący 
powinien odpowiadać za zagwarantowanie 
podjęcia działań naprawczych i bieżące 
informowanie Komisji o podejmowanych 
działaniach oraz zapewniać stosowanie 
reguł i norm przyjętych na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że agencja płatnicza, która jest odpowiedzialna za wykonanie tych zadań, 
niekoniecznie sama ponosi odpowiedzialność oraz że organy koordynujące działalność 
agencji płatniczych powinny oceniać ich zdolności na podstawie norm uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym, gdyż obecnie nie ma żadnych wskazówek dotyczących tego, w 
jaki sposób organ powinien sporządzić swoją opinię.

Poprawka 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jedynie agencje płatnicze 
akredytowane przez państwa członkowskie 
stanowią rozsądną gwarancję 
przeprowadzenia niezbędnych kontroli 
przed przyznaniem beneficjentom środków 
z unijnej pomocy. Dlatego też należy 
wyraźnie określić, że z budżetu unijnego 
zwracane są wyłącznie wydatki dokonane 
przez akredytowane agencje płatnicze.

(9) Jedynie agencje płatnicze 
akredytowane przez państwa członkowskie 
stanowią rozsądną gwarancję 
przeprowadzenia niezbędnych kontroli 
przed przyznaniem beneficjentom środków 
z unijnej pomocy. Dlatego też należy 
wyraźnie określić, że z budżetu unijnego 
zwracane są wyłącznie wydatki dokonane 
przez akredytowane agencje płatnicze oraz 
że wspomniane kontrole są 
przeprowadzane na podstawie pojedynczej 
zintegrowanej próby.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zmniejszyć obciążenie odpowiedzialnych organów, metodyka kontroli powinna opierać 
się na pojedynczej zintegrowanej próbie.

Poprawka 110
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jedynie agencje płatnicze 
akredytowane przez państwa członkowskie 
stanowią rozsądną gwarancję 
przeprowadzenia niezbędnych kontroli 
przed przyznaniem beneficjentom środków 
z unijnej pomocy. Dlatego też należy 
wyraźnie określić, że z budżetu unijnego 
zwracane są wyłącznie wydatki dokonane 
przez akredytowane agencje płatnicze.

(9) Jedynie agencje płatnicze 
akredytowane przez państwa członkowskie 
stanowią rozsądną gwarancję 
przeprowadzenia niezbędnych kontroli 
przed przyznaniem beneficjentom środków 
z unijnej pomocy. Dlatego też należy 
wyraźnie określić, że wyłącznie 
akredytowane agencje płatnicze mogą być 
odpowiedzialne za zwrot wydatków z 
budżetu unijnego.

Or. en

Poprawka 111
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Rosnące wymagania stawiane 
jednostkom certyfikującym i agencjom 
płatniczym nie mogą iść w parze z dalszym 
wzrostem obciążenia administracyjnego w 
państwach członkowskich i przede 
wszystkim nie powinny wykraczać poza 
międzynarodowe normy kontroli. W 
odniesieniu do zakresu i treści kwestii 
podlegających certyfikacji należy 
utrzymać zrównoważony stosunek kosztów 
do korzyści, a dodatkowe obowiązki 
sprawozdawcze muszą wykazywać 



AM\910033PL.doc 9/188 PE492.777v02-00

PL

wyraźną wartość dodaną.

Or. de

Poprawka 112
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zwiększenia świadomości 
beneficjentów na temat związku pomiędzy 
praktykami rolniczymi i zarządzaniem 
gospodarstwami, z jednej strony, a 
normami w zakresie ochrony środowiska, 
zmiany klimatu, zasad dobrej kultury 
rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia 
roślin oraz dobrostanu zwierząt, z drugiej 
strony, państwa członkowskie powinny 
stworzyć kompleksowy system doradztwa 
rolniczego, adresowany do beneficjentów. 
Przedmiotowy system doradztwa 
rolniczego nie powinien jednak wpływać w 
jakikolwiek sposób na zobowiązania i 
odpowiedzialność beneficjentów w 
zakresie przestrzegania wspomnianych 
norm. Państwa członkowskie powinny 
zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze 
i kontrolne.

(10) W celu zwiększenia świadomości 
beneficjentów na temat związku pomiędzy 
praktykami rolniczymi, zarządzaniem 
gospodarstwami i zarządzaniem ryzykiem 
związanym z nimi, z jednej strony, a 
normami w zakresie ochrony środowiska, 
zmiany klimatu, zasad dobrej kultury 
rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia 
roślin oraz dobrostanu zwierząt, z drugiej 
strony, państwa członkowskie powinny 
stworzyć kompleksowy system doradztwa 
rolniczego, adresowany do beneficjentów. 
Przedmiotowy system doradztwa 
rolniczego nie powinien jednak wpływać w 
jakikolwiek sposób na zobowiązania i 
odpowiedzialność beneficjentów w 
zakresie przestrzegania wspomnianych 
norm. Państwa członkowskie powinny 
zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze 
i kontrolne.

Or. en

Poprawka 113
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) System doradztwa rolniczego 
powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 
rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej14. Przedmiotowy system 
powinien ponadto obejmować pewne 
elementy związane z łagodzeniem skutków 
zmiany klimatu oraz odpowiednimi 
działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacjami, jak również 
zrównoważonym rozwojem działalności 
gospodarczej małych gospodarstw.

(11) System doradztwa rolniczego 
powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 
rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej14, a także środki dostępne w 
ramach drugiego filaru (rozporządzenie 
(UE) nr RD/xxx), które czynią bardziej 
zrównoważonymi systemy produkcji 
żywności, takie jak rolnictwo ekologiczne, 
działalność rolna o wysokiej wartości 
przyrodniczej oraz środki agro-
środowiskowo-klimatyczne. Przedmiotowy 
system powinien ponadto obejmować 
pewne elementy związane z łagodzeniem 
skutków zmiany klimatu oraz 
odpowiednimi działaniami 
dostosowawczymi, glebą, różnorodnością 
biologiczną, ochroną wód i wydajnym 
obiegiem składników odżywczych, 
chorobami zwierząt i roślin, w tym z 
niechemicznymi alternatywnymi 
metodami ochrony przed szkodnikami,
oraz innowacjami, jak również 
zrównoważonym rozwojem działalności 
gospodarczej małych gospodarstw.

Or. en

Poprawka 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) System doradztwa rolniczego 
powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 
rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej14. Przedmiotowy system 
powinien ponadto obejmować pewne 
elementy związane z łagodzeniem skutków 
zmiany klimatu oraz odpowiednimi 
działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacjami, jak również 
zrównoważonym rozwojem działalności 
gospodarczej małych gospodarstw.

(11) System doradztwa rolniczego 
powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 
rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej14. Przedmiotowy system 
powinien ponadto obejmować pewne 
elementy związane z łagodzeniem skutków 
zmiany klimatu oraz odpowiednimi 
działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacjami. System ten powinien też 
obejmować zrównoważony rozwój
działalności gospodarczej małych 
gospodarstw oraz możliwości skutecznego 
zarządzania ryzykiem gospodarczym i 
środowiskowym.

Or. en

Poprawka 115
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) System doradztwa rolniczego (11) System doradztwa rolniczego 
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powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 
rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej14. Przedmiotowy system 
powinien ponadto obejmować pewne 
elementy związane z łagodzeniem skutków 
zmiany klimatu oraz odpowiednimi 
działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacjami, jak również 
zrównoważonym rozwojem działalności 
gospodarczej małych gospodarstw.

powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 
rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej14.

Or. en

Poprawka 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) System doradztwa rolniczego 
powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 

(11) System doradztwa rolniczego 
powinien obejmować przynajmniej 
wymogi i normy w zakresie zasady 
wzajemnej zgodności. System ten 
powinien również obejmować wymogi, 
które należy spełnić w odniesieniu do 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
oraz środowiska w celu otrzymania 
płatności bezpośrednich, jak również w 
odniesieniu do utrzymywania użytków 
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rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej14. Przedmiotowy system 
powinien ponadto obejmować pewne 
elementy związane z łagodzeniem skutków 
zmiany klimatu oraz odpowiednimi 
działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacjami, jak również 
zrównoważonym rozwojem działalności 
gospodarczej małych gospodarstw.

rolnych na podstawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
DP/xxx z dnia xxx ustanawiającego 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej14. Przedmiotowy system 
powinien ponadto obejmować pewne 
elementy związane z łagodzeniem skutków 
zmiany klimatu oraz odpowiednimi 
działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacjami, jak również, w stosownych 
przypadkach, ze zrównoważonym 
rozwojem działalności gospodarczej 
gospodarstw rolnych.

Or. en

Poprawka 117
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Korzystanie z systemu 
agrometeorologicznego oraz zakup i 
poprawa jakości zdjęć satelitarnych 
dostarczy Komisji odpowiednich środków 
zarządzania rynkami rolnymi i ułatwi 
monitorowanie i kontrolę wydatków 
rolniczych.

(14) Korzystanie z systemu 
agrometeorologicznego oraz zakup i 
poprawa jakości zdjęć satelitarnych 
dostarczy Komisji odpowiednich środków 
zarządzania rynkami rolnymi i ułatwi 
monitorowanie i kontrolę wydatków 
rolniczych, a także dostarczy środków, od 
których uzależnione jest rolnictwo, w tym 
systemy rolno-leśne.

Or. en

Poprawka 118
Julie Girling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zagwarantowania, że kwoty 
przeznaczone na finansowanie WPR nie 
przekraczają rocznych pułapów, należy 
utrzymać mechanizm finansowania, o 
którym mowa w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. 
ustanawiającym wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla 
rolników w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiającym określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniającym 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) 
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz 
uchylającym rozporządzenie (WE) nr 
1782/200316, zgodnie z którym poziom 
wsparcia bezpośredniego zostaje 
dostosowany. Podobnie należałoby 
przyznać Komisji prawo do ustalania 
dostosowań, jeżeli Rada nie ustali ich 
przed dniem 30 czerwca roku 
kalendarzowego, do którego stosują się 
powyższe dostosowania.

(17) W celu zagwarantowania, że kwoty 
przeznaczone na finansowanie WPR nie 
przekraczają rocznych pułapów, należy 
utrzymać mechanizm finansowania, o 
którym mowa w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. 
ustanawiającym wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego dla 
rolników w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiającym określone systemy 
wsparcia dla rolników, zmieniającym 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) 
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz 
uchylającym rozporządzenie (WE) nr 
1782/200316, zgodnie z którym poziom 
wsparcia bezpośredniego zostaje 
dostosowany, jeżeli prognozy wskazują, że 
pułap pośredni działu 2, wraz z 
marginesem bezpieczeństwa wynoszącym 
300 000 000 EUR, zostanie przekroczony 
w danym roku budżetowym. Podobnie 
należałoby przyznać Komisji prawo do 
ustalania dostosowań, jeżeli Rada nie ustali 
ich przed dniem 30 czerwca roku 
kalendarzowego, do którego stosują się 
powyższe dostosowania.

Or. en

Poprawka 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Dyscyplina budżetowa pociąga 
również za sobą stałe kontrolowanie 
średniookresowej sytuacji budżetowej. 
Dlatego też w trakcie przedkładania

(19) Dyscyplina budżetowa pociąga 
również za sobą stałe kontrolowanie 
średniookresowej sytuacji budżetowej. 
Dlatego też w trakcie przedkładania 
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projektu budżetu na dany rok Komisja 
powinna przedstawić swoje prognozy i 
analizę Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie oraz, w razie konieczności, 
zaproponować prawodawcy odpowiednie 
środki. Ponadto Komisja powinna 
wykorzystywać w pełni i przez cały czas 
swoje uprawnienia w zakresie zarządzania 
w celu zapewnienia przestrzegania pułapu 
rocznego oraz, w stosownych przypadkach, 
proponować Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub Radzie przeprowadzenie 
odpowiednich działań mających na celu 
poprawę sytuacji budżetowej. Jeżeli pod 
koniec roku budżetowego wnioski o zwrot 
przedstawione przez państwa członkowskie 
uniemożliwiałyby przestrzeganie pułapu 
rocznego, Komisja powinna mieć 
możliwość podjęcia środków 
zapewniających tymczasowy podział 
dostępnych środków budżetowych 
pomiędzy państwa członkowskie 
proporcjonalnie do ich wniosków o zaległą 
wypłatę, jak również do zachowania 
pułapu ustalonego na dany rok. Należałoby 
przyjąć, iż płatności na dany rok są 
realizowane w następnym roku 
budżetowym, oraz ostatecznie ustalić
całkowitą kwotę finansowania unijnego 
przysługującą państwom członkowskim, 
jak również wyrównanie między 
państwami członkowskimi w celu 
przestrzegania ustalonej kwoty.

projektu budżetu na dany rok Komisja 
powinna przedstawić swoje prognozy i 
analizę Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie oraz, w razie konieczności, 
zaproponować prawodawcy odpowiednie 
środki. Ponadto Komisja powinna 
wykorzystywać w pełni i przez cały czas 
swoje uprawnienia w zakresie zarządzania 
w celu zapewnienia przestrzegania pułapu 
rocznego oraz, w stosownych przypadkach, 
proponować Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub Radzie przeprowadzenie 
odpowiednich działań mających na celu 
poprawę sytuacji budżetowej. Jeżeli pod 
koniec roku budżetowego wnioski o zwrot 
przedstawione przez państwa członkowskie 
uniemożliwiałyby przestrzeganie pułapu 
rocznego, Komisja powinna mieć 
możliwość podjęcia środków 
zapewniających tymczasowy podział 
dostępnych środków budżetowych, z 
uwzględnieniem marginesu wynoszącego 
300 000 000 EUR poniżej tego pułapu,
pomiędzy państwa członkowskie 
proporcjonalnie do ich wniosków o zaległą 
wypłatę, jak również do zachowania 
pułapu ustalonego na dany rok. Należałoby 
przyjąć, iż płatności na dany rok są 
realizowane w następnym roku 
budżetowym, oraz ostatecznie ustalić 
całkowitą kwotę finansowania unijnego 
przysługującą państwom członkowskim, 
jak również wyrównanie między 
państwami członkowskimi w celu 
przestrzegania ustalonej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

Marginesu wynoszącego 300 milionów EUR, istniejącego w ramach pułapu pośredniego 
EFRG, nie należy likwidować, ponieważ pełni on funkcję mechanizmu bezpieczeństwa.

Poprawka 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W czasie wykonywania budżetu 
Komisja powinna stosować comiesięczny 
system wczesnego ostrzegania i 
monitorowania wydatków rolnych w celu 
zapewnienia – w przypadku pojawienia się 
ryzyka przekroczenia pułapu rocznego –
możliwości jak najszybszego podjęcia 
odpowiednich środków w ramach 
przyznanych jej uprawnień w zakresie 
zarządzania oraz – gdyby działania te 
okazały się niewystarczające –
zaproponowania innych środków. 
Okresowe sprawozdanie Komisji dla 
Parlamentu Europejskiego i Rady powinno 
zawierać zestawienie zmian wydatków 
dokonanych do dnia sporządzenia 
sprawozdania z wydatkami szacunkowymi, 
jak również ocenę prognozowalnego 
wykonania budżetu do końca roku 
budżetowego.

(20) W czasie wykonywania budżetu 
Komisja powinna stosować comiesięczny 
system wczesnego ostrzegania i 
monitorowania wydatków rolnych w celu 
zapewnienia – w przypadku pojawienia się 
ryzyka przekroczenia pułapu rocznego –
możliwości jak najszybszego podjęcia 
odpowiednich środków w ramach 
przyznanych jej uprawnień w zakresie 
zarządzania oraz – gdyby działania te 
okazały się niewystarczające –
zaproponowania innych środków, z 
uwzględnieniem marginesu określonego w 
punkcie 19 preambuły. Okresowe 
sprawozdanie Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady powinno zawierać 
zestawienie zmian wydatków dokonanych 
do dnia sporządzenia sprawozdania z 
wydatkami szacunkowymi, jak również 
ocenę prognozowalnego wykonania 
budżetu do końca roku budżetowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 19 preambuły odniesienie do marginesu wynoszącego 300 milionów EUR, 
istniejącego w ramach pułapu pośredniego EFRG, należy umieścić z powrotem w 
przedmiotowym punkcie preambuły.

Poprawka 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Programy rozwoju obszarów 
wiejskich są finansowane z budżetu 
unijnego na podstawie zobowiązań w 

(23) Programy rozwoju obszarów 
wiejskich są finansowane z budżetu 
unijnego na podstawie zobowiązań w 
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ratach rocznych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość korzystania z 
ustanowionych funduszy unijnych od 
momentu rozpoczęcia przedmiotowych 
programów. Dlatego też konieczne jest 
ustanowienie odpowiednio ograniczonego 
prefinansowania mającego zapewnić 
regularny przepływ środków 
umożliwiający terminowe dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów w ramach 
programów.

ratach rocznych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość korzystania z 
ustanowionych funduszy unijnych od 
momentu rozpoczęcia przedmiotowych 
programów. W terminie dwóch miesięcy 
państwa członkowskie mogą 
poinformować Komisję o tym, że nie chcą 
otrzymać kwoty prefinansowania. Dlatego 
też konieczne jest ustanowienie 
odpowiednio ograniczonego 
prefinansowania mającego zapewnić 
regularny przepływ środków 
umożliwiający terminowe dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów w ramach 
programów. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zmniejszyć obciążenie budżetów państw członkowskich, te państwa członkowskie, które 
nie wymagają kwoty prefinansowania w celu rozpoczęcia swoich programów, powinny mieć 
możliwość odmowy tej kwoty.

Poprawka 122
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Programy rozwoju obszarów 
wiejskich są finansowane z budżetu 
unijnego na podstawie zobowiązań w 
ratach rocznych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość korzystania z 
ustanowionych funduszy unijnych od 
momentu rozpoczęcia przedmiotowych 
programów. Dlatego też konieczne jest 
ustanowienie odpowiednio ograniczonego 
prefinansowania mającego zapewnić 
regularny przepływ środków 
umożliwiający terminowe dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów w ramach 
programów.

(23) Programy rozwoju obszarów 
wiejskich są finansowane z budżetu 
unijnego na podstawie zobowiązań w 
ratach rocznych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość korzystania z 
ustanowionych funduszy unijnych od 
momentu rozpoczęcia przedmiotowych 
programów, jeżeli takie jest ich życzenie. 
Dlatego też konieczne jest ustanowienie 
odpowiednio ograniczonego 
prefinansowania mającego zapewnić 
regularny przepływ środków 
umożliwiający terminowe dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów w ramach 
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programów.

Or. en

Poprawka 123
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Pomoc unijną należy wypłacać 
beneficjentom w ustalonym terminie, by 
mogła ona zostać skutecznie wykorzystana. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
ustalonych w przepisach Unii może 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu unijnego. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać 
wyłączone z finansowania unijnego. W 
celu poszanowania zasady 
proporcjonalności Komisja powinna móc 
ustalać przepisy określające wyjątki od tej 
ogólnej zasady. Przedmiotowa zasada 
ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005 powinna zostać utrzymana i 
mieć zastosowanie zarówno do EFRG, jak 
i EFRROW. W przypadku gdy państwa 
członkowskie dokonują wpłat z 
opóźnieniem, powinny dodać odsetki do 
kwoty głównej na swój koszt w celu 
wyrównania strat beneficjentom. Taki 
przepis mógłby motywować państwa 
członkowskie do bardziej rygorystycznego 
przestrzegania terminów płatności oraz 
upewnić beneficjentów, że środki zostaną 
im wypłacone na czas – lub że w 
przypadku opóźnienia płatności otrzymają 
oni przynajmniej stosowną rekompensatę.

(25) Pomoc unijną należy wypłacać 
beneficjentom w ustalonym terminie, by 
mogła ona zostać skutecznie wykorzystana. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
ustalonych w przepisach Unii może 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu unijnego. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać 
wyłączone z finansowania unijnego. W 
celu poszanowania zasady 
proporcjonalności Komisja powinna móc 
ustalać przepisy określające wyjątki od tej 
ogólnej zasady. Przedmiotowa zasada 
ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005 powinna zostać utrzymana i 
mieć zastosowanie zarówno do EFRG, jak 
i EFRROW.

Or. en
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Poprawka 124
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Pomoc unijną należy wypłacać 
beneficjentom w ustalonym terminie, by 
mogła ona zostać skutecznie wykorzystana. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
ustalonych w przepisach Unii może 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu unijnego. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać 
wyłączone z finansowania unijnego. W 
celu poszanowania zasady 
proporcjonalności Komisja powinna móc 
ustalać przepisy określające wyjątki od tej 
ogólnej zasady. Przedmiotowa zasada 
ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005 powinna zostać utrzymana i 
mieć zastosowanie zarówno do EFRG, jak 
i EFRROW. W przypadku gdy państwa 
członkowskie dokonują wpłat z 
opóźnieniem, powinny dodać odsetki do 
kwoty głównej na swój koszt w celu 
wyrównania strat beneficjentom. Taki 
przepis mógłby motywować państwa 
członkowskie do bardziej rygorystycznego 
przestrzegania terminów płatności oraz 
upewnić beneficjentów, że środki zostaną 
im wypłacone na czas – lub że w 
przypadku opóźnienia płatności otrzymają 
oni przynajmniej stosowną rekompensatę.

(25) Pomoc unijną należy wypłacać 
beneficjentom w ustalonym terminie, by 
mogła ona zostać skutecznie wykorzystana. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
ustalonych w przepisach Unii może 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu unijnego. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać 
wyłączone z finansowania unijnego. W 
celu poszanowania zasady 
proporcjonalności Komisja powinna móc 
ustalać przepisy określające wyjątki od tej 
ogólnej zasady. Przedmiotowa zasada 
ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005 powinna zostać utrzymana i 
mieć zastosowanie zarówno do EFRG, jak 
i EFRROW. W przypadku gdy państwa 
członkowskie dokonują wpłat z 
opóźnieniem, powinny dodać odsetki do 
kwoty głównej na swój koszt w celu 
wyrównania strat beneficjentom. Taki 
przepis mógłby motywować państwa 
członkowskie do bardziej rygorystycznego 
przestrzegania terminów płatności oraz 
upewnić beneficjentów, że środki zostaną 
im wypłacone na czas – lub że w 
przypadku opóźnienia płatności otrzymają 
oni przynajmniej stosowną rekompensatę.
Ustanowienie maksymalnej spójności w 
zakresie interpretacji regulacji 
określających wymogi kwalifikowania się 
do otrzymania funduszy ułatwiłoby 
wdrożenie projektów kwalifikacyjnych w 
ramach EFRROW oraz zapewnienie 
skutecznego finansowania.
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Poprawka 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Sektorowe prawodawstwo rolne 
nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek przesyłania w wyznaczonych 
terminach informacji dotyczących ilości 
przeprowadzonych kontroli oraz ich 
wyników. Wspomnianych statystyk 
kontroli używa się do określenia poziomu 
błędu na poziomie państwa 
członkowskiego oraz – w szerszym 
zakresie – do celów kontroli zarządzania 
EFRG oraz EFRROW. Umożliwiają one 
Komisji zdobycie pewności, że zarządzanie 
funduszami odbywa się z odpowiedni 
sposób, i są istotnym elementem rocznego 
poświadczenia wiarygodności. Ze względu 
na fundamentalny charakter wspomnianych 
informacji statystycznych oraz w celu 
zagwarantowania, że państwa 
członkowskie będą w terminie 
wywiązywać się z obowiązku przesyłania 
ich, konieczne jest ustanowienie 
instrumentu zapobiegającego opóźnieniom 
w przekazywaniu wymaganych danych w 
sposób proporcjonalny do zakresu braku 
danych. Należy zatem ustanowić przepisy, 
umożliwiające Komisji zawieszenie części 
miesięcznych lub okresowych płatności, w 
odniesieniu do których nie przesłano 
odpowiednich informacji statystycznych w 
wymaganym terminie.

(27) Sektorowe prawodawstwo rolne 
nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek przesyłania w wyznaczonych 
terminach informacji dotyczących ilości 
przeprowadzonych kontroli oraz ich 
wyników. Wspomnianych statystyk 
kontroli używa się do określenia poziomu 
błędu na poziomie państwa 
członkowskiego oraz – w szerszym 
zakresie – do celów kontroli zarządzania 
EFRG oraz EFRROW. Umożliwiają one 
Komisji zdobycie pewności, że zarządzanie 
funduszami odbywa się w odpowiedni 
sposób, i są istotnym elementem rocznego 
poświadczenia wiarygodności. Ze względu 
na fundamentalny charakter wspomnianych 
informacji statystycznych oraz w celu 
zagwarantowania, że państwa 
członkowskie będą w terminie 
wywiązywać się z obowiązku przesyłania 
ich, konieczne jest ustanowienie 
proporcjonalnego instrumentu 
zapobiegającego opóźnieniom w 
przekazywaniu wymaganych danych w 
sposób proporcjonalny do zakresu braku 
danych. Należy zatem ustanowić przepisy, 
umożliwiające Komisji zawieszenie części 
miesięcznych lub okresowych płatności, w 
odniesieniu do których nie przesłano 
odpowiednich informacji statystycznych w 
wymaganym terminie, wyłącznie w 
przypadku gdy opóźnienie zagraża 
mechanizmowi udzielania absolutorium z 
wykonania budżetu rocznego, zgodnie z 
zasadą proporcjonalności.
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Poprawka 126
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Sektorowe prawodawstwo rolne 
nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek przesyłania w wyznaczonych 
terminach informacji dotyczących ilości 
przeprowadzonych kontroli oraz ich 
wyników. Wspomnianych statystyk 
kontroli używa się do określenia poziomu 
błędu na poziomie państwa 
członkowskiego oraz – w szerszym 
zakresie – do celów kontroli zarządzania 
EFRG oraz EFRROW. Umożliwiają one 
Komisji zdobycie pewności, że zarządzanie 
funduszami odbywa się z odpowiedni 
sposób, i są istotnym elementem rocznego 
poświadczenia wiarygodności. Ze względu 
na fundamentalny charakter 
wspomnianych informacji statystycznych 
oraz w celu zagwarantowania, że państwa 
członkowskie będą w terminie 
wywiązywać się z obowiązku przesyłania 
ich, konieczne jest ustanowienie 
instrumentu zapobiegającego 
opóźnieniom w przekazywaniu 
wymaganych danych w sposób 
proporcjonalny do zakresu braku danych.
Należy zatem ustanowić przepisy, 
umożliwiające Komisji zawieszenie części 
miesięcznych lub okresowych płatności, w 
odniesieniu do których nie przesłano 
odpowiednich informacji statystycznych w 
wymaganym terminie.

(27) Sektorowe prawodawstwo rolne 
nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek przesyłania w wyznaczonych 
terminach informacji dotyczących ilości 
przeprowadzonych kontroli oraz ich 
wyników. Wspomnianych statystyk 
kontroli używa się do określenia poziomu 
błędu na poziomie państwa 
członkowskiego oraz – w szerszym 
zakresie – do celów kontroli zarządzania 
EFRG oraz EFRROW. Umożliwiają one 
Komisji zdobycie pewności, że zarządzanie 
funduszami odbywa się w odpowiedni 
sposób, i są istotnym elementem rocznego 
poświadczenia wiarygodności.

Or. en
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Poprawka 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Finansowanie środków i działań w 
ramach WPR będzie częściowo 
realizowane w ramach zarządzania 
dzielonego. W celu zapewnienia 
właściwego zarządzania finansami 
funduszy unijnych Komisja powinna 
przeprowadzać kontrole nad właściwym 
zarządzaniem funduszami przez organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
dokonywanie płatności. Należy 
zdefiniować charakter kontroli, które 
miałyby być przeprowadzane przez 
Komisję, i określić zakres zadań Komisji w 
kwestii wykonywania budżetu, jak również 
sprecyzować obowiązki w zakresie 
współpracy nałożone na państwa 
członkowskie.

(30) Finansowanie środków i działań w 
ramach WPR będzie częściowo 
realizowane w ramach zarządzania 
dzielonego. W celu zapewnienia 
właściwego zarządzania finansami 
funduszy unijnych Komisja powinna 
przeprowadzać niezbędne kontrole nad 
właściwym zarządzaniem funduszami 
przez organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za dokonywanie płatności. 
Należy zdefiniować ogólne przepisy i 
zasady, których Komisja miałaby 
przestrzegać podczas kontroli, oraz 
charakter kontroli, które miałyby być 
przeprowadzane przez Komisję, i określić 
zakres zadań Komisji w kwestii 
wykonywania budżetu, jak również 
sprecyzować obowiązki w zakresie 
współpracy nałożone na państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W celu spełnienia przez Komisję 
obowiązku sprawdzania istnienia i 
właściwego funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli wydatków unijnych 
w państwach członkowskich, niezależnie 
od kontroli przeprowadzanych przez 
państwa członkowskie, należy umożliwić 

(31) W celu spełnienia przez Komisję 
obowiązku sprawdzania istnienia i 
właściwego funkcjonowania systemów 
zarządzania i kontroli wydatków unijnych 
w państwach członkowskich należy 
umożliwić dokonywanie weryfikacji przez 
osoby uprawnione przez Komisję, jak 
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dokonywanie weryfikacji przez osoby 
uprawnione przez Komisję, jak również 
przyznać im prawo zwracania się o 
wsparcie ze strony państw członkowskich 
w ich pracach.

również przyznać im prawo zwracania się 
o wsparcie ze strony państw 
członkowskich w ich pracach, z 
uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności, poziomu zaufania do 
niezawodności krajowych systemów 
kontroli i zarządzania oraz ogólnych 
wyników kontroli krajowych w kontekście 
liczby kontroli, które Komisja musi 
przeprowadzić.

Or. en

Poprawka 129
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Ze względu na fakt, iż Komisja jest 
odpowiedzialna za właściwe stosowanie 
prawa Unii zgodnie z art. 17 Traktatu o 
Unii Europejskiej, powinna ona 
podejmować decyzje w kwestii zgodności 
wydatków dokonanych przez państwa 
członkowskie z przepisami Unii. 
Państwom członkowskim należy przyznać 
prawo do uzasadniania swoich decyzji 
związanych z płatnościami i do korzystania 
z procedury pojednawczej w przypadku 
braku porozumienia między nimi a 
Komisją. W celu udzielenia państwom 
członkowskim gwarancji prawnych i 
finansowych dotyczących wydatków 
dokonanych w przeszłości, należy 
wyznaczyć maksymalny okres, w którym 
Komisja może podejmować decyzję 
odnośnie do skutków finansowych 
stwierdzonej niezgodności. W przypadku 
EFFROW procedura rozliczenia zgodności 
powinna spełniać przepisy dotyczące 
korekt finansowych, ustanowione w części 
2 rozporządzenia (UE) nr CR/xxx.

(34) Ze względu na fakt, iż Komisja jest 
odpowiedzialna za właściwe stosowanie 
prawa Unii zgodnie z art. 17 Traktatu o 
Unii Europejskiej, powinna ona 
podejmować decyzje w kwestii zgodności 
wydatków dokonanych przez państwa 
członkowskie z przepisami Unii, w 
stosownych przypadkach, na podstawie 
oceny rzeczywistego ryzyka dla funduszy 
rolniczych. Państwom członkowskim 
należy przyznać prawo do uzasadniania 
swoich decyzji związanych z płatnościami 
i do korzystania z procedury pojednawczej 
w przypadku braku porozumienia między 
nimi a Komisją. W celu udzielenia 
państwom członkowskim gwarancji 
prawnych i finansowych dotyczących 
wydatków dokonanych w przeszłości, 
należy wyznaczyć maksymalny okres, w 
którym Komisja może podejmować 
decyzję odnośnie do skutków finansowych 
stwierdzonej niezgodności. W przypadku 
EFFROW procedura rozliczenia zgodności 
powinna spełniać przepisy dotyczące 
korekt finansowych, ustanowione w części 
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2 rozporządzenia (UE) nr CR/xxx.

Or. en

Poprawka 130
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Procedury windykacji stosowane 
przez państwa członkowskie mogą 
opóźniać odzyskiwanie środków o wiele 
lat, bez gwarancji co do ich skuteczności. 
Koszty stosowania powyższych procedur 
mogą również być nieproporcjonalne w 
stosunku do kwot odzyskanych lub 
możliwych do odzyskania. W związku z 
powyższym w pewnych przypadkach 
państwa członkowskie powinny mieć 
prawo wstrzymania procedur 
odzyskiwania.

(36) Procedury windykacji stosowane 
przez państwa członkowskie mogą 
opóźniać odzyskiwanie środków o wiele 
lat, bez gwarancji co do ich skuteczności. 
Koszty stosowania powyższych procedur 
mogą również być nieproporcjonalne w 
stosunku do kwot odzyskanych lub
możliwych do odzyskania. Dotyczy to 
również odzyskiwania nieprawidłowych 
płatności lub odsetek poniżej określonego 
minimalnego limitu. Również w takim 
wypadku konieczne jest utrzymanie 
odpowiedniego stosunku kosztów do 
korzyści. W związku z powyższym w 
pewnych przypadkach państwa 
członkowskie powinny mieć prawo 
wstrzymania procedur odzyskiwania.

Or. de

Uzasadnienie

Odzyskiwanie drobnych kwot powoduje znaczne obciążenie biurokratyczne. Kwoty poniżej 
określonego minimalnego limitu nie powinny być zatem odzyskiwane, tak aby móc utrzymać 
odpowiedni stosunek kosztów do korzyści.

Poprawka 131
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Mając na uwadze ochronę interesów 
finansowych budżetu unijnego, należy 
przyjąć, że państwa członkowskie 
podejmują środki w celu upewnienia się, 
czy transakcje finansowane przez EFRG i 
EFRROW rzeczywiście mają miejsce i są 
poprawnie wykonywane. Państwa 
członkowskie powinny ponadto zapobiegać 
nieprawidłowościom lub naruszeniom 
zobowiązań przez beneficjentów, 
wykrywać je i skutecznie zwalczać. W tym 
celu stosuje się rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 
1995 w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich22.

(37) Mając na uwadze ochronę interesów 
finansowych budżetu unijnego, należy 
przyjąć, że państwa członkowskie 
podejmują środki w celu upewnienia się, 
czy transakcje finansowane przez EFRG i 
EFRROW rzeczywiście mają miejsce i są 
poprawnie wykonywane. Państwa 
członkowskie powinny ponadto zapobiegać 
nieprawidłowościom lub naruszeniom 
zobowiązań przez beneficjentów, 
wykrywać je i skutecznie zwalczać. W tym 
celu stosuje się rozporządzenie Rady (WE, 
Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 
1995 w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich22.
Aby zapewnić spójność priorytetów i celów 
polityki UE, zakres branego pod uwagę 
ryzyka dla interesów finansowych budżetu 
Unii powinien obejmować zagrożenia dla 
środowiska i zdrowia publicznego, 
ponieważ koszty z nimi związane są 
przenoszone na inne obszary wydatków 
publicznych, w tym wydatków UE.
Ograniczenie do minimum dodatkowych 
kosztów w innych obszarach powinno 
zapewnić efektywność wydatków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 132
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz 
do nakładania kar zawarte są w różnych 

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz 
do nakładania kar zawarte są w różnych 
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sektorowych rozporządzeniach rolnych. 
Wspomniane przepisy powinny znaleźć się 
w tych samych ramach prawnych na 
poziomie horyzontalnym. Powinny one 
pokrywać zobowiązania państw 
członkowskich w odniesieniu do kontroli 
administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu, przepisów dotyczących 
odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń 
z pomocy. Należy również ustanowić 
zasady dotyczące kontroli zobowiązań 
niekoniecznie związanych z wypłatą 
pomocy.

sektorowych rozporządzeniach rolnych. 
Wspomniane przepisy powinny znaleźć się 
w tych samych ramach prawnych na 
poziomie horyzontalnym. Powinny one 
pokrywać zobowiązania państw 
członkowskich w odniesieniu do kontroli 
administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu, przepisów dotyczących 
odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń 
z pomocy. Należy również ustanowić 
zasady dotyczące kontroli zobowiązań 
niekoniecznie związanych z wypłatą 
pomocy. Aby dać rolnikom spójne i 
wyraźne sygnały, zasady 
kwalifikowalności przekazywane rolnikom 
lub stosowane przez inspektorów przy 
określaniu kwalifikujących się obszarów 
powinny być interpretowane w sposób 
zapewniający, że systemy gospodarki 
rolnej o wysokiej wartości przyrodniczej 
nie będą w gorszej pozycji i że kontrole 
kwalifikowalności nie spowodują 
zmniejszenia jakości środowiska lub 
różnorodności biologicznej w systemach 
gospodarki rolnej.

Or. en

Poprawka 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz 
do nakładania kar zawarte są w różnych 
sektorowych rozporządzeniach rolnych. 
Wspomniane przepisy powinny znaleźć się 
w tych samych ramach prawnych na 
poziomie horyzontalnym. Powinny one 
pokrywać zobowiązania państw 
członkowskich w odniesieniu do kontroli 

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz 
do nakładania proporcjonalnych kar 
administracyjnych zawarte są w różnych 
sektorowych rozporządzeniach rolnych. 
Wspomniane przepisy powinny znaleźć się 
w tych samych ramach prawnych na 
poziomie horyzontalnym. Powinny one 
pokrywać zobowiązania państw 
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administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu, przepisów dotyczących 
odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń 
z pomocy. Należy również ustanowić 
zasady dotyczące kontroli zobowiązań 
niekoniecznie związanych z wypłatą 
pomocy.

członkowskich w odniesieniu do kontroli 
administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu, w tym zasad ogólnych i mających 
zastosowanie kryteriów, a także do
przepisów dotyczących odzyskiwania, 
zmniejszeń oraz wykluczeń z pomocy. 
Należy również ustanowić zasady 
dotyczące kontroli zobowiązań 
niekoniecznie związanych z wypłatą 
pomocy.

Or. en

Poprawka 134
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz 
do nakładania kar zawarte są w różnych 
sektorowych rozporządzeniach rolnych. 
Wspomniane przepisy powinny znaleźć się 
w tych samych ramach prawnych na 
poziomie horyzontalnym. Powinny one 
pokrywać zobowiązania państw 
członkowskich w odniesieniu do kontroli 
administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu, przepisów dotyczących 
odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń 
z pomocy. Należy również ustanowić 
zasady dotyczące kontroli zobowiązań 
niekoniecznie związanych z wypłatą 
pomocy.

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz 
do nakładania kar zawarte są w różnych 
sektorowych rozporządzeniach rolnych. 
Wspomniane przepisy powinny znaleźć się 
w tych samych ramach prawnych na 
poziomie horyzontalnym. Powinny one 
pokrywać zobowiązania państw 
członkowskich w odniesieniu do kontroli 
administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu, przepisów dotyczących 
odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń 
z pomocy. Należy również ustanowić 
zasady dotyczące zmniejszenia liczby
kontroli w przypadku gdy współczynniki 
błędów są dopuszczalne oraz kontroli 
zobowiązań niekoniecznie związanych z 
wypłatą pomocy.

Or. en

Poprawka 135
Wojciech Michał Olejniczak
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
stanowić silną zachętę dla państw 
członkowskich do obniżenia liczby 
kontroli na miejscu w przypadku, gdy 
współczynnik błędu znajduje się na 
dopuszczalnym poziomie. W szczególności 
ma to zastosowanie do odnośnych 
przepisów dotyczących Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania i Kontroli.

Or. pl

Poprawka 136
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Sprawiedliwy system kar wobec 
rolników za nieprawidłowości powinien 
wykluczać podwójne karanie i 
równoczesne stosowanie kar 
administracyjnych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia oraz kar 
kryminalnych na podstawie prawa 
karnego, chyba że chodzi o przypadki 
świadomych i zamierzonych oszustw.

Or. pl

Poprawka 137
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38b) Jakiekolwiek kary administracyjne, 
w tym obowiązek zwrotu uzyskanych przez 
rolnika płatności, nie powinny mieć 
miejsca z powodu okoliczności 
obiektywnych lub niezależnych od rolnika, 
a zwłaszcza z powodu zdarzeń losowych.

Or. pl

Poprawka 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zachować główne elementy 
systemu zintegrowanego, a w 
szczególności przepisy dotyczące 
skomputeryzowanej bazy danych, system 
identyfikacji działek rolnych, wniosków o 
przyznanie pomocy lub wniosków o 
przyznanie płatności oraz system 
identyfikacji i rejestrowania uprawnień do 
płatności.

(41) Należy zachować główne elementy 
systemu zintegrowanego, a w 
szczególności przepisy dotyczące 
skomputeryzowanej bazy danych, system 
identyfikacji działek rolnych, wniosków o 
przyznanie pomocy lub wniosków o 
przyznanie płatności oraz system 
identyfikacji i rejestrowania uprawnień do 
płatności. Przy tworzeniu tych systemów 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
wykorzystywać technologię.

Or. en

Poprawka 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zachować główne elementy 
systemu zintegrowanego, a w 

(41) Należy zachować na odpowiednim 
poziomie główne elementy systemu 
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szczególności przepisy dotyczące 
skomputeryzowanej bazy danych, system 
identyfikacji działek rolnych, wniosków o 
przyznanie pomocy lub wniosków o 
przyznanie płatności oraz system 
identyfikacji i rejestrowania uprawnień do 
płatności.

zintegrowanego, a w szczególności 
przepisy dotyczące skomputeryzowanej 
bazy danych, system identyfikacji działek 
rolnych, wniosków o przyznanie pomocy 
lub wniosków o przyznanie płatności oraz 
system identyfikacji i rejestrowania
uprawnień do płatności, z należytym 
uwzględnieniem konieczności 
nienakładania na rolników i 
administrację nadmiernych obciążeń 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 140
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zachować główne elementy 
systemu zintegrowanego, a w 
szczególności przepisy dotyczące 
skomputeryzowanej bazy danych, system 
identyfikacji działek rolnych, wniosków o 
przyznanie pomocy lub wniosków o 
przyznanie płatności oraz system 
identyfikacji i rejestrowania uprawnień do 
płatności.

(41) Należy zachować na odpowiednim 
poziomie główne elementy systemu 
zintegrowanego, a w szczególności 
przepisy dotyczące skomputeryzowanej 
bazy danych, system identyfikacji działek 
rolnych, wniosków o przyznanie pomocy 
lub wniosków o przyznanie płatności oraz 
system identyfikacji i rejestrowania 
uprawnień do płatności, z należytym 
uwzględnieniem konieczności 
nienakładania na rolników i organy 
administracji nadmiernych obciążeń 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 141
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Należy umożliwić państwom 
członkowskim ustanowienie wniosków o 
przyznanie pomocy lub wniosków o 
przyznanie płatności o wieloletnim 
terminie ważności, zwłaszcza w 
odniesieniu do rolników praktykujących 
stały lub tradycyjny model produkcji 
rolnej.

Or. pl

Poprawka 142
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Płatności przewidziane w ramach 
systemów wsparcia Unii objętych 
systemem zintegrowanym powinny być 
przekazywane przez właściwe organy 
krajowe beneficjentom w pełnej 
wysokości, z zastrzeżeniem wszelkich 
redukcji przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, w wyznaczonych 
terminach. W celu bardziej elastycznego 
zarządzania płatnościami bezpośrednimi 
należy umożliwić państwom 
członkowskim dokonywanie płatności 
objętych systemem zintegrowanym w nie 
więcej niż dwóch ratach na rok.

(42) Płatności przewidziane w ramach 
systemów wsparcia Unii objętych 
systemem zintegrowanym powinny być 
przekazywane beneficjentom w pełnej 
wysokości, z zastrzeżeniem wszelkich 
redukcji przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, w wyznaczonych 
terminach. W celu bardziej elastycznego 
zarządzania płatnościami bezpośrednimi 
należy umożliwić państwom 
członkowskim dokonywanie płatności 
objętych systemem zintegrowanym w nie 
więcej niż dwóch ratach na rok.

Or. en

Poprawka 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. 
ustanawiającym wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającym określone systemy 
wsparcia dla rolników oraz zmieniającym 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) 
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) 
nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 
1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 
1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 
2529/200125, które zostało zastąpione 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, 
ustanowiono zasadę, że płatność pełnej 
kwoty wsparcia w ramach WPR powinna 
być powiązana z przestrzeganiem zasad 
dotyczących gospodarowania gruntami, 
produkcji rolnej oraz działalności rolniczej. 
Wspomniana zasada została następnie 
odzwierciedlona w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW)26 oraz 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z 
dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającym wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”)27. W ramach tak 
zwanego systemu „wzajemnej zgodności” 
państwa członkowskie mają nakładać kary 
w formie zmniejszenia wsparcia lub 
wykluczenia ze wsparcia otrzymanego w 
ramach WPR w całości lub w części.

(50) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. 
ustanawiającym wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w 
ramach wspólnej polityki rolnej i 
ustanawiającym określone systemy 
wsparcia dla rolników oraz zmieniającym 
rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) 
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) 
nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 
1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 
1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 
2529/200125, które zostało zastąpione 
rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, 
ustanowiono zasadę, że płatność pełnej 
kwoty wsparcia w ramach WPR powinna 
być powiązana z przestrzeganiem zasad 
dotyczących gospodarowania gruntami, 
produkcji rolnej oraz działalności rolniczej. 
Wspomniana zasada została następnie 
odzwierciedlona w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW)26 oraz 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z 
dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającym wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”)27. W ramach tak 
zwanego systemu „wzajemnej zgodności” 
państwa członkowskie mają nakładać kary 
administracyjne w formie zmniejszenia 
wsparcia lub wykluczenia ze wsparcia 
otrzymanego w ramach WPR w całości lub 
w części, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności oraz z uwzględnieniem 
ogólnych kryteriów różnicowania tych 
kar, określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en
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Poprawka 144
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Zasada wzajemnej zgodności łączy w 
ramach WPR podstawowe normy 
dotyczące ochrony środowiska, zmiany 
klimatu, dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, zdrowia publicznego, 
zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz 
dobrostanu zwierząt. Połączenie to ma na 
celu przyczynienie się do rozwoju 
zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów 
dotyczącej konieczności przestrzegania 
tych podstawowych norm. Zmierza ono 
również pogodzenia celów WPR z 
oczekiwaniami społeczeństwa przez 
zwiększenie spójności WPR z polityką w 
dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt.

(51) Zasada wzajemnej zgodności łączy w 
ramach WPR podstawowe normy 
dotyczące ochrony środowiska, zmiany 
klimatu, dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, zdrowia publicznego, 
zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz 
dobrostanu zwierząt. Połączenie to ma na 
celu przyczynienie się do rozwoju 
zrównoważonego rolnictwa poprzez 
zwiększenie świadomości beneficjentów 
dotyczącej konieczności przestrzegania 
tych podstawowych norm. Zmierza ono 
również pogodzenia celów WPR z 
oczekiwaniami społeczeństwa przez 
zwiększenie spójności WPR z polityką w 
dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt i roślin oraz 
dobrostanu zwierząt. WPR nie powinna 
szkodzić: racjonalna wzajemna zgodność i 
obowiązkowa ekologizacja powinny 
stanowić scenariusz wyjściowy dla 
zrównoważonego rozwoju, tj. umowę ze 
społeczeństwem, aby obywatele mogli być 
pewni, że publiczne pieniądze są 
przeznaczane na dobra publiczne, a nie 
wykorzystywane do generowania 
dodatkowych kosztów, np. w obszarze 
likwidacji zanieczyszczeń środowiska, 
rozwiązywania sytuacji kryzysowych 
dotyczących zdrowia publicznego, kosztów 
obniżonej płodności i produktywności itd. 
Aby zapewnić efektywność budżetową i 
zminimalizować koszty przenoszone na 
inne obszary wydatków publicznych, 
należy zastosować, za pomocą środków 
wzajemnej zgodności i ekologizacji, 
rozsądny scenariusz wyjściowy dla 
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zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Po pierwsze podstawowe wymogi w zakresie zarządzania stanowią już minimum wymogów 
prawnych w odniesieniu do jakości środowiska we wszystkich właściwych przepisach 
ustawowych dorobku wspólnotowego, w związku z czym racjonalna wzajemna zgodność i 
obowiązkowa „ekologizacja” powinny stanowić „scenariusz wyjściowy dla zrównoważonego 
rozwoju”. Po drugie poprzez ograniczenie negatywnych skutków zewnętrznych zasada 
„nieszkodzenia” w ramach WPR świadczy o efektywności budżetowej i efektywności 
wydatków publicznych, a także o efektywności obiegu składników odżywczych, wody i energii 
w ekosystemach rolniczych.

Poprawka 145
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) System wzajemnej zgodności stanowi 
integralną część wspólnej polityki rolnej i 
należy go utrzymać. Jednakże biorąc pod 
uwagę fakt, iż składa się ona obecnie z 
oddzielnych wykazów dotyczących 
podstawowych wymogów w zakresie 
zarządzania oraz norm w zakresie zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, należałoby ją uprościć w taki 
sposób, by zagwarantować i uwidocznić jej 
spójność. W tym celu przedmiotowe 
wymogi oraz normy powinny zostać 
umieszczone w jednym wykazie i 
pogrupowane według obszarów i 
zagadnień. Z doświadczeń wynika 
również, że niektóre wymogi w zakresie 
systemu wzajemnej zgodności nie są 
dostatecznie związane z działalnością 
rolniczą czy powierzchnią gospodarstwa 
lub dotyczą organów krajowych, a nie 
beneficjentów. W związku z powyższym 
należy odpowiednio dostosować ten 

(52) System wzajemnej zgodności stanowi 
integralną część wspólnej polityki rolnej i 
należy go utrzymać. Jednakże biorąc pod 
uwagę fakt, iż składa się ona obecnie z 
oddzielnych wykazów dotyczących 
podstawowych wymogów w zakresie 
zarządzania oraz norm w zakresie zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, należałoby ją uprościć w taki 
sposób, by zagwarantować i uwidocznić jej 
spójność bez obniżania jakości 
środowiska. W tym celu przedmiotowe 
wymogi oraz normy powinny zostać 
umieszczone w jednym wykazie i 
pogrupowane według obszarów i 
zagadnień. Z doświadczeń wynika 
również, że niektóre wymogi w zakresie 
systemu wzajemnej zgodności nie są 
dostatecznie związane z działalnością 
rolniczą czy powierzchnią gospodarstwa 
lub dotyczą organów krajowych, a nie 
beneficjentów. W związku z powyższym 
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zakres. Należy ponadto ustanowić przepisy 
dotyczące utrzymywania trwałych użytków 
zielonych w latach 2014 i 2015.

należy odpowiednio dostosować ten 
zakres. Należy ponadto ustanowić przepisy 
dotyczące utrzymywania trwałych użytków 
zielonych na poziomie działki.

Or. en

Poprawka 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Państwa członkowskie muszą w pełni 
wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania, tak by można je było 
stosować na poziomie gospodarstw oraz 
zagwarantować równe traktowanie 
rolników.

(53) Państwa członkowskie muszą w pełni 
wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania, tak by można je było 
stosować na poziomie gospodarstw oraz 
zagwarantować równe traktowanie 
rolników. Komisja powinna wydać 
wytyczne w sprawie wykładni przepisów 
dotyczących identyfikacji i rejestracji 
zwierząt dla celów wzajemnej zgodności.
Zwłaszcza w przypadku systemów 
elektronicznych tego rodzaju wytyczne 
powinny odzwierciedlać to, że 100-
procentowa dokładność często jest 
niemożliwa i że w związku z tym wytyczne 
powinny przewidywać pewną tolerancję.
W razie potrzeby, tak jak w przypadku 
systemów elektronicznych, wytyczne 
powinny zapewniać elastyczność na 
poziomie gospodarstw, aby osiągnąć 
niezbędną równowagę między 
zachowaniem ducha przepisów a 
stosowaniem proporcjonalnych kar 
administracyjnych jedynie w przypadku 
niezgodności dającej się bezpośrednio i 
jednoznacznie przypisać do danych 
beneficjentów, w szczególności w 
odniesieniu do powtarzających się awarii 
wykorzystywanej technologii.

Or. en
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Uzasadnienie

Elektroniczne systemy identyfikacji często nie mogą zapewnić 100-procentowej dokładności.
Należy to uwzględnić we wszystkich wytycznych publikowanych przez Komisję.

Poprawka 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej28, przepisy 
dotyczące stosowania zasady wzajemnej 
zgodności będą w pełni obowiązywać 
dopiero wówczas, gdy wszystkie państwa
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników.
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1stycznia 
2013 r.

skreślony

Or. de

Poprawka 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej28 przepisy 
dotyczące stosowania systemu wzajemnej 
zgodności będą w pełni obowiązywać 

skreślony
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dopiero wówczas, gdy wszystkie państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników.
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest włączanie ramowej dyrektywy wodnej jako wymogu wzajemnej zgodności, 
ponieważ cele ramowej dyrektywy wodnej są określone pod względem statusu jednolitych 
części wód, a nie pod względem środków, jakie rolnicy (lub inne osoby) są zobowiązane 
przedsięwziąć. Nietypowa dla ramowej dyrektywy wodnej byłaby sytuacja, w której problem z 
jednolitą częścią wód przypisano by jednemu rolnikowi.

Poprawka 149
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej28 przepisy 
dotyczące stosowania systemu wzajemnej 
zgodności będą w pełni obowiązywać 
dopiero wówczas, gdy wszystkie państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników.
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2013 r.

skreślony

Or. en
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Poprawka 150
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej28 przepisy dotyczące 
stosowania systemu wzajemnej zgodności 
będą w pełni obowiązywać dopiero 
wówczas, gdy wszystkie państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników. 
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2013 r.

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej28 przepisy dotyczące 
stosowania systemu wzajemnej zgodności 
mogą w pełni obowiązywać dopiero 
wówczas, gdy wszystkie państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników. 
Komisja przedstawia propozycje zmiany 
przepisów dotyczących wzajemnej 
zgodności w celu przedsięwzięcia 
odpowiednich pod tym względem środków 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2018 r.

Or. en

Poprawka 151
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej28 przepisy dotyczące 
stosowania systemu wzajemnej zgodności 
będą w pełni obowiązywać dopiero 
wówczas, gdy wszystkie państwa 

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej28 przepisy dotyczące 
stosowania systemu wzajemnej zgodności 
będą w pełni obowiązywać wówczas, gdy 
państwa członkowskie wdrożą je w pełni, 
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członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników. 
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2013 r.

w szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników. 
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2013 r.

Or. en

Poprawka 152
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej28, przepisy dotyczące 
stosowania zasady wzajemnej zgodności 
będą w pełni obowiązywać dopiero 
wówczas, gdy wszystkie państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników. 
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2013 r.

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej28, przepisy dotyczące 
stosowania zasady wzajemnej zgodności 
będą w pełni obowiązywać dopiero 
wówczas, gdy wszystkie państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników. 
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2014 r.

Or. de

Poprawka 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W przypadku dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 

skreślony



PE492.777v02-00 40/188 AM\910033PL.doc

PL

21 października 2009 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania 
pestycydów29, przepisy dotyczące 
stosowania zasady wzajemnej zgodności 
będą w pełni obowiązywać dopiero 
wówczas, gdy wszystkie państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników.
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na poziomie gospodarstw będą 
stosowane stopniowo i zgodnie z 
harmonogramem, a przede wszystkim 
ogólne przepisy dotyczące integrowanej 
ochrony roślin będą stosowane najpóźniej 
od dnia 1 stycznia 2014 r.

Or. de

Poprawka 154
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W przypadku dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów29

przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności będą w pełni 
obowiązywać dopiero wówczas, gdy 
wszystkie państwa członkowskie wdrożą je 
w pełni, w szczególności w zakresie 
jasnych obowiązków dotyczących 
rolników. Zgodnie z dyrektywą, 
wspomniane wymogi na poziomie 
gospodarstw będą stosowane stopniowo i 
zgodnie z harmonogramem, a przede 
wszystkim ogólne przepisy dotyczące 
integrowanej ochrony roślin będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 

skreślony
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2014 r.

Or. en

Poprawka 155
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W przypadku dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów29

przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności będą w pełni 
obowiązywać dopiero wówczas, gdy 
wszystkie państwa członkowskie wdrożą je 
w pełni, w szczególności w zakresie 
jasnych obowiązków dotyczących 
rolników. Zgodnie z dyrektywą, 
wspomniane wymogi na poziomie 
gospodarstw będą stosowane stopniowo i 
zgodnie z harmonogramem, a przede 
wszystkim ogólne przepisy dotyczące 
integrowanej ochrony roślin będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2014 r.

(55) W przypadku dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów29

przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności mogą w pełni 
obowiązywać dopiero wówczas, gdy 
wszystkie państwa członkowskie wdrożą je 
w pełni, w szczególności w zakresie 
jasnych obowiązków dotyczących 
rolników. Komisja przedstawia propozycje 
zmiany przepisów dotyczących wzajemnej 
zgodności w celu przedsięwzięcia 
odpowiednich pod tym względem środków 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2015 r.

Or. en

Poprawka 156
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W przypadku dyrektywy Parlamentu (55) W przypadku dyrektywy Parlamentu 
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Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów29

przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności będą w pełni 
obowiązywać dopiero wówczas, gdy 
wszystkie państwa członkowskie wdrożą je 
w pełni, w szczególności w zakresie 
jasnych obowiązków dotyczących 
rolników. Zgodnie z dyrektywą, 
wspomniane wymogi na poziomie 
gospodarstw będą stosowane stopniowo i 
zgodnie z harmonogramem, a przede 
wszystkim ogólne przepisy dotyczące 
integrowanej ochrony roślin będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2014 r.

Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów29

przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności będą w pełni 
obowiązywać wówczas, gdy państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
obowiązków dotyczących rolników. 
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na poziomie gospodarstw będą 
stosowane stopniowo i zgodnie z 
harmonogramem, a przede wszystkim 
ogólne przepisy dotyczące integrowanej 
ochrony roślin będą stosowane najpóźniej 
od dnia 1 stycznia 2014 r.

Or. en

Poprawka 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Zgodnie z art. 22 dyrektywy 
2000/60/WE, dyrektywa Rady 80/68/EWG 
z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie 
ochrony wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem spowodowanym przez 
niektóre substancje niebezpieczne30

zostanie uchylona z dniem 23 grudnia 
2013 r. Aby utrzymać przepisy 
obowiązujące w ramach zasady wzajemnej 
zgodności, związane z ochroną wód 
gruntowych, właściwe jest – do czasu 
włączenia dyrektywy 2000/60/WE do 
systemu wzajemnej zgodności –
dostosowanie zakresu systemu wzajemnej 
zgodności oraz określenie normy w 
zakresie zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska 
obejmującej wymogi określone w art. 4 i 5 

skreślony
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dyrektywy 80/68/EWG.

Or. de

Poprawka 158
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze 
stosowania systemu wzajemnej zgodności 
można uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. Wszystkie 
gospodarstwa rolne powinny być 
zobowiązane do przestrzegania zasady
wzajemnej zgodności, mimo że agencje 
płatnicze mogą zadecydować o przyznaniu 
małym gospodarstwom rolnym o niższym 
poziomie ryzyka odpowiednich czynników 
ryzyka ze względu na ich mniejszą 
powierzchnię.
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przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie gospodarstwa rolne powinny być zobowiązane do przestrzegania zasady wzajemnej 
zgodności, np. wymogi podstawowe w zakresie zarządzania opierają się na prawie UE, które 
obowiązuje wszystkich bez wyjątków. Jeżeli wykluczyłoby się obszary, na których występują 
poważne zagrożenia środowiskowe wynikające z nieprawidłowego zarządzania wodą i glebą, 
nastąpiłaby dalsza degradacja środowiska tych obszarów. Również ochrona cech krajobrazu 
w ramach GAEC jest istotna w przypadku krajobrazów i systemów obejmujących małe 
gospodarstwa rolne. Warto zauważyć, że drobnych producentów rolnych obowiązują 
łagodniejsze przepisy dotyczące środków ekologizacji ze względu na progi 
rotacji/dywersyfikacji oparte na obszarach.

Poprawka 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze 

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny.
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stosowania systemu wzajemnej zgodności 
można uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

Or. en

Poprawka 160
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. 
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[DP], obciążenia wynikające ze 
stosowania systemu wzajemnej zgodności 
można uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Drobni producenci rolni nie powinni być zwalniani z obowiązku przestrzegania zasady 
wzajemnej zgodności ze względów konkurencyjności i spójności.

Poprawka 161
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
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instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze 
stosowania zasady wzajemnej zgodności 
można uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

instrument prawny.

Or. de

Uzasadnienie

Przepis ten jest niespójny, ponieważ drobni producenci rolni są zwolnieni ze stosowania 
zasady wzajemnej zgodności (a w szczególności z kontroli/sankcji) na potrzeby uproszczenia, 
ale jednocześnie istnieje obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad ustanowionych w 
sektorowym prawodawstwie rolnym itd.

Poprawka 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
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Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze 
stosowania systemu wzajemnej zgodności 
można uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy rolnicy muszą poprawić efekty swojej działalności środowiskowej. W związku z tym 
wszystkie gospodarstwa rolne, niezależnie od wielkości, powinny spełniać wymogi związane z 
zarządzaniem wodą i glebą oraz ochroną cech krajobrazu zgodnie z GAEC. Negatywne skutki 
dla środowiska mogą wystąpić zwłaszcza w przypadku rolników, którzy posiadają niewielką 
liczbę hektarów, lecz prowadzą bardzo intensywną działalność produkcyjną, lub w przypadku 
regionów o wysokiej koncentracji „drobnych producentów rolnych”.

Poprawka 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze stosowania 
systemu wzajemnej zgodności można 
uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, oparte na ryzyku, 
skuteczne i odstraszające. Kary te należy 
stosować bez uszczerbku dla kar 
ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze stosowania 
systemu wzajemnej zgodności można 
uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z systemu kontroli 
wzajemnej zgodności oraz powinni 
podlegać karom za niestosowanie 
wzajemnej zgodności wyłącznie w 
przypadku poważnego naruszenia 
podstawowych wymogów w zakresie 
zarządzania. Specjalne traktowanie tych 
rolników w odniesieniu do wzajemnej 
zgodności należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa, zgodnie z kontrolami 
niezależnymi od wspólnej polityki rolnej.

Or. en
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Poprawka 164
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze stosowania 
systemu wzajemnej zgodności można 
uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze stosowania 
systemu wzajemnej zgodności można 
uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa. Drobne nieumyślne 
naruszenia związane z kontrolami 
wzajemnej zgodności nie powinny być 
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karalne, lecz powinno się w ich przypadku 
wydać ostrzeżenie i zadbać o 
monitorowanie zgodności podczas 
kontroli w przyszłości.

Or. en

Poprawka 165
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) Państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do składania rocznych 
sprawozdań z wdrożenia i wyników 
środków wzajemnej zgodności i
ekologizacji Komisji Europejskiej, która z 
kolei powinna przedkładać Parlamentowi 
Europejskiemu roczne sprawozdanie ze 
skuteczności działań państw 
członkowskich w celu sprostania 
długoterminowym wyzwaniom związanym 
ze zrównoważonością systemów produkcji 
żywności.

Or. en

Poprawka 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57a) Państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do składania rocznych 
sprawozdań z wdrożenia i wyników 
środków wzajemnej zgodności i 
ekologizacji. Na podstawie sprawozdań 
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krajowych Komisja Europejska 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
roczne sprawozdanie z wyników 
zastosowania tych środków w produkcji 
rolnej oraz ich wpływu na środowisko w 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na to, że „ekologizacja” będzie nowym elementem, który ma być rozpatrywany w 
ramach przepisów dotyczących wzajemnej zgodności, istotne jest, aby Komisja 
przeanalizowała ich spójność i przekazała Parlamentowi Europejskiemu odnośne informacje 
zwrotne. Jest to zgodne z poprawką do art. 96 ust. 3.

Poprawka 167
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Sprawne wdrożenie zasady 
wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji 
przestrzegania zobowiązań przez 
beneficjentów. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie decyduje się na skorzystanie 
z wariantu niezastosowania zmniejszenia 
lub wykluczenia w przypadku gdy 
odnośna kwota wynosi mniej niż 100 euro, 
właściwy organ kontrolny powinien, w 
odniesieniu do próby beneficjentów w 
roku następnym, sprawdzić, czy w 
odniesieniu do ustaleń związanych z 
niespełnieniem przedmiotowych wymogów 
podjęto działania naprawcze.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Usunięcie tego zapisu doprowadzi do znacznego uproszczenia stosowanych przez państwa 
członkowskie procedur administracyjnych oraz ograniczenia wydatków budżetowych.
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Poprawka 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Sprawne wdrożenie systemu 
wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji 
przestrzegania zobowiązań przez 
beneficjentów. W przypadku gdy państwo 
członkowskie decyduje się na skorzystanie 
z wariantu niezastosowania zmniejszenia 
lub wykluczenia, gdy odnośna kwota 
wynosi mniej niż 100 EUR, właściwy 
organ kontrolny powinien, w odniesieniu 
do próby beneficjentów w roku następnym, 
sprawdzić, czy w odniesieniu do ustaleń 
związanych z niespełnieniem 
przedmiotowych wymogów podjęto 
działania naprawcze.

(60) Sprawne wdrożenie systemu 
wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji 
przestrzegania zobowiązań przez 
beneficjentów. W przypadku gdy państwo 
członkowskie decyduje się na skorzystanie 
z wariantu niezastosowania zmniejszenia 
lub wykluczenia, gdy odnośna kwota 
wynosi mniej niż 100 EUR, właściwy 
organ kontrolny powinien, w odniesieniu 
do próby beneficjentów w roku następnym, 
sprawdzić, czy w odniesieniu do ustaleń 
związanych z niespełnieniem 
przedmiotowych wymogów podjęto 
działania naprawcze. Państwa 
członkowskie mogą również ustanowić 
system wczesnego ostrzegania mający 
zastosowanie do pierwszych przypadków 
niezgodności o mniejszej wadze w celu 
osiągnięcia lepszej akceptacji systemu 
wzajemnej zgodności przez społeczności 
rolnicze oraz w celu większego 
zaangażowania rolników w spełnianie 
wymogów. Powinno to przybrać formę 
pisma ostrzegającego, na podstawie 
którego beneficjent miałby podjąć 
działania zaradcze, które podlegałyby 
kontroli przez państwo członkowskie w 
następnym roku.

Or. en

Poprawka 169
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Kurs walutowy euro może zmieniać 
się w ciągu okresu, w którym realizowane 
są przedmiotowe działania. Dlatego też 
kurs stosowany do danych kwot powinien 
być ustalany przy uwzględnieniu 
wydarzenia, za pomocą którego osiągnięty 
zostaje cel gospodarczy danego działania. 
Stosowany kurs walutowy powinien 
dotyczyć dnia, w którym zdarzenie to ma 
miejsce. Należy określić wspomniany 
termin operacyjny lub odstąpić od jego 
stosowania z zachowaniem pewnych 
kryteriów, w szczególności odnoszących 
się do szybkości, z jaką zachodzą zmiany 
kursów walutowych. Odnośne przepisy 
ustanowione zostały w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 
1998 r. ustanawiającym agromonetarne 
porozumienia dotyczące euro31 i 
uzupełniają one podobne przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Dla 
zapewnienia jasności i zrozumiałości 
odpowiednie przepisy powinny zostać 
zintegrowane w jednym akcie. Należy 
zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 
2799/98.

(65) Kurs walutowy euro może zmieniać 
się w ciągu okresu, w którym realizowane 
są przedmiotowe działania. Dlatego też 
kurs stosowany do danych kwot powinien 
być ustalany przy uwzględnieniu 
wydarzenia, za pomocą którego osiągnięty 
zostaje cel gospodarczy danego działania. 
Stosowany kurs walutowy powinien 
dotyczyć dnia, w którym zdarzenie to ma 
miejsce. Należy określić wspomniany 
termin operacyjny lub odstąpić od jego 
stosowania z zachowaniem pewnych 
kryteriów, w szczególności odnoszących 
się do szybkości, z jaką zachodzą zmiany 
kursów walutowych. Zgodnie z 
odstępstwem przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu odnośne przepisy 
ustanowione zostały w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 
1998 r. ustanawiającym agromonetarne 
porozumienia dotyczące euro31 i 
uzupełniają one podobne przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Dla 
zapewnienia jasności i zrozumiałości 
odpowiednie przepisy powinny zostać 
zintegrowane w jednym akcie. Należy 
zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 
2799/98.

Or. en

Poprawka 170
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 65 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65a) Na zasadzie odstępstwa państwa 
członkowskie mogą dokonać przeliczenia 
na walutę krajową kwoty pomocy 
wyrażonej w euro na podstawie średniej z 
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maksymalnie pięciu ostatnich kursów 
walutowych ustalonych przez krajowy 
bank centralny państwa członkowskiego 
[lub Europejski Bank Centralny] przed 
dniem 1 października roku, dla którego 
pomoc została przyznana.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć większa elastyczność w stosowaniu kursów walutowych.

Poprawka 171
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Każdy środek w ramach WPR 
powinien podlegać monitorowaniu i ocenie 
w celu poprawy jego jakości oraz 
wykazania osiągnięć. W związku z 
powyższym Komisja powinna ustanowić 
wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ 
WPR w odniesieniu do celów tej polityki. 
Komisja powinna ustanowić ramy 
wspólnego monitorowania i wspólnej 
oceny, gwarantując między innymi 
dostępność odpowiednich danych, w tym 
informacji od państw członkowskich, w 
stosownym terminie. W trakcie tego 
procesu powinna ona uwzględnić 
zapotrzebowanie na dane, jak również 
synergie pomiędzy poszczególnymi 
źródłami danych. Ponadto w Komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: Budżet z perspektywy „Europy 
2020” – Część II: poszczególne dziedziny 
polityki” stwierdzono, że należy zwiększyć 
wydatki budżetu Unii związane z klimatem 
o przynajmniej 20% za pomocą wkładu 
finansowego różnych dziedzin polityki. 
Komisja powinna zatem mieć możliwość 

(68) Każdy środek w ramach WPR 
powinien podlegać monitorowaniu i ocenie 
w celu poprawy jego jakości oraz 
wykazania osiągnięć. W związku z 
powyższym Komisja powinna ustanowić 
wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ 
WPR w odniesieniu do celów tej polityki. 
Komisja powinna ustanowić ramy 
wspólnego monitorowania i wspólnej 
oceny, gwarantując między innymi 
dostępność odpowiednich danych, w tym 
informacji od państw członkowskich, w 
stosownym terminie. W trakcie tego 
procesu powinna ona uwzględnić 
zapotrzebowanie na dane, jak również 
synergie pomiędzy poszczególnymi 
źródłami danych, a także, o ile to możliwe, 
powinna odwoływać się do już 
istniejących źródeł danych. Ramy 
monitorowania i oceny muszą ponadto 
uwzględniać strukturę WPR oraz 
odpowiednio ją odzwierciedlać. Ramy 
monitorowania i oceny drugiego filaru nie 
mogą zostać przeniesione do pierwszego
filaru, zwłaszcza ponieważ w pierwszym 
filarze – ze względu na stosunkowo 
jednolite środki – można osiągnąć efekty 
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oceny wpływu wsparcia Unii w ramach 
WPR na cele w dziedzinie klimatu.

synergii. Ramy te należy odpowiednio 
uwzględnić. Ponadto w Komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: „Budżet z perspektywy 
«Europy 2020» – Część II: poszczególne 
dziedziny polityki” stwierdzono, że należy 
zwiększyć wydatki budżetu Unii związane 
z klimatem o przynajmniej 20% za pomocą 
wkładu finansowego różnych dziedzin 
polityki. Komisja powinna zatem mieć 
możliwość oceny wpływu wsparcia Unii w 
ramach WPR na cele w dziedzinie klimatu.

Or. de

Poprawka 172
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68a) Zgodnie z zasadą spójności polityki 
na rzecz rozwoju wdrażanie tak zwanej 
zasady nieszkodzenia w ramach WPR 
powinno podlegać regularnemu 
monitoringowi i ocenie pod kątem wpływu 
na potencjał żywnościowy i 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe krajów rozwijających się, w 
szczególności krajów najmniej 
rozwiniętych.

Or. en

Poprawka 173
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) W wyroku w sprawach połączonych 
C-92/09 oraz 93/0934 Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, 
iż odpowiednie przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 1290/2005 dotyczące zobowiązań 
państw członkowskich w zakresie 
publikowania informacji dotyczących osób 
fizycznych korzystających z europejskich 
funduszy rolnych są nieważne. Ze względu 
na fakt, że w interesie osób fizycznych leży 
ochrona ich danych osobowych, oraz by 
pogodzić różne cele wynikające z 
zobowiązania do publikacji informacji 
dotyczących beneficjentów środków 
finansowych, jak określono w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 259/2008 
ustanawiającym szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1290/2005 w zakresie publikowania 
informacji na temat beneficjentów środków 
finansowych pochodzących z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW)35, 
przedmiotowe rozporządzenie zmieniono 
w celu wyraźnego określenia, że 
zobowiązanie to nie odnosi się do osób 
fizycznych. Przyjęcie przez Parlament 
Europejski oraz Radę nowych przepisów 
uwzględniających zastrzeżenia zgłoszone 
przez Trybunał powinno zostać 
poprzedzone dogłębną analizą oraz oceną 
przeprowadzoną w celu ustalenia 
najlepszego sposobu pogodzenia prawa do 
ochrony danych osobowych beneficjentów
z potrzebą przejrzystości. Należy zachować 
obecne przepisy dotyczące publikacji 
informacji dotyczących beneficjentów 
europejskich funduszy rolniczych w 
oczekiwaniu na wspomnianą analizę i 
ocenę.

(70) W wyroku w sprawach połączonych 
C-92/09 oraz 93/0934 Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, 
iż odpowiednie przepisy rozporządzenia 
(WE) nr 1290/2005 dotyczące zobowiązań 
państw członkowskich w zakresie 
publikowania informacji dotyczących osób 
fizycznych korzystających z europejskich 
funduszy rolnych są nieważne. Ze względu 
na fakt, że w interesie osób fizycznych leży 
ochrona ich danych osobowych, oraz by 
pogodzić różne cele wynikające z 
zobowiązania do publikacji informacji 
dotyczących beneficjentów środków 
finansowych, jak określono w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 259/2008 
ustanawiającym szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1290/2005 w zakresie publikowania 
informacji na temat beneficjentów środków 
finansowych pochodzących z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW)35, 
przedmiotowe rozporządzenie zmieniono 
w celu wyraźnego określenia, że 
zobowiązanie to nie odnosi się do osób 
fizycznych. Parlament Europejski oraz 
Rada powinni przyjąć nowe przepisy 
uwzględniające zastrzeżenia zgłoszone 
przez Trybunał, które to przepisy godzą 
prawo do ochrony danych osobowych z 
potrzebą przejrzystego wykorzystywania 
funduszy UE.

Or. en
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Uzasadnienie

Podatnicy mają prawo wiedzieć, w jaki sposób wydawane są środki publiczne. W związku z 
tym większa przejrzystość WPR ma zasadnicze znaczenie i będzie pełniła rolę skutecznego 
zabezpieczenia przed marnotrawieniem, nadużywaniem i nienależytym wykorzystywaniem 
funduszy UE.

Poprawka 174
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Zaawansowane zrównoważone systemy 
gospodarki rolnej” oznaczają systemy 
gospodarki rolnej stosujące praktyki 
wykraczające poza podstawowe zasady 
dotyczące wzajemnej zgodności i stale się 
rozwijające w celu poprawy zarządzania 
składnikami odżywczymi, obiegami wody i 
przepływami energii, aby ograniczyć 
szkodę dla środowiska i marnotrawstwo 
nieodnawialnych zasobów oraz utrzymać 
wysoki poziom różnorodności upraw, 
zwierząt oraz różnorodności biologicznej 
w systemie produkcji.

Or. en

Poprawka 175
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Niezrównoważone systemy gospodarki 
rolnej” oznaczają praktyki rolnicze i 
hodowlane, które wiążą się z 
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nieodłącznym ryzykiem niezgodności z 
zasadami wzajemnej zgodności lub 
systematycznie naruszają w sposób istotny 
zasady wzajemnej zgodności w obszarze 
ochrony środowiska, zdrowia publicznego, 
zdrowia zwierząt i roślin ze względu na 
niewłaściwe zarządzanie substancjami 
użyźniającymi i wynikające z tego 
zanieczyszczenia wód, nadmierne 
zagęszczenie bydła w porównaniu do 
dostępnej powierzchni, dużą zależność od 
zewnętrznych źródeł energii, wody, 
środków biobójczych i substancji 
użyźniających.

Or. en

Poprawka 176
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Działalność rolna o wysokiej wartości 
przyrodniczej” oznacza systemy 
gospodarki rolnej, w których prowadzi się 
działalność rolną i które dysponują 
gruntami rolnymi, od których – ze 
względu na ich uwarunkowania – można 
oczekiwać, że sprzyjać będą wysokiemu 
poziomowi różnorodności biologicznej lub 
gatunkom i siedliskom, które należy 
chronić. Systemy te charakteryzują się 
niską intensywnością działań rolnych i 
wysokimi poziomami naturalnej lub 
półnaturalnej roślinności. Mogą się one 
cechować również wysoką różnorodnością 
pokrywy glebowej.

Or. en
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Poprawka 177
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Metody niechemiczne” oznaczają metody 
alternatywne w stosunku do pestycydów 
stosowanych do ochrony roślin i ochrony 
przed szkodnikami, oparte na technikach 
agronomicznych takich jak te, o których 
mowa w pkt 1 załącznika III do dyrektywy 
2009/128/WE, albo fizyczne, mechaniczne 
lub biologiczne metody zwalczania 
organizmów szkodliwych.

Or. en

Poprawka 178
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wywłaszczenia dużej części 
gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia 
nie można było przewidzieć w dniu 
złożenia wniosku.

f) wywłaszczenia całości lub części 
gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia 
nie można było przewidzieć w dniu 
złożenia wniosku, lub odzyskania gruntów 
przez właściciela.

Or. fr

Poprawka 179
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „Sektorowe prawodawstwo rolne” 
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oznacza wszelkie obowiązujące akty 
przyjęte na podstawie art. 43 Traktatu 
w ramach wspólnej polityki rolnej, jak 
również – w stosownych przypadkach –
wszelkie akty delegowane lub wykonawcze 
przyjęte na podstawie tych aktów;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na pewność prawa definicja „sektorowego prawodawstwa rolnego” powinna 
zostać zawarta w akcie podstawowym.

Poprawka 180
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRG i EFRROW, w zakresie, w jakim ich 
to dotyczy, mogą finansować bezpośrednio 
z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, 
środki: przygotowawcze, monitorowania, 
wspierania administracyjnego i 
technicznego, oceny, audytu i kontroli 
niezbędne do realizacji wspólnej polityki 
rolnej. Środki te obejmują przede 
wszystkim:

EFRG i EFRROW, w zakresie, w jakim ich 
to dotyczy, mogą finansować bezpośrednio 
z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, jak 
również z inicjatywy państw 
członkowskich, środki: przygotowawcze, 
monitorowania, wspierania 
administracyjnego i technicznego, oceny, 
audytu i kontroli niezbędne do realizacji 
wspólnej polityki rolnej. Środki te 
obejmują przede wszystkim:

Or. it

Poprawka 181
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRG i EFRROW, w zakresie, w jakim ich 
to dotyczy, mogą finansować bezpośrednio 
z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, 

EFRG i EFRROW, w zakresie, w jakim ich 
to dotyczy, mogą finansować bezpośrednio 
z inicjatywy Komisji lub w jej imieniu, jak 
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środki: przygotowawcze, monitorowania, 
wspierania administracyjnego i 
technicznego, oceny, audytu i kontroli 
niezbędne do realizacji wspólnej polityki 
rolnej. Środki te obejmują przede 
wszystkim:

również z inicjatywy państw 
członkowskich, środki: przygotowawcze, 
monitorowania, wspierania 
administracyjnego i technicznego, oceny, 
audytu i kontroli niezbędne do realizacji 
wspólnej polityki rolnej. Środki te 
obejmują przede wszystkim:

Or. it

Poprawka 182
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencje płatnicze to służby lub organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
zarządzanie wydatkami, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 oraz art. 5, oraz za ich kontrolę.

Agencje płatnicze to służby lub organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
wspólne zarządzanie wszystkimi 
wydatkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 
oraz art. 5, oraz za ich kontrolę.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku uznania agencji płatniczej musi się ona zająć zarządzaniem obydwoma filarami. 
Obecny system zarządzania nie doprowadził do zwiększenia skuteczności pomocy finansowej.

Poprawka 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencje płatnicze to służby lub organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
zarządzanie wydatkami, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 oraz art. 5, oraz za ich kontrolę.

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 184
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencje płatnicze to służby lub organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
zarządzanie wydatkami, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 oraz art. 5, oraz za ich kontrolę.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem dokonywania płatności 
wykonanie wspomnianych zadań może 
być delegowane.

Wykonanie tych zadań może być 
delegowane.

Or. en

Uzasadnienie

Należałoby zezwolić na delegowanie dokonywania płatności, pod warunkiem że 
odpowiedzialne służby lub organy zachowają ogólną odpowiedzialność za określone zadania.
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Poprawka 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie –
uwzględniając swoje przepisy 
konstytucyjne – ogranicza w stosownych 
przypadkach liczbę akredytowanych 
agencji płatniczych do jednej na państwo 
członkowskie lub na region. Jednakże 
w przypadku gdy agencje płatnicze 
ustanowiono na poziomie regionalnym, 
państwa członkowskie dodatkowo 
akredytują agencję płatniczą na szczeblu 
krajowym odpowiadającą za programy 
pomocy, którymi ze względu na ich 
charakter należy zarządzać na tym 
szczeblu.

Każde państwo członkowskie –
uwzględniając swoje przepisy 
konstytucyjne – ogranicza liczbę 
akredytowanych agencji płatniczych do 
minimum niezbędnego do dopilnowania, 
aby wydatki, o których mowa w art. 4 i 5 
niniejszego rozporządzenia, były 
dokonywane we właściwych warunkach 
administracyjnych i księgowych.

Or. fr

Poprawka 187
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań rocznych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a także legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę oraz przestrzegania zasady 
należytego zarządzania finansami;

b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań rocznych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, opartych na wymiernych 
kryteriach efektywności, a także legalności 
i prawidłowości transakcji stanowiących 
ich podstawę;

Or. de
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Uzasadnienie

Przestrzeganie zasady należytego zarządzania finansami należy skreślić, ponieważ ten temat 
powinien jeszcze zostać omówiony w ramach rozporządzenia finansowego.

Poprawka 188
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań rocznych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a także legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę oraz przestrzegania zasady 
należytego zarządzania finansami;

b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań rocznych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a także legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę;

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek kontroli przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami przez jednostkę 
certyfikującą nie został uwzględniony w rozporządzeniu finansowym. Dlatego też również 
tutaj nie należy wymagać kontroli przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami.

Poprawka 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań rocznych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a także legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 

b) poświadczenie wiarygodności dotyczące 
zarządzania w odniesieniu do 
kompletności, rzetelności i prawdziwości 
sprawozdań rocznych, prawidłowości 
funkcjonowania systemów kontroli 
wewnętrznej, a także legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
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podstawę oraz przestrzegania zasady 
należytego zarządzania finansami;

podstawę;

Or. es

Uzasadnienie

Uwzględnienie tego nowego wymogu dotyczącego sporządzania poświadczenia 
wiarygodności oznacza większe obciążenie administracyjne dla agencji płatniczej, wobec 
czego wymóg ten należy skreślić albo maksymalnie uprościć procedury, jakie będą stosowane.

Poprawka 190
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy akredytowano więcej niż 
jedną agencję płatniczą, państwo 
członkowskie wyznacza organ, zwany dalej 
„organem koordynującym”, któremu 
przydziela następujące zadania:

W przypadku gdy zgodnie z porządkiem 
konstytucyjnym państwa członkowskiego 
akredytowano więcej niż jedną agencję 
płatniczą, państwo członkowskie określa
organ, zwany dalej „organem 
koordynującym”, któremu przydziela 
następujące zadania:

Or. de

Poprawka 191
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie, że podejmowane są 
działania naprawcze w odniesieniu do 
jakichkolwiek zwykłych nieprawidłowości 
oraz że Komisja jest na bieżąco 
informowana o tych działaniach;

c) podejmowanie lub koordynowanie, 
zależnie od przypadku, działań w celu 
rozwiązywania wszelkich niedociągnięć 
natury ogólnej i informowanie na bieżąco 
Komisji o działaniach następczych;

Or. de
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Poprawka 192
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie, że podejmowane są 
działania naprawcze w odniesieniu do 
jakichkolwiek zwykłych nieprawidłowości 
oraz że Komisja jest na bieżąco 
informowana o tych działaniach;

c) podejmowanie lub koordynowanie, 
zależnie od przypadku, działań w celu 
rozwiązywania wszelkich zwykłych 
nieprawidłowości i informowanie na 
bieżąco Komisji o działaniach 
następczych;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany te mają na celu uszczegółowienie roli organu koordynującego w danej sytuacji.

Poprawka 193
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) promowanie i zapewnianie jednolitego 
stosowania przepisów Unii.

d) promowanie jednolitego stosowania 
przepisów Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany te mają na celu uszczegółowienie roli organu koordynującego w danej sytuacji.

Poprawka 194
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi – wprowadzenie



PE492.777v02-00 68/188 AM\910033PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku gdy akredytowano więcej 
niż jedną agencję płatniczą, państwo 
członkowskie wyznacza organ, zwany dalej 
„organem koordynującym”, któremu 
przydziela następujące zadania:

W przypadku gdy na mocy porządku 
konstytucyjnego danego państwa 
członkowskiego akredytowano więcej niż 
jedną agencję płatniczą, państwo 
członkowskie wybiera organ, zwany dalej 
„organem koordynującym”, któremu 
przydziela następujące zadania:

Or. en

Poprawka 195
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) minimalnych wymogów dotyczących 
akredytacji organów koordynujących oraz 
zasad dotyczących procedury 
przyznawania i wycofania akredytacji.

skreślona

Or. lv

Poprawka 196
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obowiązków agencji płatniczych w 
odniesieniu do interwencji publicznej, jak 
również zakresu ich zobowiązań w 
dziedzinie zarządzania i kontroli;

Or. de
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Poprawka 197
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) funkcjonowania organu 
koordynującego oraz przekazywania 
Komisji informacji, o których mowa w art. 
7 ust. 4.

Or. de

Poprawka 198
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia przepisy 
dotyczące:

skreślony

a) obowiązków agencji płatniczych w 
odniesieniu do interwencji publicznej, jak 
również zakresu ich zobowiązań w 
dziedzinie zarządzania i kontroli;
b) funkcjonowania organu 
koordynującego oraz przekazywania 
Komisji informacji, o których mowa w art. 
7 ust. 4.
Akty wykonawcze, określone w akapicie 
pierwszym, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest to decyzja o czysto technicznym charakterze.
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Poprawka 199
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Jednostki certyfikujące
1.
Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat 
poświadczenia wiarygodności dotyczącego 
zarządzania w zakresie kompletności, 
dokładności oraz prawdziwości rocznych 
sprawozdań finansowych agencji 
płatniczej, właściwego funkcjonowania 
systemu kontroli wewnętrznej oraz 
legalności i prawidłowości transakcji 
stanowiących ich podstawę jak również 
przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami.
Jest ona niezależna operacyjnie zarówno 
od danej agencji płatniczej jak również od 
władz, które akredytowały tę agencję.
2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia przepisy 
dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać, jak również świadectw i 
sprawozdań oraz odpowiednich 
dokumentów towarzyszących, 
sporządzanych przez przedmiotowe 
jednostki. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112
ust. 3.

Or. lv
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Poprawka 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących 
ich podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej.

Or. es

Uzasadnienie

Mamy obawy związane z obciążeniem pracą, jakie może pociągać za sobą niniejszy artykuł 
w proponowanym brzmieniu oraz wynikający z niego stosunek kosztów do korzyści. Tekst 
powinien obejmować szczegółowe informacje, które pozwoliłyby na ocenę pracy, jaka 
powinna zostać wykonana, a do tej pory Komisja nie przedstawiła takich wskazań.

Poprawka 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia sporządzoną zgodnie z 
przyjętymi na szczeblu międzynarodowym 
standardami kontroli opinię na temat 
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prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

poświadczenia wiarygodności dotyczącego 
zarządzania w zakresie kompletności, 
dokładności oraz prawdziwości rocznych 
sprawozdań finansowych agencji 
płatniczej, właściwego funkcjonowania 
systemu kontroli wewnętrznej oraz 
legalności i prawidłowości transakcji 
stanowiących ich podstawę jak również 
przestrzegania zasady należytego
zarządzania finansami.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nie istnieją wytyczne określające, w jaki sposób organ powinien sporządzać swoje 
opinie, wskazanie na zgodność ze standardami przyjętymi na szczeblu międzynarodowym 
dałoby państwom członkowskim jasny obraz tego, w jaki sposób mają postępować, oraz 
zwiększyłoby spójność procesu.

Poprawka 202
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony
wyłącznie przez państwo członkowskie, 
który zgodnie z normami kontroli 
przyjętymi na szczeblu międzynarodowym 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę, jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami. 
W opinii tej konieczne jest stwierdzenie, 
czy kontrola twierdzeń zawartych w 
poświadczeniu wiarygodności, o którym 
mowa w art. 7 ust. 3 lit. b), ma zostać 
zakwestionowana;
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Or. de

Uzasadnienie

Wymagania stawiane jednostce certyfikującej muszą być precyzyjne. Wyznaczenie 
publicznego organu kontrolnego niekoniecznie podlega przepisom o zamówieniach 
publicznych.

Poprawka 203
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących 
ich podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Or. en

Poprawka 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wybrany przez
państwo członkowskie, który przedstawia 
sporządzoną zgodnie z przyjętymi na 
szczeblu międzynarodowym standardami 
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zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

kontroli, na podstawie kontroli opartych 
na analizie ryzyka i z uwzględnieniem 
przeszłych osiągnięć państwa 
członkowskiego, opinię na temat 
kompletności, dokładności oraz 
prawidłowości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania 
wprowadzonych systemów kontroli oraz 
legalności i prawidłowości transakcji 
stanowiących ich podstawę. W opinii tej 
określa się między innymi, czy badanie 
podaje w wątpliwość twierdzenia zawarte 
w poświadczeniu wiarygodności 
dotyczącym zarządzania, o którym mowa 
w art. 7 ust. 3 lit. b).

Or. en

Poprawka 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania 
w zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności 
i prawidłowości transakcji stanowiących 
ich podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania 
w zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Or. fr

Poprawka 206
Katarína Neveďalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania 
w zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności 
i prawidłowości transakcji stanowiących
ich podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania 
w zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Or. sk

Poprawka 207
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę jak również przestrzegania 
zasady należytego zarządzania finansami.

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię na temat poświadczenia 
wiarygodności dotyczącego zarządzania w 
zakresie kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej oraz legalności i 
prawidłowości transakcji stanowiących ich 
podstawę.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek kontroli przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami przez jednostkę 
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certyfikującą nie został uwzględniony w rozporządzeniu finansowym.

Poprawka 208
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu przestrzegania zasad 
proporcjonalności i zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego jednostka 
certyfikująca:
a) integruje jak największą liczbę prób i 
maksymalizuje skuteczność testowania 
transakcji, w tym kontroli na miejscu;
oraz
b) wybiera najmniejsze liczby populacji i 
transakcji niezbędne do przeprowadzenia 
testów w celu zapewnienia wymaganego 
poziomu pewności.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego oraz finansowego wpływu 
wdrożenia tego artykułu.

Poprawka 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia przepisy 
dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać, jak również świadectw i 

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia przepisy 
dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać na podstawie pojedynczej 
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sprawozdań oraz odpowiednich 
dokumentów towarzyszących, 
sporządzanych przez przedmiotowe 
jednostki. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.

zintegrowanej próby, jak również 
świadectw i sprawozdań oraz 
odpowiednich dokumentów 
towarzyszących, sporządzanych przez 
przedmiotowe jednostki. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić ograniczenie do minimum obciążenia organów odpowiedzialnych, metodyka 
kontroli powinna opierać się na pojedynczej zintegrowanej próbie.

Poprawka 210
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia przepisy 
dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać, jak również świadectw i 
sprawozdań oraz odpowiednich 
dokumentów towarzyszących, 
sporządzanych przez przedmiotowe 
jednostki. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112 
ust. 3.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 111 ustanawiających 
przepisy dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać.

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest to decyzja o czysto technicznym charakterze, w związku z czym należy uwzględnić 
podział decyzji.
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Poprawka 211
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia przepisy 
dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać, jak również świadectw i 
sprawozdań oraz odpowiednich 
dokumentów towarzyszących, 
sporządzanych przez przedmiotowe 
jednostki. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.

2. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia przepisy 
dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących, szczególnych zadań – w 
tym kontroli, które mają one obowiązek 
przeprowadzać na podstawie pojedynczej 
zintegrowanej próby, jak również 
świadectw i sprawozdań oraz 
odpowiednich dokumentów 
towarzyszących, sporządzanych przez 
przedmiotowe jednostki. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić ograniczenie do minimum obciążenia organów odpowiedzialnych, agencji 
płatniczych i rolników, metodyka kontroli powinna opierać się na pojedynczej zintegrowanej 
próbie.

Poprawka 212
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
świadectw i sprawozdań oraz 
odpowiednich dokumentów 
towarzyszących, sporządzanych przez 
jednostki certyfikujące. Przedmiotowe 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.
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Or. de

Poprawka 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system doradztwa dla beneficjentów w 
zakresie zarządzania gruntami i 
gospodarstwem (zwany dalej „systemem 
doradztwa rolniczego”), prowadzony przez 
jeden lub większą liczbę wyznaczonych 
organów. Wyznaczone organy mogą być 
zarówno publiczne, jak i prywatne.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system doradztwa dla beneficjentów w 
zakresie zarządzania gruntami, 
gospodarstwem i ryzykiem związanym z 
gospodarstwem (zwany dalej „systemem 
doradztwa rolniczego”), prowadzony przez 
jeden lub większą liczbę wyznaczonych 
organów, które powinny być akredytowane 
na podstawie minimalnych kwalifikacji 
określonych przez Komisję w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111. 
Wyznaczone organy mogą być zarówno 
publiczne, jak i prywatne.

Or. en

Poprawka 214
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania oraz normy w zakresie zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, ustanowione w tytule VI 
rozdział I;

a) zobowiązania na poziomie gospodarstw 
wynikające z wymogów podstawowych w 
zakresie zarządzania oraz norm w zakresie 
zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, ustanowionych w 
tytule VI rozdział I;

Or. en
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Poprawka 215
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska ustanowione w tytule III 
rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP] oraz utrzymywanie użytków rolnych, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP];

skreślona

Or. en

Poprawka 216
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) informacje na temat działalności grup 
operacyjnych w ramach sieci 
europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego, ze szczególnym naciskiem 
na praktyki rolne ukierunkowane na 
innowacje;

Or. en

Poprawka 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) co najmniej wymogi lub działania 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu 

skreślona
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oraz odnośnymi działaniami 
dostosowawczymi, z różnorodnością 
biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem 
chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacyjnością, w zakresie określonym 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić państwom członkowskim dostosowywanie doradztwa rolniczego do swoich 
szczególnych warunków, wymogi określone w pkt 2 lit. c) powinny zostać zawarte w ust. 3.

Poprawka 218
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) co najmniej wymogi lub działania 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu 
oraz odnośnymi działaniami 
dostosowawczymi, z różnorodnością 
biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem 
chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacyjnością, w zakresie określonym 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wymogi lub działania związane z 
łagodzeniem zmiany klimatu oraz 
odnośnymi działaniami dostosowawczymi, 

skreślona
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różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz 
innowacjami, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

Or. es

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, co dokładnie oznaczają działania związane z łagodzeniem zmiany 
klimatu i różnorodnością biologiczną, oraz określić, co rozumie się przez doradztwo 
w zakresie zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej. Dlatego proponujemy 
przeniesienie doradztwa z obszaru obowiązkowego do fakultatywnego, o którym mowa 
w ust. 3.

Poprawka 220
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) co najmniej wymogi lub działania 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu 
oraz odnośnymi działaniami 
dostosowawczymi, z różnorodnością 
biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem 
chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacyjnością, w zakresie określonym 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 221
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) co najmniej wymogi lub działania 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu 
oraz odnośnymi działaniami 
dostosowawczymi, z różnorodnością 
biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem 
chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacyjnością, w zakresie określonym 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wymogi lub działania związane z 
łagodzeniem zmiany klimatu oraz 
odnośnymi działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz 
innowacjami, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

skreślona

Or. es

Poprawka 223
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wymogi lub działania związane z 
łagodzeniem zmiany klimatu oraz 

c) co najmniej wymogi lub działania 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu 
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odnośnymi działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz 
innowacjami, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

oraz odnośnymi działaniami 
dostosowawczymi, różnorodnością 
biologiczną, ochroną wód i wydajnym 
obiegiem składników odżywczych, dobrym 
stanem gleby, chorobami zwierząt i roślin 
oraz innowacjami, w zakresie określonym 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 224
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki agro-środowiskowo-
klimatyczne określone w art. 29 
rozporządzenia xxx/xxxx [RD];

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia środków agro-środowiskowo-
klimatycznych w ramach drugiego filaru i w związku z tym rolnicy powinni być kompleksowo 
zachęcani do wyboru tej opcji w ramach systemu doradztwa rolniczego. Promowanie tych 
środków i płynących z nich korzyści przyczyni się również do poprawy absorpcji środków 
przez rolników, a tym samym pomoże stworzyć zrównoważone systemy gospodarki rolnej.

Poprawka 225
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki agro-środowiskowo-
klimatyczne określone w art. 29 



AM\910033PL.doc 85/188 PE492.777v02-00

PL

rozporządzenia (UE) nr xxx/xxxx [RD];

Or. en

Poprawka 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki agro-środowiskowo-
klimatyczne określone w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxxx [RD];

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia środków agro-środowiskowo-
klimatycznych w ramach drugiego filaru i w związku z tym rolnicy powinni być kompleksowo 
zachęcani do wyboru tej opcji w ramach systemu doradztwa rolniczego. Promowanie tych 
środków przyczyni się do poprawy absorpcji środków przez rolników, a tym samym pomoże 
stworzyć bardziej zrównoważone systemy gospodarki rolnej.

Poprawka 227
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) efektywność środowiskową i 
zrównoważony rozwój rolnictwa 
ekologicznego, przynajmniej w zakresie 
określonym w rozporządzeniu (WE) nr 
834/2007;

Or. en



PE492.777v02-00 86/188 AM\910033PL.doc

PL

Poprawka 228
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) porady dotyczące integrowanej 
ochrony roślin oraz zastosowania 
alternatyw niechemicznych;

Or. en

Uzasadnienie

„Metody niechemiczne” oznaczają metody alternatywne w stosunku do pestycydów 
stosowanych do ochrony roślin i ochrony przed szkodnikami, oparte na technikach 
agronomicznych takich jak te, o których mowa w pkt 1 załącznika III do dyrektywy 
2009/128/WE, albo fizyczne, mechaniczne lub biologiczne metody zwalczania organizmów 
szkodliwych.

Poprawka 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, co dokładnie oznaczają działania związane z łagodzeniem zmiany 
klimatu i różnorodnością biologiczną, oraz określić, co rozumie się przez doradztwo 
w zakresie zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej. Dlatego proponujemy 
przeniesienie doradztwa z obszaru obowiązkowego do fakultatywnego, o którym mowa 
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w ust. 3.

Poprawka 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić państwom członkowskim dostosowywanie doradztwa rolniczego do swoich 
szczególnych warunków, wymogi określone w pkt 2 lit. c) powinny zostać zawarte w ust. 3.

Poprawka 231
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. en
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Poprawka 232
Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. de

Poprawka 233
George Lyon, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się rozróżniać małych gospodarstw i innych gospodarstw, jeśli chodzi o dostęp 
do doradztwa gospodarczego.
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Poprawka 234
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. en

Poprawka 235
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. en

Poprawka 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. es

Poprawka 237
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

skreślona

Or. en

Poprawka 238
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw rolnych, 

d) efektywność środowiskową i 
zrównoważony rozwój działalności 
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określony przez państwa członkowskie 
oraz przynajmniej małych gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym 
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP].

gospodarczej małych gospodarstw rolnych, 
określony przez państwa członkowskie 
oraz przynajmniej małych gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym 
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP].

Or. en

Poprawka 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw rolnych, 
określony przez państwa członkowskie 
oraz przynajmniej małych gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym 
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP].

d) efektywność środowiskową i 
zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw rolnych, 
określony przez państwa członkowskie 
oraz przynajmniej małych gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym 
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP].

Or. en

Poprawka 240
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promocję i wdrażanie zasad 
rachunkowości, przedsiębiorczości i 
zrównoważonej gospodarki zasobami 
ekonomicznymi.

Or. pl
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Poprawka 241
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) efektywność środowiskową i 
zrównoważony rozwój rolnictwa 
ekologicznego, przynajmniej w zakresie 
określonym w rozporządzeniu (WE) nr 
834/2007.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście na rolnictwo ekologiczne często wiąże się z koniecznością zdobycia nowej wiedzy 
eksperckiej, w związku z czym środki w zakresie rolnictwa ekologicznego stanowczo powinny 
zostać włączone do systemów doradztwa rolniczego we wszystkich państwach członkowskich, 
przynajmniej na poziomie norm określonych w rozporządzeniu ekologicznym nr 834/2007 
(ponieważ niektóre normy ekologiczne wykraczają poza ten zakres).

Poprawka 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) efektywność środowiskową i 
zrównoważony rozwój rolnictwa 
ekologicznego, przynajmniej w zakresie 
określonym w rozporządzeniu (WE) nr 
834/2007.

Or. en

Poprawka 243
Satu Hassi, Bas Eickhout
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) efektywność środowiskową i 
zrównoważony rozwój rolnictwa 
ekologicznego w zakresie określonym w 
rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

Or. en

Uzasadnienie

Przejście na rolnictwo ekologiczne często wiąże się z koniecznością zdobycia nowej wiedzy 
eksperckiej, lecz w rezultacie wywiera pozytywny wpływ na środowisko. W związku z tym 
środki w zakresie rolnictwa ekologicznego powinny zostać włączone bezpośrednio do 
systemów doradztwa rolniczego we wszystkich państwach członkowskich, przynajmniej na 
poziomie norm określonych w rozporządzeniu ekologicznym nr 834/2007.

Poprawka 244
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) środki agro-środowiskowo-
klimatyczne określone w art. 29 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxxx [RD];

Or. en

Poprawka 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dostępne rolnikom możliwości 
skutecznego zarządzania ryzykiem 
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gospodarczym i środowiskowym.

Or. en

Poprawka 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 
ust. 2 lit. d);

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw rolnych 
– zgodnie z definicją ustaloną przez 
państwa członkowskie – gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP], oraz innych gospodarstw;

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić państwom członkowskim dostosowywanie doradztwa rolniczego do swoich 
szczególnych warunków, wymogi określone w pkt 2 lit. c) powinny zostać zawarte w ust. 3.

Poprawka 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 
ust. 2 lit. d);

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw rolnych 
– zgodnie z definicją ustaloną przez 
państwa członkowskie – gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP], oraz innych gospodarstw;
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Or. en

Poprawka 248
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 
ust. 2 lit. d);

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw rolnych 
– zgodnie z definicją ustaloną przez 
państwa członkowskie – gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP], oraz innych gospodarstw;

Or. en

Poprawka 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 
ust. 2 lit. d);

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych, w tym 
modernizację gospodarstw, dążenie do 
konkurencyjności, integrację sektorową, 
innowacyjność i ukierunkowanie na 
rynek; 

Or. en

Poprawka 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 
ust. 2 lit. d);

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych.

Or. es

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, co dokładnie oznaczają działania związane z łagodzeniem zmiany 
klimatu i różnorodnością biologiczną, oraz określić, co rozumie się przez doradztwo 
w zakresie zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej. Dlatego proponujemy 
przeniesienie doradztwa z obszaru obowiązkowego do fakultatywnego, o którym mowa 
w ust. 3.

Poprawka 251
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 
ust. 2 lit. d);

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych;

Or. en

Poprawka 252
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych;
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ust. 2 lit. d);

Or. en

Poprawka 253
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w ust. 2 
lit. d);

a) efektywność środowiskową i 
zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w ust. 2 
lit. d);

Or. en

Poprawka 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 
ust. 2 lit. d);

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych;

Or. es

Uzasadnienie

Zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw rolnych powinien być 
wymogiem fakultatywnym.

Poprawka 255
Rareş-Lucian Niculescu



PE492.777v02-00 98/188 AM\910033PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w 
ust. 2 lit. d);

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych;

Or. en

Poprawka 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w ust. 2 
lit. d);

a) efektywność środowiskową i 
zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych innych 
niż gospodarstwa, o których mowa w ust. 2 
lit. c) i d);

Or. en

Poprawka 257
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) promocję przekształceń gospodarstw 
rolnych i dywersyfikację ich działalności 
gospodarczej, w szczególności w kierunku 
turystyki, tworzenia terenu zalesionego i 
systemów rolno-leśnych;

Or. pl
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Poprawka 258
Wojciech Michał Olejniczak

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zarządzanie ryzykiem oraz 
wprowadzanie odpowiednich działań 
zapobiegawczych na wypadek klęsk 
żywiołowych, katastrof, chorób zwierząt i 
roślin;

Or. pl

Poprawka 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) minimalne wymogi lub działania 
w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu 
oraz przystosowywania się do niej, 
w dziedzinie różnorodności biologicznej, 
ochrony wód, zgłaszania chorób zwierząt 
i roślin, oraz innowacji, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Aby umożliwić państwom członkowskim dostosowywanie doradztwa rolniczego do swoich 
szczególnych warunków, wymogi określone w pkt 2 lit. c) powinny zostać zawarte w ust. 3.

Poprawka 260
Robert Dušek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi lub działania związane z 
łagodzeniem zmiany klimatu oraz 
odnośnymi działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz 
innowacjami, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) minimalne wymogi lub działania 
w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu 
oraz przystosowywania się do niej, 
w dziedzinie różnorodności biologicznej, 
ochrony wód, zgłaszania chorób zwierząt 
i roślin, oraz innowacji, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 262
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi lub działania związane z 



AM\910033PL.doc 101/188 PE492.777v02-00

PL

łagodzeniem zmiany klimatu oraz 
odnośnymi działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia, oraz wymogi lub 
działania związane z rozwojem 
ekologicznym, zdefiniowane w nowym 
art. 18a rozporządzenia w sprawie 
rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie ze 
środkami zaproponowanymi w 
programach rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 263
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) minimalne wymogi lub działania 
w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu 
oraz przystosowywania się do niej, 
w dziedzinie różnorodności biologicznej, 
ochrony wód, zgłaszania chorób zwierząt 
i roślin, oraz innowacji, zgodnie z 
załącznikiem I do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) co najmniej wymogi lub działania 
związane z łagodzeniem zmiany klimatu 
oraz odnośnymi działaniami 
dostosowawczymi, z różnorodnością 
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biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem 
chorób zwierząt i roślin oraz 
innowacyjnością, w zakresie określonym 
w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, co dokładnie oznaczają działania związane z łagodzeniem zmiany 
klimatu i różnorodnością biologiczną, oraz określić, co rozumie się przez doradztwo 
w zakresie zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej. Dlatego proponujemy 
przeniesienie doradztwa z obszaru obowiązkowego do fakultatywnego, o którym mowa 
w ust. 3.

Poprawka 265
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wymogi lub działania związane z 
łagodzeniem zmiany klimatu oraz 
odnośnymi działaniami dostosowawczymi, 
różnorodnością biologiczną, ochroną wód, 
zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz 
innowacjami, przynajmniej w zakresie 
określonym w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 266
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zrównoważony rozwój działalności 
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gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

Or. en

Poprawka 267
Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych, 
określony przez państwa członkowskie 
oraz przynajmniej małych gospodarstw 
rolnych uczestniczących w systemie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym 
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP].

Or. de

Poprawka 268
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].



PE492.777v02-00 104/188 AM\910033PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 269
Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw 
rolnych, określony przez państwa 
członkowskie oraz przynajmniej małych 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

Or. en

Poprawka 270
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) określony przez państwa członkowskie 
zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej małych gospodarstw rolnych 
uczestniczących w programie dla 
drobnych producentów rolnych, o którym 
mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP].

Or. en

Poprawka 271
Diane Dodds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska określone w tytule 
III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx [DP] oraz utrzymywanie użytków 
rolnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP].

Or. en

Poprawka 272
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
rozdzielenie funkcji kontrolnych i 
doradczych. W związku z powyższym i 
bez uszczerbku dla przepisów krajowych 
dotyczących publicznego dostępu do 
dokumentów, państwa członkowskie 
dopilnowują, by wyznaczone organy, o 
których mowa w art. 12, nie ujawniały 
informacji osobowych ani prywatnych, ani 
danych, które uzyskują w trakcie 
prowadzenia działalności doradczej, 
osobom innym niż beneficjent 
zarządzający odnośnym gospodarstwem, z 
wyjątkiem wszelkich nieprawidłowości lub 
naruszeń stwierdzonych podczas 
prowadzenia działalności, które podlegają 
obowiązkowi zgłoszenia organom 
publicznym na mocy prawa unijnego lub 
krajowego, w szczególności w przypadku 
przestępstw.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
rozdzielenie funkcji kontrolnych i 
doradczych. W związku z powyższym i 
bez uszczerbku dla przepisów krajowych 
dotyczących publicznego dostępu do 
dokumentów, państwa członkowskie 
dopilnowują, by wyznaczone organy, o 
których mowa w art. 12, nie ujawniały 
informacji osobowych ani prywatnych, ani 
danych, które uzyskują w trakcie 
prowadzenia działalności doradczej, 
osobom innym niż beneficjent 
zarządzający odnośnym gospodarstwem, z 
wyjątkiem podmiotów udzielających 
wsparcia, organów kontroli systemów 
doradztwa oraz przypadków wszelkich 
nieprawidłowości lub naruszeń 
stwierdzonych podczas prowadzenia 
działalności, które podlegają obowiązkowi 
zgłoszenia organom publicznym na mocy 
prawa unijnego lub krajowego, w 
szczególności w przypadku przestępstw.
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Or. en

Poprawka 273
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
rozdzielenie funkcji kontrolnych i 
doradczych. W związku z powyższym i 
bez uszczerbku dla przepisów krajowych 
dotyczących publicznego dostępu do 
dokumentów, państwa członkowskie 
dopilnowują, by wyznaczone organy, o 
których mowa w art. 12, nie ujawniały 
informacji osobowych ani prywatnych, ani 
danych, które uzyskują w trakcie 
prowadzenia działalności doradczej, 
osobom innym niż beneficjent 
zarządzający odnośnym gospodarstwem, z 
wyjątkiem wszelkich nieprawidłowości lub 
naruszeń stwierdzonych podczas 
prowadzenia działalności, które podlegają 
obowiązkowi zgłoszenia organom 
publicznym na mocy prawa unijnego lub 
krajowego, w szczególności w przypadku 
przestępstw.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
rozdzielenie funkcji kontrolnych i 
doradczych. W związku z powyższym i 
bez uszczerbku dla przepisów krajowych 
dotyczących publicznego dostępu do 
dokumentów, państwa członkowskie 
dopilnowują, by wyznaczone organy, o 
których mowa w art. 12, nie ujawniały 
informacji osobowych ani prywatnych, ani 
danych, które uzyskują w trakcie 
prowadzenia działalności doradczej, 
osobom innym niż beneficjent 
zarządzający odnośnym gospodarstwem, z 
wyjątkiem podmiotów udzielających 
wsparcia, organów kontroli systemów 
doradztwa oraz przypadków wszelkich 
nieprawidłowości lub naruszeń 
stwierdzonych podczas prowadzenia 
działalności, które podlegają obowiązkowi 
zgłoszenia organom publicznym na mocy 
prawa unijnego lub krajowego, w 
szczególności w przypadku przestępstw.

Or. en

Poprawka 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie obiektywnych kryteriów –
określić kategorie beneficjentów, które 

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie obiektywnych kryteriów –
określić kategorie beneficjentów, które 
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będą miały dostęp do systemu doradztwa 
rolniczego na zasadach pierwszeństwa. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
pierwszeństwo otrzymują rolnicy których 
dostęp do systemów doradztwa innych niż 
system doradztwa rolniczego jest 
najbardziej ograniczony.

będą miały dostęp do systemu doradztwa 
rolniczego na zasadach pierwszeństwa. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
pierwszeństwo otrzymują rolnicy których 
dostęp do systemów doradztwa innych niż 
system doradztwa rolniczego jest 
najbardziej ograniczony. Ponadto należy 
przyznać pierwszeństwo sieciom 
działającym z wykorzystaniem 
ograniczonych środków, mogącym 
stanowić grupy operacyjne, o których 
mowa w art. 62 rozporządzenia (UE) 
nr XXXXXX (rozporządzenie w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW)), które działając w dziedzinie 
innowacji, mogą stanowić część EPI 
(europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego) na rzecz wydajnego 
i zrównoważonego rolnictwa, o którym 
mowa w art. 53 i 61 rozporządzenia (UE) 
nr XXXXXX (rozporządzenie w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW)).

Or. fr

Poprawka 275
George Lyon, Marit Paulsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie obiektywnych kryteriów –
określić kategorie beneficjentów, które 
będą miały dostęp do systemu doradztwa 
rolniczego na zasadach pierwszeństwa. 
Państwa członkowskie gwarantują przy 
tym, że pierwszeństwo otrzymują rolnicy 
których dostęp do usług doradztwa innych 

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie obiektywnych kryteriów –
określić kategorie beneficjentów, które 
będą miały dostęp do systemu doradztwa 
rolniczego na zasadach pierwszeństwa. 
Państwa członkowskie gwarantują przy 
tym, że pierwszeństwo otrzymują rolnicy 
podejmujący działania ukierunkowane na 
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niż system doradztwa rolniczego jest 
najbardziej ograniczony.

niskoemisyjność, efektywne wykorzystanie 
składników odżywczych i/lub efektywność 
energetyczną, opisane w rozdziale 2 tytuł 
III rozporządzenia (UE) nr [DP/2012].

Or. en

Uzasadnienie

Przedsięwzięcie środków ekologicznych w zakresie niskoemisyjności, efektywnego 
wykorzystania składników odżywczych i efektywności energetycznej powinno wiązać się z 
uprzywilejowanym dostępem do doradztwa i wsparcia inwestycji dla rolników wdrażających 
te środki, co ma na celu stworzenie pozytywnego trendu, niezbędnego do wykształcenia 
rolnictwa w większym stopniu oszczędzającego zasoby. Państwa członkowskie nie powinny 
jednak dyskryminować gospodarstw rolnych jakiegokolwiek rodzaju.

Poprawka 276
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie obiektywnych kryteriów –
określić kategorie beneficjentów, które 
będą miały dostęp do systemu doradztwa 
rolniczego na zasadach pierwszeństwa. 
Państwa członkowskie gwarantują przy 
tym, że pierwszeństwo otrzymują rolnicy 
których dostęp do usług doradztwa innych 
niż system doradztwa rolniczego jest 
najbardziej ograniczony.

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie kryteriów środowiskowych, 
gospodarczych i społecznych – określić 
kategorie beneficjentów, które będą miały 
dostęp do systemu doradztwa rolniczego na 
zasadach pierwszeństwa. Państwa 
członkowskie gwarantują przy tym, że 
pierwszeństwo otrzymują rolnicy, których 
dostęp do usług doradztwa innych niż 
system doradztwa rolniczego jest 
najbardziej ograniczony.

Or. en

Poprawka 277
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie obiektywnych kryteriów –
określić kategorie beneficjentów, które 
będą miały dostęp do systemu doradztwa 
rolniczego na zasadach pierwszeństwa.
Państwa członkowskie gwarantują przy 
tym, że pierwszeństwo otrzymują rolnicy 
których dostęp do usług doradztwa innych 
niż system doradztwa rolniczego jest 
najbardziej ograniczony.

Państwa członkowskie mogą jednak – na 
podstawie obiektywnych kryteriów –
określić kategorie beneficjentów, które 
będą miały dostęp do systemu doradztwa 
rolniczego na zasadach pierwszeństwa, 
przy czym jedną z kategorii powinni 
tworzyć rolnicy, których dostęp do usług 
doradztwa innych niż system doradztwa 
rolniczego jest najbardziej ograniczony.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie treści zawartych w tym akapicie.

Poprawka 278
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Uprawnienia Komisji
1. W celu zagwarantowania prawidłowego 
działania systemu doradztwa rolniczego, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przepisów mających na celu 
zapewnienie jego całkowitej gotowości 
operacyjnej. Wspomniane przepisy mogą 
odnosić się między innymi do kryteriów 
jego dostępności dla rolników.
2. Komisja może przyjąć – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
jednolitego wdrożenia systemu doradztwa 
rolniczego. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.
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Poprawka 279
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zagwarantowania prawidłowego 
działania systemu doradztwa rolniczego, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przepisów mających na celu 
zapewnienie jego całkowitej gotowości 
operacyjnej. Wspomniane przepisy mogą 
odnosić się między innymi do kryteriów 
jego dostępności dla rolników.

skreślony

Or. en

Poprawka 280
Spyros Danellis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zagwarantowania prawidłowego 
działania systemu doradztwa rolniczego, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przepisów mających na celu 
zapewnienie jego całkowitej gotowości 
operacyjnej. Wspomniane przepisy mogą 
odnosić się między innymi do kryteriów 
jego dostępności dla rolników.

1. W celu zagwarantowania prawidłowego 
działania systemu doradztwa rolniczego, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przepisów mających na celu 
zapewnienie jego całkowitej gotowości 
operacyjnej. Wspomniane przepisy mogą 
odnosić się między innymi do kryteriów 
jego dostępności dla rolników, jak również 
do minimalnych kryteriów 
kwalifikowalności stosowanych wobec 
organów wyznaczonych do obsługi 
systemu doradztwa rolniczego.
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Poprawka 281
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przyjąć – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
jednolitego wdrożenia systemu doradztwa 
rolniczego. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 282
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy przepisy Unii 
określają zmniejszenia kwot, o których 
mowa w ust. 1, Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustala saldo netto 
dostępne w przypadku wydatków EFRG na 
podstawie danych, o których mowa w 
przedmiotowych przepisach.

2. W przypadku gdy przepisy Unii 
określają zmniejszenia kwot, o których 
mowa w ust. 1, Komisja jest uprawniona 
do ustalania – w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 – salda
netto dostępnego w przypadku wydatków 
EFRG na podstawie danych, o których 
mowa w przedmiotowych przepisach.

Or. de

Poprawka 283
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRG nie pokrywa wydatków związanych 
z kosztami administracyjnymi i kosztami 
zatrudnienia, poniesionych przez państwa 
członkowskie i przez beneficjentów 
ubiegających się o środki z EFRG.

Koszty poniesione przez państwa 
członkowskie z tytułu działań koniecznych 
do utrzymania i rozwoju sposobów i 
środków technicznych przekazu 
informacji, wzajemnej komunikacji, 
monitorowania i kontroli zarządzania 
finansowego funduszami 
wykorzystywanymi do finansowania 
wspólnej polityki rolnej są pokrywane 
przez EFRG na poziomie wynoszącym 
maksymalnie 2% finansowania 
krajowego, o którym mowa w art. 7 
rozporządzenia (UE) [PD].

Or. it

Poprawka 284
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EFRG nie pokrywa jednak wydatków 
związanych z kosztami zatrudnienia, 
poniesionych przez państwa członkowskie 
i przez beneficjentów ubiegających się o 
środki z EFRG.

Or. it

Poprawka 285
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dostarcza wspomniane zdjęcia Komisja lub państwa członkowskie 
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satelitarne bezpłatnie organom kontrolnym 
lub usługodawcom upoważnionym przez te 
organy do ich reprezentowania.

nabywają wspomniane zdjęcia satelitarne, 
które dostarczają bezpłatnie organom 
kontrolnym lub usługodawcom 
upoważnionym przez te organy do ich 
reprezentowania.

Or. it

Poprawka 286
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja pozostaje właścicielem
wspomnianych zdjęć i odzyskuje je po 
zakończeniu prac. Komisja może również 
zadecydować o konieczności prowadzenia 
prac w zakresie poprawy technik i metod 
pracy w związku z kontrolą obszarów 
rolniczych za pomocą teledetekcji.

Komisja lub państwa członkowskie 
pozostają właścicielami wspomnianych 
zdjęć. Mogą również zadecydować o 
konieczności prowadzenia prac w zakresie 
poprawy technik i metod pracy w związku 
z kontrolą obszarów rolniczych za pomocą 
teledetekcji.

Or. it

Poprawka 287
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. 
c) mają na celu: dostarczenie Komisji 
sposobów zarządzania unijnymi rynkami 
rolnymi w kontekście globalnym; 
zapewnienie monitorowania 
agroekonomicznego gruntów rolnych oraz 
stanu upraw, aby umożliwić dokonywanie 
szacunków, w szczególności w odniesieniu 
do plonów i produkcji rolnej; umożliwienie 

Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. 
c) mają na celu: dostarczenie Komisji 
sposobów zarządzania unijnymi rynkami 
rolnymi w kontekście globalnym; 
zapewnienie monitorowania 
agroekonomicznego i agroekologicznego 
gruntów rolnych i lasów oraz stanu bazy 
zasobów rolnych i upraw, aby umożliwić 
dokonywanie szacunków; na przykład w 
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dostępu do takich szacunków w kontekście 
międzynarodowym, na przykład w ramach 
projektów różnych organizacji w ramach 
Narodów Zjednoczonych lub innych 
agencji międzynarodowych; przyczynienie 
się do przejrzystości rynków światowych 
oraz zapewnienie monitorowania 
technologicznego systemu 
agrometeorologicznego.

odniesieniu do plonów, efektywnego 
gospodarowania zasobami i 
długoterminowej produkcji rolnej; 
umożliwienie dostępu do takich szacunków 
w kontekście międzynarodowym, na 
przykład w ramach projektów różnych 
organizacji w ramach Narodów 
Zjednoczonych lub innych agencji 
międzynarodowych; przyczynienie się do 
przejrzystości rynków światowych oraz 
zapewnienie monitorowania 
technologicznego systemu 
agrometeorologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na to, że systemy produkcji żywności opierają się na wyczerpywalnych zasobach 
naturalnych takich jak gleba, musimy zapewnić dostęp do danych dotyczących takich 
zasobów, tak abyśmy mogli ocenić, na ile zreformowana polityka jest w stanie sprostać 
wyzwaniom związanym z długoterminowym bezpieczeństwem żywnościowym. Jest to zatem 
kwestia oceny wykorzystania środków publicznych. Przedmiotowe dane powinny obejmować 
również grunty rolno-leśne, gdyż w ich przypadku występują poważne wyzwania związane ze 
zmianą klimatu i pożarami lasów itp.

Poprawka 288
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. 
c) dotyczą gromadzenia lub zakupu 
informacji niezbędnych do realizacji i 
monitorowania wspólnej polityki rolnej, w 
szczególności danych satelitarnych i 
danych meteorologicznych, tworzenia 
infrastruktury danych przestrzennych i 
strony internetowej, przeprowadzania 
szczegółowych badań związanych z 
warunkami klimatycznymi i aktualizacji 
modeli agrometeorologicznych i 

Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. 
c) dotyczą gromadzenia lub zakupu 
informacji niezbędnych do realizacji i 
monitorowania wspólnej polityki rolnej, w 
szczególności danych satelitarnych i 
danych meteorologicznych, tworzenia 
infrastruktury danych przestrzennych i 
strony internetowej, przeprowadzania 
szczegółowych badań związanych z 
warunkami klimatycznymi, 
monitorowania dobrego stanu i 
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ekonometrycznych. W stosownych 
przypadkach, działania te są podejmowane 
we współpracy z krajowymi laboratoriami i 
organami.

funkcjonalności gleby, np. za pomocą 
badania LUCAS (badanie terenowe 
użytkowania gruntów i pokrycia terenu), i 
aktualizacji modeli agrometeorologicznych 
i ekonometrycznych. W stosownych 
przypadkach, działania te są podejmowane 
we współpracy z krajowymi laboratoriami i 
organami.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli reforma ta zapoczątkuje inwestowanie środków publicznych w zmianę paradygmatu w 
systemach produkcji żywności, wówczas, zważywszy na to, że systemy te opierają się na 
wyczerpywalnych zasobach naturalnych takich jak gleba, musimy zapewnić dostęp do danych 
dotyczących takich zasobów, tak abyśmy mogli ocenić, na ile zreformowana polityka jest w 
stanie sprostać wyzwaniom związanym z długoterminowym bezpieczeństwem żywnościowym. 
Jest to więc kwestia oceny wykorzystania środków publicznych.

Poprawka 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić przestrzeganie rocznych 
pułapów finansowych, określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr xxx/xxx 
[wieloletnie ramy finansowe] dotyczących 
finansowania wydatków związanych z 
rynkiem i płatnościami bezpośrednimi, 
wysokość dostosowań płatności 
bezpośrednich ustala się w momencie 
kiedy prognozy dotyczące finansowania 
środków finansowanych w ramach tego 
pułapu pośredniego na dany rok budżetowy 
wskazują, że stosowane pułapy roczne 
zostaną przekroczone.

1. Aby zapewnić przestrzeganie rocznych 
pułapów finansowych, określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr xxx/xxx 
[wieloletnie ramy finansowe] dotyczących 
finansowania wydatków związanych z 
rynkiem i płatnościami bezpośrednimi, 
wysokość dostosowań płatności 
bezpośrednich ustala się w momencie 
kiedy prognozy dotyczące finansowania 
środków finansowanych w ramach tego 
pułapu pośredniego na dany rok budżetowy 
wskazują, że stosowane pułapy roczne, z 
uwzględnieniem marginesu wynoszącego 
300 000 000 EUR poniżej tego pułapu,
zostaną przekroczone.

Or. en
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Uzasadnienie

Margines wynoszący 300 milionów EUR, istniejący w ramach pułapu pośredniego EFRG, ma 
pełnić funkcję buforu bezpieczeństwa w kontekście zarządzania budżetem EFRG i nie 
powinniśmy dopuścić do likwidacji tego mechanizmu.

Poprawka 290
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Najpóźniej w dniu 1 grudnia, na 
wniosek Komisji oparty na nowych 
informacjach znajdujących się w jej 
posiadaniu, Rada może dostosować 
wysokość dostosowań płatności 
bezpośrednich ustalonych zgodnie z ust. 2 
lub 3.

4. Jeżeli po przyjęciu decyzji, o której 
mowa w ust. 2 i 3, udostępnione zostaną 
nowe znaczące informacje, najpóźniej do 
dnia 1 grudnia Komisja może w oparciu o 
te informacje dostosować wysokość 
dostosowań płatności bezpośrednich 
ustalonych zgodnie z ust. 2 lub 3, w drodze 
aktów wykonawczych i bez stosowania 
procedury, o której mowa w art. 112 ust. 2 
lub 3.

Or. de

Poprawka 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przed zastosowaniem niniejszego 
artykułu uwzględnia się najpierw 
możliwość skorzystania z kwoty 
zatwierdzonej przez władzę budżetową na 
poczet rezerwy na wypadek kryzysów 
w sektorze rolniczym, o której mowa w pkt 
14 porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą 
i Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i o należytym zarządzaniu 
finansowym.]

skreślony
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Or. de

Poprawka 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przed zastosowaniem niniejszego 
artykułu, uwzględnia się możliwość 
skorzystania z kwoty zatwierdzonej przez 
władzę budżetową na poczet rezerwy na 
wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, o 
której mowa w ust. 14 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i o należytym zarządzaniu 
finansowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie można dopuścić do wydatków pozabudżetowych. Na wypadek kryzysu należy zwrócić je 
do budżetu, w związku z czym ust. 6 niniejszego artykułu jest zbędny.

Poprawka 293
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przed zastosowaniem niniejszego 
artykułu, uwzględnia się możliwość 
skorzystania z kwoty zatwierdzonej przez 
władzę budżetową na poczet rezerwy na 
wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, o 
której mowa w ust. 14 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego między 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją o współpracy w sprawach 

skreślony
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budżetowych i o należytym zarządzaniu 
finansowym.

Or. lv

Poprawka 294
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przed zastosowaniem niniejszego 
artykułu, uwzględnia się najpierw 
możliwość skorzystania z kwoty 
zatwierdzonej przez władzę budżetową na 
poczet rezerwy na wypadek kryzysów w 
sektorze rolniczym, o której mowa w pkt. 
14 porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i o należytym zarządzaniu 
finansowym.

6. Przed przedłożeniem propozycji w 
rozumieniu ust. 2 Komisja sprawdza, czy 
spełnione zostały wymagania związane ze 
skorzystaniem z kwoty na poczet rezerwy 
na wypadek kryzysów w sektorze 
rolniczym, o której mowa w pkt 14 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i o należytym zarządzaniu 
finansowym, a w przypadku stwierdzenia 
spełnienia tych wymogów przedstawia 
odnośną propozycję.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby dyscyplina budżetowa nie była wykorzystywania jako substytut dla 
rezerwy na zarządzanie kryzysowe, gdy nadzwyczajna sytuacja na rynku prowadzi do 
przewidywania zwiększonych wydatków na środki, o których mowa w art. 159 rozporządzenia 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Poprawka 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli, w trakcie opracowywania budżetu 
na rok budżetowy N, pojawia się ryzyko, 
że kwota, o której mowa w art. 16, zostanie 
przekroczona w odniesieniu do roku 
budżetowego N, Komisja proponuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
Radzie środki konieczne do 
zagwarantowania przestrzegania tej kwoty.

2. Jeżeli, w trakcie opracowywania budżetu 
na rok budżetowy N, pojawia się ryzyko, 
że kwota, o której mowa w art. 16, zostanie 
przekroczona w odniesieniu do roku 
budżetowego N, z uwzględnieniem 
marginesu określonego w art. 25 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
proponuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie lub Radzie środki konieczne do 
zagwarantowania przestrzegania tej kwoty.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką art. 25 ust. 1 dotyczącą ponownego wprowadzenia marginesu 
istniejącego w ramach pułapu pośredniego EFRG, odniesienie do tego marginesu również 
powinno się ponownie umieścić w art. 26 ust. 2, zgodnie z obecnie obowiązującym 
rozporządzeniem nr 1290/2005.

Poprawka 296
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W każdej chwili gdy Komisja uzna, że 
istnieje ryzyko przekroczenia kwoty, o 
której mowa w art. 16 oraz że w ramach 
swoich uprawnień nie jest w stanie podjąć 
wystarczających środków w celu 
poprawienia sytuacji, wnioskuje ona o 
podjęcie innych środków gwarantujących 
przestrzeganie wyżej wymienionej kwoty. 
Środki te przyjmuje Rada na podstawie 
art. 43 ust. 3 Traktatu lub Parlament 
Europejski i Rada na podstawie art. 43 ust. 
2 Traktatu.

3. W każdej chwili gdy Komisja uzna, że 
istnieje ryzyko przekroczenia kwoty, o 
której mowa w art. 16 oraz że w ramach 
swoich uprawnień nie jest w stanie podjąć 
wystarczających środków w celu 
poprawienia sytuacji, wnioskuje ona o 
podjęcie innych środków gwarantujących 
przestrzeganie wyżej wymienionej kwoty. 
Środki te przyjmują Parlament Europejski i 
Rada na podstawie art. 43 ust. 2 Traktatu.

Or. de

Poprawka 297
Wojciech Michał Olejniczak
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29
Zakaz podwójnego finansowania

Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki 
finansowane w ramach EFRROW nie 
podlegają żadnemu innemu finansowaniu 
z budżetu Unii

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmian poczynionych w tytule II rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr [...] [DP] 
oraz artykule 100 niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie mogą przeznaczyć 
środki niewykorzystane w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz kwoty wynikające 
z zastosowania zmniejszeń i wykluczeń na dodatkowe wsparcie działań finansowanych w 
ramach EFFROW.

Poprawka 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki finansowane 
w ramach EFRROW nie podlegają 
żadnemu innemu finansowaniu z budżetu 
Unii

Nie naruszając przepisów rozdziału 2 tytuł 
III rozporządzenia (UE) nr DP/2012 oraz 
art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
RD/xxx, dotyczących kwalifikowalności 
do otrzymania wsparcia, wydatki 
finansowane w ramach EFRROW nie 
podlegają żadnemu innemu finansowaniu z 
budżetu Unii.

Or. en



AM\910033PL.doc 121/188 PE492.777v02-00

PL

Poprawka 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki 
finansowane w ramach EFRROW nie 
podlegają żadnemu innemu finansowaniu z 
budżetu Unii

Z wyjątkiem wsparcia przewidzianego na 
mocy art. 29 i art. 30 rozporządzenia 
EFRROW/2012, które pozostaje bez 
uszczerbku dla płatności na mocy tytułu 
III art. 2 rozporządzenia DP/2012, 
wydatki finansowane w ramach EFRROW 
nie podlegają żadnemu innemu 
finansowaniu z budżetu Unii.

Or. de

Poprawka 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki finansowane 
w ramach EFRROW nie podlegają 
żadnemu innemu finansowaniu z budżetu 
Unii

Nie naruszając przepisów art. 29 i art. 30 
ust. 2 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki finansowane 
w ramach EFRROW nie podlegają 
żadnemu innemu finansowaniu z budżetu 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta umożliwia automatyczne kwalifikowanie się programów rolno-środowiskowych 
do otrzymania płatności z tytułu ekologizacji zgodnie z nowym systemem obowiązującym w 
ramach pierwszego filaru.

Poprawka 301
Elisabeth Köstinger
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki finansowane 
w ramach EFRROW nie podlegają 
żadnemu innemu finansowaniu z budżetu 
Unii

Nie naruszając przepisów art. 29 ust. 2 i 
art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
RD/xxx, dotyczących kwalifikowalności 
do otrzymania wsparcia, wydatki 
finansowane w ramach EFRROW nie 
podlegają żadnemu innemu finansowaniu z 
budżetu Unii

Or. de

Uzasadnienie

Środki, o których mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) EFRROW/2012, powinny być 
finansowane tak samo jak środki, o których mowa w rozporządzeniu (UE) DP/2012.

Poprawka 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

Or. es

Uzasadnienie

Wstępna kwota prefinansowania na poziomie 7% lepiej dopasowuje się do tempa wypłacania 
zaliczek, płatności i zwrotów, co pozwala na zmniejszenie potrzeb gotówkowych państw 
członkowskich.
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Poprawka 303
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji Komisji w sprawie 
zatwierdzenia programu rozwoju obszarów 
wiejskich Komisja wypłaca danemu 
państwu członkowskiemu wstępną kwotę 
prefinansowania na cały okres 
programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

Or. de

Poprawka 304
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.
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Or. en

Poprawka 305
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

Or. lv

Poprawka 306
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

Or. pt
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Poprawka 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program.

Or. es

Poprawka 308
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania, chyba że państwo 
członkowskie w terminie dwóch miesięcy 
poinformuje Komisję, że nie chce 
otrzymać kwoty prefinansowania. 
Wstępna kwota prefinansowania stanowi 
4% wkładu EFRROW na dany program. 
Może ona zostać wypłacona w 
maksymalnie trzech transzach, w 
zależności od dostępności środków 
budżetowych. Pierwsza transza wynosi 2% 
wkładu EFRROW na dany program.

Or. en



PE492.777v02-00 126/188 AM\910033PL.doc

PL

Uzasadnienie

Podczas gdy wiele państw członkowskich uzależnia rozpoczęcie swoich programów od 
otrzymania kwoty prefinansowania, nie dotyczy to wszystkich państw członkowskich.
Umożliwienie państwu członkowskiemu, które nie chce otrzymać kwoty prefinansowania, 
odmówienia takiej kwoty, zmniejszyłoby obciążenie budżetowe, a w rezultacie pozwoliłoby na 
skorzystanie z tych kwot innym państwom członkowskim (w takich warunkach można by 
zwiększyć 4-procentowy wkład ustalony przez Komisję).

Poprawka 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania, chyba że dane 
państwo członkowskie w terminie dwóch 
miesięcy poinformuje Komisję, że nie chce 
otrzymać kwoty prefinansowania. 
Wstępna kwota prefinansowania stanowi 
4% wkładu EFRROW na dany program. 
Może ona zostać wypłacona w 
maksymalnie trzech transzach, w 
zależności od dostępności środków 
budżetowych. Pierwsza transza wynosi 2% 
wkładu EFRROW na dany program.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zmniejszyć obciążenie budżetów państw członkowskich, te państwa członkowskie, które 
nie potrzebują zaliczki na rozpoczęcie swoich programów, powinny mieć możliwość odmowy 
takiej zaliczki, co pozwoli im na efektywniejsze zarządzanie własnymi środkami na rozwój 
obszarów wiejskich.

Poprawka 310
Robert Dušek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych.

Or. en

Poprawka 311
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych.

Or. en

Poprawka 312
Diane Dodds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować o niekorzystaniu z uzgodnień 
dotyczących prefinansowania określonych 
w niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 313
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności okresowe dokonywane są 
w ramach każdego programu rozwoju 
obszarów wiejskich. Ich wyliczenie 
następuje przez zastosowanie 
współczynnika współfinansowania do 
każdego środka w ramach wydatków 
publicznych poniesionych w ramach 
danego środka.

1. Płatności okresowe dokonywane są 
w ramach każdego programu rozwoju 
obszarów wiejskich. Ich wyliczenie 
następuje przez zastosowanie 
współczynnika współfinansowania do 
każdego środka w ramach wydatków 
publicznych poniesionych w ramach 
danego środka lub przez zastosowanie tego 
współczynnika do całkowitej kwoty 
wydatków kwalifikowalnych publicznych 
lub prywatnych.

Or. fr

Poprawka 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazania Komisji deklaracji 
wydatków, podpisanej przez akredytowaną 
agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 
lit. c);

a) przekazania Komisji miesięcznej 
deklaracji wydatków, podpisanej przez 
akredytowaną agencję płatniczą, zgodnie z 
art. 102 ust. 1 lit. c);
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Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowano, aby dla deklaracji wydatków oraz zwrotów wydatków w ramach EFRROW 
stosować ten sam system co w przypadku EFRG, tak jak miało to miejsce w okresie 2000–
2006 w EFOGR-Sekcja Gwarancji (art. 17 i 18 dla EFRG i art. 35 dla EFRROW), co 
doprowadziłoby do uproszczenia systemu.

Poprawka 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja automatycznie anuluje każdą 
część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego programu rozwoju obszarów 
wiejskich niewykorzystaną na 
prefinansowanie lub płatności okresowe 
lub dla której najpóźniej w dniu 31 grudnia 
drugiego roku następującego po roku, w 
którym podjęto zobowiązanie budżetowe, 
do Komisji nie wpłynęła żadna deklaracja 
wydatków spełniająca wymogi określone 
w art. 35 ust. 3.

1. Komisja automatycznie anuluje każdą 
część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego państwa członkowskiego 
niewykorzystaną na prefinansowanie lub 
płatności okresowe lub dla której 
najpóźniej w dniu 31 grudnia drugiego 
roku następującego po roku, w którym 
podjęto zobowiązanie budżetowe, do 
Komisji nie wpłynęła żadna deklaracja 
wydatków spełniająca wymogi określone 
w art. 35 ust. 3.

Or. es

Uzasadnienie

Automatyczne anulowanie zobowiązań w przypadku EFRROW powinno być wykonywane na 
poziomie państwa członkowskiego, a nie na poziomie programu (art. 37 ust. 1), jak zapisano 
w tekście wniosku, co doprowadziłoby do uproszczenia zarządzania.

Poprawka 316
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)



PE492.777v02-00 130/188 AM\910033PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie, które z uwagi 
na federalny/regionalny system rządów 
przedstawią liczne programy rozwoju 
obszarów wiejskich, mogą skompensować 
kwoty niewykorzystane do dnia 31 
grudnia drugiego roku następującego po 
roku, w którym podjęto zobowiązanie 
budżetowe w ramach co najmniej jednego 
programu rozwoju obszarów wiejskich, 
kwotami wydatkowanymi ponad te pułapy 
w ramach innych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Jeżeli po dokonaniu 
takiej kompensacji pozostaną jeszcze 
kwoty do umorzenia, są one 
proporcjonalnie przenoszone na programy 
rozwoju obszarów wiejskich, w których 
wydatki mają opóźnienia.

Or. de

Poprawka 317
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie, które 
przedstawią liczne programy rozwoju 
obszarów wiejskich, mogą skompensować 
kwoty niewykorzystane do dnia 31 
grudnia drugiego roku następującego po 
roku, w którym podjęto zobowiązanie 
budżetowe w ramach co najmniej jednego 
programu rozwoju obszarów wiejskich, 
kwotami wydatkowanymi ponad te pułapy 
w ramach innych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Jeżeli po dokonaniu 
takiej kompensacji pozostaną jeszcze 
kwoty do umorzenia, są one 
proporcjonalnie przenoszone na programy 
rozwoju obszarów wiejskich, w których 
wydatki mają opóźnienia.
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Or. pt

Poprawka 318
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie, które 
przedstawią liczne programy rozwoju 
obszarów wiejskich, mogą skompensować 
kwoty niewykorzystane do dnia 31 
grudnia drugiego roku następującego po 
roku, w którym podjęto zobowiązanie 
budżetowe w ramach co najmniej jednego 
programu rozwoju obszarów wiejskich, 
kwotami wydatkowanymi ponad te pułapy 
w ramach innych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Jeżeli po dokonaniu 
takiej kompensacji pozostaną jeszcze 
kwoty do umorzenia, są one 
proporcjonalnie przenoszone na programy 
rozwoju obszarów wiejskich, w których 
wydatki mają opóźnienia.

Or. pt

Poprawka 319
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) części zobowiązań budżetowych 
dotyczących pomocy z tytułu art. 37 ust. 1 
lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [...] 
[rozwój obszarów wiejskich].

Or. fr
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Poprawka 320
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37a
Komisja automatycznie anuluje każdą 
część zobowiązania budżetowego 
dotyczącego programu rozwoju obszarów 
wiejskich niewykorzystaną na 
prefinansowanie lub płatności okresowe 
lub dla której najpóźniej w dniu 31 
grudnia drugiego roku następującego po 
roku, w którym podjęto zobowiązanie 
budżetowe, do Komisji nie wpłynęła żadna 
deklaracja wydatków spełniająca wymogi 
określone w art. 35 ust. 3.
Anulowanie to nie ma jednak 
zastosowania w odniesieniu do 
zobowiązania budżetowego podjętego w 
2014 r.
W celu dokonania anulowania do każdego 
zobowiązania budżetowego podjętego na 
lata 2015–2020 dodaje się jedną szóstą 
zobowiązania na 2014 r.

Or. it

Poprawka 321
Peter Jahr, Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 4 – rozdział II – sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślona

Or. de
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Poprawka 322
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł IV – rozdział 2 – sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślona

Or. en

Poprawka 323
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
Zobowiązania budżetowe
Decyzja Komisji przyjmująca wykaz 
projektów, za które przyznano nagrodę za 
innowacyjną, lokalną współpracę, o której 
mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx stanowi decyzję w 
sprawie finansowania w rozumieniu art. 
[75 ust. 2] rozporządzenia (UE) nr 
FR/xxx. Po przyjęciu decyzji, o której 
mowa w akapicie pierwszym, Komisja 
dokona wypłat zobowiązań budżetowych w 
podziale na państwa członkowskie w 
wysokości całkowitej wartości nagród 
przyznanych projektom w danym państwie 
członkowskim, w granicach określonych 
w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
RD/xxx.

Or. en

Poprawka 324
Giovanni La Via
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreślony
Płatności na rzecz państw członkowskich
1. W ramach płatności okresowych, o 
których mowa w art. 35, Komisja 
dokonuje płatności – w granicach 
dostępnych środków budżetowych – na 
rzecz państw członkowskich, w celu 
zwrotu wydatków poniesionych przez 
akredytowane agencje płatnicze, 
wynikających z przyznania nagród, o 
których mowa w niniejszej sekcji.
2. Każda płatność dokonywana jest na 
podstawie przekazanej Komisji deklaracji 
wydatków, podpisanej przez akredytowaną 
agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 
lit. c).
3. Akredytowane agencje płatnicze 
sporządzają i przekazują Komisji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
organu koordynującego, w przypadku gdy 
został on wyznaczony, deklaracje 
wydatków odnoszących się do nagrody za 
innowacyjną, lokalną współpracę, w 
terminach określonych przez Komisję w 
drodze aktów wykonawczych przyjętych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.
Deklaracje te odnoszą się do wydatków 
dokonanych przez agencje płatnicze w 
każdym z odnośnych okresów.

Or. en

Poprawka 325
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 skreślony
Automatyczne anulowanie w przypadku 
nagrody za innowacyjną, lokalną 
współpracę
Komisja automatycznie anuluje kwoty, o 
których mowa w art. 38 akapit drugi, 
niewykorzystane w ramach zwrotu 
wydatków państwom członkowskim, 
ustanowionego w art. 39 lub w 
odniesieniu do których najpóźniej w dniu 
31 grudnia drugiego roku następującego 
po roku, w którym podjęto zobowiązanie 
budżetowe, nie wpłynęła żadna deklaracja 
wydatków spełniająca warunki określone 
w przedmiotowym artykule.
Stosuje się odpowiednio art. 37 ust. 3, 4 i 
5.

Or. en

Poprawka 326
Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby dostosować konsekwencje finansowe 
proporcjonalnie do stwierdzonego 
opóźnienia płatności, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111, 
dotyczących zasad zmniejszania płatności 
w związku z nieprzestrzeganiem terminów 
płatności.

Aby dostosować konsekwencje finansowe 
proporcjonalnie do stwierdzonego 
opóźnienia płatności, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111, 
dotyczących zasad zmniejszania płatności 
w związku z nieprzestrzeganiem terminów 
płatności. Niniejszego ustępu nie stosuje 
się, jeśli opóźnienie płatności pozostaje 
poza kontrolą państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

skreślony

Or. de

Poprawka 328
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

skreślony
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Or. fr

Poprawka 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Agencje płatnicze nie powinny być odpowiedzialne za spłatę odsetek za opóźnione płatności.
Agencje płatnicze podlegają już korektom finansowym w przypadku wystąpienia opóźnienia w 
płatności, a spłata odsetek oznaczałaby podwojenie kary. Może istnieć wiele ważnych 
powodów opóźnienia płatności, wynikających z okoliczności pozostających poza kontrolą 
agencji płatniczej.

Poprawka 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

skreślony

Or. de

Poprawka 332
Katarína Neveďalová
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

skreślony

Or. sk

Poprawka 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

skreślony

Or. ro

Uzasadnienie

Przepis ten stanowi naruszenie uprawnień państw członkowskich odnoszących się do 
zarządzania ich budżetami krajowymi.

Poprawka 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
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płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę.

Or. es

Uzasadnienie

Komisja uważa, że beneficjenci wsparcia powinni otrzymać odpowiednie kwoty w terminach 
ustanowionych w przepisach wspólnotowych. Rozumiemy uzasadnienie Komisji, ale należy 
również przestrzegać odnośnych przepisów krajowych i w związku z tym wzywa się do 
niezamieszczania tej kwestii w tekście rozporządzenia wspólnotowego.

Poprawka 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
beneficjentom odsetki za zwłokę.

Or. es

Uzasadnienie

Powinny być przestrzegane odnośne przepisy krajowe.

Poprawka 336
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 

2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają 
płatności po najpóźniejszej dopuszczonej 
dacie płatności, wypłacają one 
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beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego.

beneficjentom odsetki za zwłokę ze 
środków budżetu krajowego. Niniejszego 
ustępu nie stosuje się, jeśli państwo 
członkowskie nie ponosi winy za 
opóźnienie płatności.

Or. en

Poprawka 337
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja Europejska w aktach 
wykonawczych określiła siłę wyższą 
i szczególne przypadki, gdy przy wypłacie 
wsparcia po terminie płatności 
określonym w aktach prawnych UE 
odsetki dla beneficjenta nie powinny być 
wypłacane.

Or. lt

Poprawka 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej jeden kluczowy element 
przedmiotowego systemu kontroli nie 
istnieje lub działa nieskutecznie ze 
względu na wagę lub trwałość 
stwierdzonych nieprawidłowości, lub też 
nieprawidłowe płatności nie są 
odzyskiwane z zachowaniem należytej 
staranności;

a) co najmniej jeden kluczowy element 
przedmiotowego systemu kontroli nie 
istnieje lub działa nieskutecznie ze 
względu na wagę lub trwałość 
stwierdzonych nieprawidłowości;

Or. fr
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Poprawka 339
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. bg

Poprawka 340
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
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zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. en

Poprawka 341
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. lv

Poprawka 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
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spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. de

Poprawka 343
Katarína Neveďalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by 
w wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, 
o których mowa w art. 35, w odniesieniu 
do których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. sk

Poprawka 344
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by 
w wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, 
o których mowa w art. 35, w odniesieniu 
do których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. pt

Poprawka 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 Skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
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których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. de

Poprawka 346
Julie Girling, James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Zawieszenie płatności w przypadku spóźnionego przedłożenia informacji statystycznych jest 
nieproporcjonalne i niepotrzebne, w związku z czym należy je skreślić.

Poprawka 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji umożliwiałby zawieszanie płatności na rzecz agencji płatniczych, w 
przypadku gdy agencja płatnicza nie dostarczyła Komisji statystyk kontroli w wyznaczonym 
terminie. Jest to kara zbyt represyjna.

Poprawka 348
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Zawieszenie płatności w przypadku 
spóźnionego przedłożenia informacji
W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by 
w wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 



AM\910033PL.doc 147/188 PE492.777v02-00

PL

mowa w art. 18 lub płatności okresowe, 
o których mowa w art. 35, w odniesieniu 
do których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

Or. pt

Poprawka 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości kontroli przeprowadzonych na 
mocy art. 61 oraz ich wyniku, a państwa 
członkowskie przekroczą ten termin, 
Komisja może zawiesić – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, biorąc pod uwagę 
stopień opóźnienia i zgodnie ze 
szczegółowymi zasadami, które przyjęła na 
podstawie art. 48 ust. 5 – płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 18 lub 
płatności okresowe, o których mowa w 
art. 35, w odniesieniu do których nie 
przesłano na czas odpowiednich informacji 
statystycznych, chyba że opóźnienia 
wynikają z wystąpienia siły wyższej lub 
okoliczności nadzwyczajnych.

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić określone okoliczności, które mogą utrudnić zbieranie wymaganych 
informacji oraz ich przesłanie. Należy także przestrzegać zasady proporcjonalności, zarówno 
w odniesieniu do okresu opóźnienia, jak i płatności, jakich to dotyczy.
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Poprawka 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat liczby kontroli przeprowadzonych na 
mocy art. 61 oraz ich wyniku, a państwa 
członkowskie przekroczą ten termin, 
Komisja może zawiesić – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, biorąc pod uwagę 
stopień opóźnienia i zgodnie ze 
szczegółowymi zasadami, które przyjęła na 
podstawie art. 48 ust. 5 – płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 18 lub 
płatności okresowe, o których mowa w 
art. 35, w odniesieniu do których nie 
przesłano na czas odpowiednich informacji 
statystycznych. W szczególności Komisja 
powinna dokonać wyraźnego rozróżnienia 
pomiędzy sytuacją, gdy opóźnienie w 
dostarczeniu informacji zagraża 
mechanizmowi udzielania absolutorium z 
wykonania budżetu rocznego, a sytuacją, 
gdy tego rodzaju ryzyko nie występuje.

Or. en

Uzasadnienie

Zawieszenie płatności powinno mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku zagrożenia 
mechanizmu udzielania absolutorium z wykonania budżetu rocznego. Wymagany jest tutaj 
maksymalny poziom proporcjonalności.

Poprawka 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych, 
pod warunkiem że wszystkie regulacje i 
instrukcje dotyczące tych informacji są 
gotowe i dostępne w chwili tworzenia baz 
danych przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 352
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych, o 
ile przed rozpoczęciem okresu 
sprawozdawczego Komisja w 
wyznaczonym terminie udostępniła 
państwom członkowskim wszystkie 
informacje, formularze i wyjaśnienia 
niezbędne do zdobycia informacji 
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statystycznych.

Or. de

Uzasadnienie

Przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego Komisja musi w wyznaczonym terminie 
udostępnić państwom członkowskich niezbędne formularze i wyjaśnienia.

Poprawka 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych, 
chyba że opóźnienia wynikają z 
wystąpienia siły wyższej lub okoliczności 
nadzwyczajnych, przy czym należy 
przestrzegać zasady proporcjonalności.

Or. es

Poprawka 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 
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członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych.

członkowskie przedłożyły informacje na 
temat ilości przeprowadzonych kontroli 
oraz ich wyniku, a państwa członkowskie 
przekroczą ten termin, Komisja może 
zawiesić płatności miesięczne, o których 
mowa w art. 18, lub płatności okresowe, o 
których mowa w art. 35, w odniesieniu do 
których nie przesłano na czas 
odpowiednich informacji statystycznych, 
ale po wcześniejszym udzieleniu danemu 
państwu członkowskiemu pisemnego 
ostrzeżenia w związku z ewentualnymi 
sankcjami.

Or. ro

Poprawka 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Aby zagwarantować poszanowanie 
zasady proporcjonalności podczas 
stosowania art. 44, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111, 
określających przepisy odnoszące się do:

skreślony

a) wykazu środków podlegających 
przepisom art. 44;
b) okresu i zakresu zawieszenia płatności, 
o którym mowa w przedmiotowym 
artykule;
c) warunków dotyczących zniesienia 
zawieszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna w związku ze skreśleniem art. 42 ust. 2 i art. 44.
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Poprawka 356
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może określić – w drodze 
aktów wykonawczych – dodatkowe 
informacje dotyczące zobowiązań 
ustanowionych w art. 46 jak również
szczególne warunki stosowane do 
informacji zapisywanych w księgach 
prowadzonych przez agencje płatnicze.
Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.

skreślony

Or. lv

Poprawka 357
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zasad dotyczących finansowania i 
księgowania środków interwencyjnych w 
formie przechowywania publicznego, a 
także innych wydatków finansowanych z 
EFRG i EFRROW;

Skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest to decyzja o czysto technicznym charakterze.

Poprawka 358
Hans-Peter Mayer



AM\910033PL.doc 153/188 PE492.777v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) warunków przeprowadzania procedury 
automatycznego anulowania.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest to decyzja o czysto technicznym charakterze.

Poprawka 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasad dotyczących wypłacania 
beneficjentom odsetek za zwłokę, o 
których mowa w art. 42 ust. 2, przez 
państwa członkowskie.

skreślona

Or. de

Poprawka 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zasad dotyczących wypłacania 
beneficjentom odsetek za zwłokę, o 
których mowa w art. 42 ust. 2, przez 
państwa członkowskie.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna w związku ze skreśleniem art. 42 ust. 2 i art. 44.

Poprawka 361
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 111 aktów 
delegowanych dotyczących:
a) zasad dotyczących finansowania i 
księgowania środków interwencyjnych w 
formie przechowywania publicznego, a 
także innych wydatków finansowanych z 
EFRG i EFRROW;
b) warunków przeprowadzania procedury 
automatycznego anulowania.

Or. de

Uzasadnienie

Te decyzje nie mają czysto technicznego charakteru i w związku z tym muszą być 
podejmowane w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 362
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odpowiednim czasie przed 
przeprowadzeniem kontroli na miejscu 
Komisja powiadamia o niej dane państwo 
członkowskie lub państwo członkowskie, 
na którego terenie kontrola ma się odbyć. 
Przedstawiciele danego państwa 
członkowskiego mogą brać udział w tych 

W odpowiednim czasie przed 
przeprowadzeniem kontroli na miejscu 
Komisja powiadamia o niej dane państwo 
członkowskie lub państwo członkowskie, 
na którego terenie kontrola ma się odbyć, 
oraz koordynuje kontrole w celu 
zmniejszenia ich wpływu na agencje 
płatnicze. Przedstawiciele danego państwa 
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kontrolach. członkowskiego mogą brać udział w tych 
kontrolach.

Or. en

Poprawka 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zmniejsza częstotliwość kontroli 
na miejscu w państwach członkowskich, 
jeśli opinia jednostki certyfikującej na 
temat legalności i prawidłowości 
transakcji podstawowych wskazuje, że 
współczynnik błędów znajduje się na 
dopuszczalnym poziomie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna zmniejszyć częstotliwość kontroli na miejscu, jeżeli kontrola legalności i 
prawidłowości wykaże, że współczynnik błędów znajduje się na dopuszczalnym poziomie; 
intencją jest ograniczenie kosztów związanych z tego rodzaju kontrolami.

Poprawka 364
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zmniejsza częstotliwość kontroli 
na miejscu w państwach członkowskich, 
jeśli opinia jednostki certyfikującej na 
temat legalności i prawidłowości 
transakcji podstawowych wskazuje, że 
współczynnik błędów znajduje się na 
dopuszczalnym poziomie.
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Or. en

Poprawka 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji wszelkie informacje dotyczące 
wykrytych nieprawidłowości oraz 
przypadków podejrzeń nadużyć 
finansowych oraz działań podjętych w celu 
odzyskania nienależnych płatności 
związanych ze wspomnianymi 
nieprawidłowościami i nadużyciami na 
podstawie sekcji III niniejszego rozdziału.

3. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji wszelkie informacje dotyczące 
wykrytych nieprawidłowości oraz działań 
podjętych w celu odzyskania nienależnych 
płatności związanych ze wspomnianymi 
nieprawidłowościami i nadużyciami na 
podstawie sekcji III niniejszego rozdziału.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wyraźnego wyszczególnienia przypadków nadużyć finansowych, ponieważ 
należałoby je zaliczyć do nieprawidłowości. Pozostawienie tych przypadków mogłoby 
doprowadzić do stworzenia niepotrzebnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

Poprawka 366
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akredytowane agencje płatnicze 
przechowują dokumenty potwierdzające 
dokonane płatności oraz dokumenty 
związane z przeprowadzeniem kontroli 
administracyjnych i kontroli bezpośrednich 
wymaganych przepisami Unii oraz 
udostępniają Komisji powyższe dokumenty 
i informacje.

Akredytowane agencje płatnicze 
przechowują dokumenty potwierdzające 
dokonane płatności oraz dokumenty 
związane z przeprowadzeniem kontroli 
administracyjnych i kontroli bezpośrednich 
wymaganych przepisami Unii oraz 
udostępniają Komisji powyższe dokumenty 
i informacje. Tego rodzaju dokumenty 
mogą być przechowywane w formie 
elektronicznej.
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Or. de

Poprawka 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akredytowane agencje płatnicze 
przechowują dokumenty potwierdzające 
dokonane płatności oraz dokumenty 
związane z przeprowadzeniem kontroli 
administracyjnych i kontroli bezpośrednich 
wymaganych przepisami Unii oraz 
udostępniają Komisji powyższe dokumenty 
i informacje.

Akredytowane agencje płatnicze 
przechowują dokumenty potwierdzające 
dokonane płatności oraz dokumenty 
związane z przeprowadzeniem kontroli 
administracyjnych i kontroli bezpośrednich 
wymaganych przepisami Unii oraz 
udostępniają Komisji powyższe dokumenty 
i informacje. Tego rodzaju dokumenty 
potwierdzające mogą być przechowywane 
i przesyłane w formie elektronicznej.

Or. en

Poprawka 368
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanowić przepisy 
dotyczące:

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 111 ustanawiających
przepisy dotyczące:

Or. de

Poprawka 369
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) warunków przechowywania 
dokumentów potwierdzających, o których 
mowa w art. 51, w tym ich formy oraz 
okresu ich przechowywania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odpowiada przepisom wykonawczym niezbędnym do wdrożenia poprawki 
sprawozdawcy nr 48.

Poprawka 370
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze, określone w akapicie 
pierwszym, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

skreślony

Or. de

Poprawka 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot 
podlegających wyłączeniu z 
uwzględnieniem stwierdzonego stopnia 
niezgodności. Komisja uwzględnia 
odpowiednio naturę i wagę naruszenia oraz 
stratę finansową poniesioną przez Unię.

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot 
podlegających wyłączeniu z 
uwzględnieniem stwierdzonego stopnia 
niezgodności. Komisja uwzględnia 
odpowiednio naturę i wagę naruszenia, a 
wyłączone kwoty opierają się na ocenie 
wynikającego z naruszenia ryzyka dla 
funduszy rolniczych.
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Or. en

Uzasadnienie

Obliczenia wszelkich korekt funduszów rolniczych powinny opierać się na ocenie faktycznego 
ryzyka dla funduszy rolniczych, a nie na podstawie korekty w oparciu o wartość ryczałtową, 
co mogłoby doprowadzić do niewspółmiernej odmowy.

Poprawka 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot 
podlegających wyłączeniu z 
uwzględnieniem stwierdzonego stopnia 
niezgodności. Komisja uwzględnia 
odpowiednio naturę i wagę naruszenia oraz 
stratę finansową poniesioną przez Unię.

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot 
podlegających wyłączeniu z 
uwzględnieniem stwierdzonego stopnia 
niezgodności. Komisja uwzględnia 
odpowiednio naturę naruszenia, a 
wyłączone kwoty opierają się na ocenie 
wynikającego z naruszenia ryzyka dla 
funduszy rolniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki sprawozdawcy nr 52.

Poprawka 373
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot 
podlegających wyłączeniu z 
uwzględnieniem stwierdzonego stopnia 
niezgodności. Komisja uwzględnia 
odpowiednio naturę i wagę naruszenia oraz 

2. Komisja dokonuje oszacowania kwot 
podlegających wyłączeniu z 
uwzględnieniem stwierdzonego stopnia 
niezgodności. Komisja uwzględnia 
odpowiednio naturę i wagę naruszenia oraz 
stratę finansową poniesioną przez Unię.
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stratę finansową poniesioną przez Unię. Kwoty wyłączone w żadnym razie nie 
mogę przewyższać poziomu ryzyka dla 
funduszy rolniczych określonego w opinii 
jednostki certyfikującej na temat 
legalności i prawidłowości transakcji 
podstawowych.

Or. en

Poprawka 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dokonuje korekt finansowych 
na podstawie indywidualnych przypadków 
stwierdzonych nieprawidłowości lub 
uwzględniając ich systemowy charakter w 
celu stwierdzenia, czy należy zastosować 
korektę na bazie ryczałtu, czy też 
ekstrapolacji.
Korektę w oparciu o wartość ryczałtową 
stosuje się jedynie wówczas, gdy z uwagi 
na charakter danego przypadku 
niemożliwe jest określenie zakresu i kwoty 
stwierdzonej nieprawidłowości lub 
ekstrapolowanie kwoty podlegającej 
korekcie.

Or. en

Uzasadnienie

Korekty w oparciu o wartość ryczałtową należy stosować w ostateczności, gdy nie ma 
możliwości określenia zakresu lub kwoty rozbieżności.

Poprawka 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dokonuje korekt finansowych 
na podstawie indywidualnych przypadków 
stwierdzonych nieprawidłowości lub 
uwzględniając ich systemowy charakter w 
celu stwierdzenia, czy należy zastosować 
korektę na bazie ryczałtu, czy też 
ekstrapolacji.
Korektę w oparciu o wartość ryczałtową 
stosuje się jedynie wówczas, gdy z uwagi 
na charakter danego przypadku 
niemożliwe jest określenie zakresu i kwoty 
stwierdzonej nieprawidłowości lub 
ekstrapolowanie kwoty podlegającej 
korekcie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ważna w celu zapewnienia, że korekty finansowe na bazie ryczałtu są 
stosowane w ostateczności. Preferowana metoda powinna opierać się na indywidualnych 
przypadkach nieprawidłowości.

Poprawka 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy porozumienie nie zostało 
osiągnięte, państwo członkowskie może 
zwrócić się w terminie czterech miesięcy o 
rozpoczęcie procedury zmierzającej do 
wypracowania wspólnego stanowiska 
stron. Jej wyniki stanowią treść 
sprawozdania przekazywanego Komisji i 
rozpatrywanego przez nią przed podjęciem 
ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania.

W przypadku gdy porozumienie nie zostało 
osiągnięte, państwo członkowskie może 
zwrócić się w terminie czterech miesięcy o 
rozpoczęcie procedury zmierzającej do 
wypracowania wspólnego stanowiska 
stron. Jej wyniki stanowią treść 
sprawozdania przekazywanego Komisji, 
która przed podjęciem ewentualnej decyzji 
o odmowie finansowania bierze pod uwagę 
zalecenia zawarte w sprawozdaniu. W 
przypadku gdy Komisja podejmuje decyzję 
o niestosowaniu się do zaleceń zawartych 
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w sprawozdaniu, podaje ona uzasadnienie 
swojej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli Komisja podejmie decyzję o nieuwzględnieniu decyzji organu pojednawczego, powinna 
mieć ona obowiązek przedstawienia uzasadnienia.

Poprawka 377
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy porozumienie nie zostało 
osiągnięte, państwo członkowskie może 
zwrócić się w terminie czterech miesięcy o 
rozpoczęcie procedury zmierzającej do 
wypracowania wspólnego stanowiska 
stron. Jej wyniki stanowią treść 
sprawozdania przekazywanego Komisji i 
rozpatrywanego przez nią przed podjęciem 
ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania.

W przypadku gdy porozumienie nie zostało 
osiągnięte, państwo członkowskie może 
zwrócić się w terminie czterech miesięcy o 
rozpoczęcie procedury zmierzającej do 
wypracowania wspólnego stanowiska stron 
i osiągnięcia wspólnego, szczegółowego 
wniosku. Jej wyniki stanowią treść 
sprawozdania przekazywanego Komisji i 
rozpatrywanego przez nią przed podjęciem 
ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania.

Or. lv

Poprawka 378
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy porozumienie nie zostało 
osiągnięte, państwo członkowskie może 
zwrócić się w terminie czterech miesięcy o 
rozpoczęcie procedury zmierzającej do 
wypracowania wspólnego stanowiska 
stron. Jej wyniki stanowią treść 

W przypadku gdy porozumienie nie zostało 
osiągnięte, państwo członkowskie może 
zwrócić się w terminie czterech miesięcy o 
rozpoczęcie procedury zmierzającej do 
wypracowania wspólnego stanowiska 
stron. Jej wyniki stanowią treść 
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sprawozdania przekazywanego Komisji i 
rozpatrywanego przez nią przed podjęciem 
ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania.

sprawozdania przekazywanego Komisji i 
rozpatrywanego przez nią w celu 
zatwierdzenia odnośnych ustaleń przed 
podjęciem ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania.

Or. en

Poprawka 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozliczenia zgodności przewidzianego w 
art. 54 w odniesieniu do środków 
podejmowanych w związku z przyjęciem 
decyzji i jej wdrożeniem, w tym wymiany 
informacji pomiędzy Komisją a państwami 
członkowskimi oraz obowiązujących 
terminów, jak również procedury 
pojednawczej przewidzianej w 
przedmiotowym artykule, w tym 
ustanowienia, zadań, składu oraz 
uzgodnień roboczych organu 
pojednawczego.

b) rozliczenia zgodności przewidzianego w 
art. 54 w odniesieniu do środków 
podejmowanych w związku z przyjęciem 
decyzji i jej wdrożeniem, w tym wymiany 
informacji pomiędzy Komisją a państwami 
członkowskimi, wskaźników 
współfinansowania korekt, które mają 
zostać zastosowane, obowiązujących 
terminów, jak również procedury 
pojednawczej przewidzianej w 
przedmiotowym artykule, w tym 
ustanowienia, zadań, składu oraz 
uzgodnień roboczych organu 
pojednawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Zryczałtowane stawki korekt finansowych mają tak duże znaczenie finansowe, że powinny być 
określone w prawodawstwie, a nie, jak obecnie, w wytycznych Komisji.

Poprawka 380
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu 24 miesięcy
od otrzymania przez agencję płatniczą lub 
jednostkę odpowiedzialną za odzyskiwanie 
kwot sprawozdania z kontroli lub 
podobnego dokumentu stwierdzającego 
nieprawidłowość. Odpowiednie kwoty są 
jednocześnie zapisywane w księdze 
dłużników agencji płatniczej.

Or. de

Poprawka 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu 24 miesięcy
od zatwierdzenia sprawozdania z kontroli 
czy podobnego dokumentu, w którym 
stwierdzono wspomnianą 
nieprawidłowość, oraz, w stosownych 
przypadkach, od otrzymania takiego 
dokumentu przez agencję płatniczą lub 
organ odpowiedzialny za dany zwrot.
Odpowiednie kwoty zapisuje się w chwili 
złożenia wniosku o odzyskanie należności 
w księdze dłużników agencji płatniczej.

Or. fr

Poprawka 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu 24 miesięcy 
od zatwierdzenia i – w stosownych 
przypadkach – otrzymania przez agencję 
płatniczą lub organ właściwy dla 
odzyskiwania takich płatności 
sprawozdania z kontroli lub podobnego 
dokumentu stwierdzającego, że zaistniała 
nieprawidłowość. W momencie 
wystąpienia o zwrot przedmiotowych kwot 
zapisuje się je w księdze dłużników agencji 
płatniczej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zmiana daty rozpoczęcia procedury odzyskiwania; termin, w którym 
agencje płatnicze muszą zwrócić się o zwrot płatności, zostaje wydłużony z 12 do 24 miesięcy.
Taka zmiana przywróciłaby również istniejące ustalenia, przy czym 50% obciążenia 
wynikającego z nieodzyskanych kwot nieprawidłowości pokrywałoby państwo członkowskie, a 
50% pokrywałby budżet UE (według wniosku Komisji państwo członkowskie musiałoby wziąć 
na siebie pełne obciążenie). Taka zmiana umożliwiłaby ponadto wydłużenie o 50% terminu 
odzyskania płatności w warunkach znajdujących się poza kontrolą agencji płatniczej.

Poprawka 383
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu 24 miesięcy
od daty zatwierdzenia przez agencję 
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nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

płatniczą lub organ odpowiedzialny za 
odzyskanie należności sprawozdania z 
kontroli lub podobnego dokumentu 
otrzymanego od organu kontroli, w 
którym stwierdza się, na podstawie 
konkretnych faktów, wystąpienie 
nieprawidłowości. Odpowiednie kwoty są 
również zapisywane w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

Or. it

Poprawka 384
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu 24 miesięcy 
po stwierdzeniu przez odpowiednie organy 
krajowe, a kwoty powinny zostać 
odzyskane w następstwie sprawozdania 
końcowego lub innego podobnego 
dokumentu, zgodnego z właściwymi 
przepisami, oraz zapisuje odpowiednie 
kwoty w księdze dłużników agencji 
płatniczej.

Or. pt

Poprawka 385
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
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lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu 24 miesięcy 
od zatwierdzenia i – w stosownych 
przypadkach – otrzymania przez agencję 
płatniczą lub organ właściwy dla 
odzyskiwania takich płatności 
sprawozdania z kontroli lub podobnego 
dokumentu stwierdzającego, że zaistniała 
nieprawidłowość. W momencie 
wystąpienia o zwrot przedmiotowych kwot 
zapisuje się je w księdze dłużników agencji 
płatniczej.

Or. en

Poprawka 386
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu 24 miesięcy 
po stwierdzeniu przez odpowiednie organy 
krajowe, a kwoty powinny zostać 
odzyskane w następstwie sprawozdania 
końcowego lub innego podobnego 
dokumentu, zgodnego z właściwymi 
przepisami, oraz zapisuje odpowiednie 
kwoty w księdze dłużników agencji 
płatniczej.

Or. pt

Poprawka 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1



PE492.777v02-00 168/188 AM\910033PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od pierwszego ustalenia 
administracyjnego lub sądowego 
wspomnianej nieprawidłowości oraz 
zapisuje odpowiednie kwoty w księdze 
dłużników agencji płatniczej.

Or. es

Poprawka 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od zatwierdzenia i – w stosownych 
przypadkach – otrzymania przez agencję 
płatniczą lub organ właściwy dla 
odzyskiwania takich płatności 
sprawozdania z kontroli lub podobnego 
dokumentu stwierdzającego, że zaistniała 
nieprawidłowość. W momencie 
wystąpienia o zwrot przedmiotowych kwot 
jednocześnie zapisuje się je w księdze 
dłużników agencji płatniczej.

Or. en

Poprawka 389
Juozas Imbrasas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od pierwszego stwierdzenia
wspomnianej nieprawidłowości oraz 
zapisuje odpowiednie kwoty w księdze 
dłużników agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od otrzymania od agencji lub 
instytucji płatniczej odpowiedzialnej za 
wyegzekwowanie zwrotu zatwierdzonego 
(jeśli jest to stosowane) sprawozdania 
z pierwszej kontroli, która wykazała 
wspomniane nieprawidłowości
w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 
w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich, oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

Or. lt

Poprawka 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu jednego 
roku od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

1. W przypadku wszelkich nienależnych 
płatności wynikających z nieprawidłowości 
lub zaniedbań, państwo członkowskie 
zwraca się do beneficjenta o zwrot 
przedmiotowej kwoty w ciągu dwóch lat 
od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

Or. es
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Poprawka 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi w 
50% dane państwo członkowskie oraz w 
50% budżet Wspólnoty, co nie zwalnia 
państwa członkowskiego z obowiązku 
kontynuowania procedur odzyskiwania 
należności zgodnie z art. 60.

Or. es

Uzasadnienie

Proponujemy utrzymanie sytuacji przewidzianej w obecnym rozporządzeniu, w którym 
uwzględniono podział obciążenia finansowego, zgodnie z zasadą dzielonego zarządzania 
funduszami.

Poprawka 392
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, 50% konsekwencji 
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wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

finansowych wynikających z 
nieodzyskania kwot ponosi dane państwo 
członkowskie, a 50% – budżet Unii, co nie 
zwalnia danego państwa członkowskiego z 
obowiązku kontynuowania procedur
odzyskiwania należności zgodnie z art. 60.

Or. en

Poprawka 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku 
o odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku 
o odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat, w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
w 50% dane państwo członkowskie, 
a w 50% budżet Unii Europejskiej.
Podział obciążenia finansowego 
wynikającego z nieodzyskania należności 
nie zwalnia danego państwa 
członkowskiego z obowiązku 
kontynuowania procedur odzyskiwania 
należności zgodnie z art. 60.

Or. fr

Poprawka 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
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czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, 50% konsekwencji 
finansowych wynikających z 
nieodzyskania kwot ponosi dane państwo 
członkowskie, a 50% – budżet Unii, co nie 
zwalnia danego państwa członkowskiego z 
obowiązku kontynuowania procedur 
odzyskiwania należności zgodnie z art. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zmiana daty rozpoczęcia procedury odzyskiwania; termin, w którym 
agencje płatnicze muszą zwrócić się o zwrot płatności, zostaje wydłużony z 12 do 24 miesięcy.
Taka zmiana przywróciłaby również istniejące ustalenia, przy czym 50% obciążenia 
wynikającego z nieodzyskanych kwot nieprawidłowości pokrywałoby państwo członkowskie, a 
50% pokrywałby budżet UE (według wniosku Komisji państwo członkowskie musiałoby wziąć 
na siebie pełne obciążenie). Taka zmiana umożliwiłaby ponadto wydłużenie o 50% terminu 
odzyskania płatności w warunkach znajdujących się poza kontrolą agencji płatniczej.

Poprawka 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi w 
50% dane państwo członkowskie oraz w 
50% budżet Wspólnoty, co nie zwalnia 
państwa członkowskiego z obowiązku 
kontynuowania procedur odzyskiwania 
należności zgodnie z art. 60.

Or. es
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Uzasadnienie

Należy utrzymać sytuację przewidzianą w obecnym rozporządzeniu, w którym uwzględniono 
podział obciążenia finansowego, zgodnie z zasadą dzielonego zarządzania funduszami.

Poprawka 396
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku 
o odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku 
o odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat, w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
w 50% dane państwo członkowskie,
a w 50% budżet Unii, co nie zwalnia 
danego państwa członkowskiego 
z obowiązku kontynuowania procedur 
odzyskiwania należności zgodnie z art. 60.

Or. pt

Poprawka 397
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, 50% konsekwencji 
finansowych wynikających z 
nieodzyskania kwot ponosi dane państwo 
członkowskie, a 50% – budżet Unii, co nie 
zwalnia danego państwa członkowskiego z 
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z art. 60. obowiązku kontynuowania procedur 
odzyskiwania należności zgodnie z art. 60.

Or. en

Poprawka 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, 50% konsekwencji 
finansowych wynikających z 
nieodzyskania kwot ponosi państwo 
członkowskie, a resztę pokrywa się z 
budżetu UE, co nie zwalnia państwa 
członkowskiego z obowiązku 
kontynuowania procedur odzyskiwania 
należności zgodnie z art. 60.

Or. ro

Poprawka 399
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, 50% konsekwencji 
finansowych wynikających z 
nieodzyskania kwot ponosi dane państwo 
członkowskie, a 50% – budżet Unii, co nie 
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procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

zwalnia danego państwa członkowskiego z 
obowiązku kontynuowania procedur 
odzyskiwania należności zgodnie z art. 60.

Or. en

Poprawka 400
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku 
o odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku 
o odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat, w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
w 50% dane państwo członkowskie,
a w 50% budżet Unii, co nie zwalnia 
danego państwa członkowskiego 
z obowiązku kontynuowania procedur 
odzyskiwania należności zgodnie z art. 60.

Or. pt

Poprawka 401
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od 
danego państwa członkowskiego 
odzyskanie nie mogło nastąpić 
w terminach określonych w akapicie 
pierwszym i jeżeli kwota, która ma zostać 
odzyskana, przekracza 1 milion euro, 
Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, przedłużyć te terminy 
o nie więcej niż 50% długości terminów 
początkowych.
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Or. fr

Poprawka 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od 
danego państwa członkowskiego 
odzyskanie nie mogło nastąpić 
w terminach określonych w akapicie 
pierwszym i jeżeli kwota, która ma zostać 
odzyskana, przekracza 1 milion euro, 
Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, przedłużyć te terminy 
o nie więcej niż 50% długości terminów 
początkowych.

Or. fr

Poprawka 403
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od 
danego państwa członkowskiego 
odzyskanie nie mogło nastąpić w 
terminach określonych w akapicie 
pierwszym i jeżeli kwota, która ma zostać 
odzyskana, przekracza 1 milion EUR, 
Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, przedłużyć te terminy o 
nie więcej niż 50% długości terminów 
początkowych.

Or. en
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Poprawka 404
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od 
danego państwa członkowskiego 
odzyskanie nie mogło nastąpić w 
terminach określonych w akapicie 
pierwszym i jeżeli kwota, która ma zostać 
odzyskana, przekracza 1 milion EUR, 
Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, przedłużyć te terminy o 
nie więcej niż 50% długości terminów 
początkowych.

Or. en

Poprawka 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od 
danego państwa członkowskiego 
odzyskanie nie mogło nastąpić w 
terminach określonych w akapicie 
pierwszym i jeżeli kwota, która ma zostać 
odzyskana, przekracza 1 milion EUR, 
Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, przedłużyć te terminy o 
nie więcej niż 50% długości terminów 
początkowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zmiana daty rozpoczęcia procedury odzyskiwania; termin, w którym 
agencje płatnicze muszą zwrócić się o zwrot płatności, zostaje wydłużony z 12 do 24 miesięcy.
Taka zmiana przywróciłaby również istniejące ustalenia, przy czym 50% obciążenia 
wynikającego z nieodzyskanych kwot nieprawidłowości pokrywałoby państwo członkowskie, a 
50% pokrywałby budżet UE (według wniosku Komisji państwo członkowskie musiałoby wziąć 
na siebie pełne obciążenie). Taka zmiana umożliwiłaby ponadto wydłużenie o 50% terminu 
odzyskania płatności w warunkach znajdujących się poza kontrolą agencji płatniczej.

Poprawka 406
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od 
danego państwa członkowskiego 
odzyskanie nie mogło nastąpić w 
terminach określonych w akapicie 
pierwszym i jeżeli kwota, która ma zostać 
odzyskana, przekracza 1 milion EUR, 
Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, przedłużyć te terminy o 
nie więcej niż 50% długości terminów 
początkowych.

Or. en

Poprawka 407
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gdy łączna kwota poniesionych i 
przewidywanych kosztów windykacji 
przewyższa kwotę do odzyskania;

a) gdy łączna kwota poniesionych i 
przewidywanych kosztów windykacji 
przewyższa kwotę do odzyskania; ten 
warunek uznaje się za spełniony, jeśli 
kwota do odzyskania przez beneficjenta w 
ramach pojedynczej płatności nie 
przekracza 300 EUR.
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Or. de

Uzasadnienie

Odzyskiwanie drobnych kwot powoduje znaczne obciążenie biurokratyczne. Kwoty poniżej 
określonego minimalnego limitu nie powinny być zatem odzyskiwane, tak aby móc utrzymać 
odpowiedni stosunek kosztów do korzyści.

Poprawka 408
Robert Dušek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 10% 
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 20% 
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 10% 
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 20% 
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
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członkowskiego. członkowskiego.

Or. es

Poprawka 410
Alfreds Rubiks

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 10% 
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 20%
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

Or. lv

Poprawka 411
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie może zatrzymać 
10% odpowiednich kwot tytułem 
ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, 
z wyjątkiem kwot dotyczących 
nieprawidłowości lub zaniedbań, które 
można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
państwo członkowskie może zatrzymać
20% odpowiednich kwot tytułem 
ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, 
z wyjątkiem kwot dotyczących 
nieprawidłowości lub zaniedbań, które 
można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

Or. fr
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Poprawka 412
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 10% 
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o 
którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 20% 
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 413
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, 
o którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 10%
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

W przypadku zwrotu do budżetu Unii, 
o którym mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie może zatrzymać 20%
odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego 
zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem 
kwot dotyczących nieprawidłowości lub 
zaniedbań, które można przypisać organom 
administracyjnym lub innym organom 
urzędowym danego państwa 
członkowskiego.

Or. lt

Poprawka 414
Robert Dušek
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stworzenia skutecznej ochrony przed 
nadużyciami finansowymi przede 
wszystkim w odniesieniu do obszarów o 
zwiększonym poziomie ryzyka, przez 
podejmowanie środków o charakterze 
odstraszającym, z uwzględnieniem 
kosztów i korzyści jak również 
proporcjonalności takich środków;

skreślona

Or. en

Poprawka 415
Hynek Fajmon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stworzenia skutecznej ochrony przed 
nadużyciami finansowymi przede 
wszystkim w odniesieniu do obszarów o 
zwiększonym poziomie ryzyka, przez 
podejmowanie środków o charakterze 
odstraszającym, z uwzględnieniem 
kosztów i korzyści jak również 
proporcjonalności takich środków;

skreślona

Or. en

Poprawka 416
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapobiegnięcia powstaniu 
nadmiernych kosztów ochrony środowiska 
i zdrowia publicznego, w szczególności w 
celu uniknięcia finansowania działań w 
ramach WPR, które generują dodatkowe 
koszty w innych obszarach polityki 
finansowanych z budżetu UE, zwłaszcza w 
obszarze środowiska i zdrowia 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zasada efektywności budżetowej funduszy publicznych. Koszty szkodliwych praktyk są 
obecnie pokrywane z funduszy publicznych: albo z innych sektorów budżetu UE albo z 
budżetu państw członkowskich, albo nawet przez konsumenta (np. koszty związane z 
oczyszczaniem wody pitnej z pestycydów i nadmiaru substancji użyźniających, które to koszty 
są uwzględniane w rachunkach za wodę), który płaci zarówno jako podatnik, jak i jako 
konsument.

Poprawka 417
Albert Deß

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy unikać nowych dodatkowych 
systemów płatniczych, które mogłyby 
skutkować dodatkowymi systemami 
kontroli i kar na rzecz ekologizacji, 
ponieważ wiążą się one z dodatkowymi 
złożonymi procesami administracyjnymi i 
prowadzą do zwiększenia biurokracji.

Or. de

Poprawka 418
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć przepisy mające 
na celu jednolite stosowanie ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 111 mających na celu 
jednolite stosowanie ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest to decyzja o czysto technicznym charakterze.

Poprawka 419
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.

skreślony

Or. de

Poprawka 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. System kontroli ustanowiony przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 60 
ust. 2 obejmuje, o ile nie przewidziano 
inaczej, systematyczne kontrole 
administracyjne wszystkich wniosków o 

1. System kontroli ustanowiony przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 60 
ust. 2 obejmuje, o ile nie przewidziano 
inaczej, kontrole administracyjne 
wniosków o przyznanie pomocy i



AM\910033PL.doc 185/188 PE492.777v02-00

PL

przyznanie pomocy i jest uzupełniany o 
kontrole na miejscu.

wniosków o płatność poprzez 
zastosowanie podejścia opartego na 
ryzyku zgodnie z wymaganym poziomem 
gwarancji oraz jest uzupełniany o kontrole 
na miejscu, których celem jest 
monitorowanie poziomu nieodłącznego 
ryzyka i których liczba jest dostosowywana 
w zależności od nieodłącznego ryzyka i od 
ryzyka związanego z kontrolą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zawiera dalsze wyjaśnienie poprawki sprawozdawcy nr 61.

Poprawka 421
Janusz Wojciechowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. System kontroli, o którym mowa w 
ustępie 1 powinien obejmować możliwość 
składania zastrzeżeń do 
przeprowadzonych kontroli oraz okresu 
składania i rozpatrywania tych zastrzeżeń.

Or. pl

Poprawka 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
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otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również najczęstsze 
błędy.

otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego obszary, w których 
ryzyko wystąpienia błędu jest największe.

Przy wyborze próby kontrolnej państwo 
członkowskie może uwzględnić 
następujące czynniki:
– finansowe rozmiary operacji;
– pozytywne wyniki poprzednich audytów 
systemów zarządzania i kontroli;
– dobrowolne poddanie się systemom 
zarządzania certyfikowanym w oparciu o 
normy uznane na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do kontroli należy przyjąć podejście w większym stopniu oparte na ryzyku.
Stworzenie wykazu czynników pomogłoby państwom członkowskim przy wyborze próby 
kontrolnej na ich terytorium.

Poprawka 423
Elisabeth Köstinger

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również najczęstsze
błędy.

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również obszary, w 
których ryzyko wystąpienia błędu jest 
największe.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
kontroli należy uwzględnić następujące 
elementy:
– finansowe rozmiary operacji;
– pozytywne wyniki poprzednich audytów 
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systemów zarządzania i kontroli;
– wiarygodność właściwych krajowych 
organów kontroli;
– dobrowolne poddanie się systemom 
zarządzania certyfikowanym w oparciu o 
normy uznane na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić odpowiedniość kontroli, należy uwzględnić użyteczne/rozsądne czynniki, które 
dostarczają niezbędne informacje wyjściowe.

Poprawka 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również najczęstsze 
błędy.

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również obszary, w 
których ryzyko wystąpienia błędu jest 
największe.

W trosce o poszanowanie zasady 
proporcjonalności kontroli należy 
uwzględniać takie czynniki, jak:
– finansowe rozmiary operacji;
– pozytywne wyniki poprzednich audytów 
systemów zarządzania i kontroli;
– dobrowolne poddanie się systemom 
zarządzania certyfikowanym w oparciu o 
normy uznane na szczeblu 
międzynarodowym.
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Or. en

Uzasadnienie

Treść tej poprawki została zaczerpnięta z poprawki sprawozdawcy nr 62, z wyjątkiem tiret 
trzeciego, które powoduje dezorientację i prawdopodobnie doprowadziłoby do stworzenia 
różnych błędnie zdefiniowanych wymogów dodatkowych.


