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Poprawka 780
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70c preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70c) W swoim wyroku Trybunał nie 
zakwestionował zasadności celu 
wzmocnienia kontroli publicznej nad 
sposobem wykorzystywania środków 
pieniężnych z EFRG i EFRROW. Cel ten 
powinien być analizowany w świetle 
nowych ram zarządzania finansami i 
kontroli, które mają być stosowane od 
dnia 1 stycznia 2014 r. W kontekście tych 
ram kontrole prowadzone przez 
administracje krajowe nie mogą być
wyczerpujące oraz, w szczególności w 
odniesieniu do prawie wszystkich 
programów pomocy, jedynie niewielką 
część populacji można poddawać kontroli 
na miejscu. Zwiększenie minimalnego 
wskaźnika kontroli poza poziomy 
stosowane obecnie stanowiłoby w tym 
kontekście dodatkowe obciążenie 
finansowe i administracyjne dla 
administracji krajowych i nie byłoby 
racjonalne pod względem kosztów. 
Ponadto nowe ramy stanowią, że w 
pewnych okolicznościach państwa 
członkowskie mogą ograniczyć liczbę 
kontroli na miejscu. W tym kontekście 
publikowanie nazw (nazwisk) 
beneficjentów funduszy rolniczych 
wzmacnia publiczną kontrolę 
wykorzystania środków tych funduszy i 
dlatego jest użytecznym uzupełnieniem 
istniejących ram zarządzania i kontroli, 
niezbędnym do zagwarantowania 
odpowiedniego poziomu ochrony 
interesów finansowych Unii. Stosując 
nowe reguły upraszczające 
administracyjny proces wdrażania 
funduszy unijnych oraz zmniejszające 

(70c) W swoim wyroku Trybunał nie 
zakwestionował zasadności celu 
wzmocnienia kontroli publicznej nad 
sposobem wykorzystywania środków 
pieniężnych z EFRG i EFRROW. 
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koszty administracyjne, organy krajowe 
powinny mieć możliwość polegania na 
zapobiegawczych i odstraszających 
skutkach kontroli publicznej, przede 
wszystkim w odniesieniu do nadużyć 
finansowych i wszelkich przypadków 
niewłaściwego wykorzystania funduszy 
publicznych poprzez zniechęcanie 
indywidualnych beneficjentów do 
nieprawidłowości.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrola publiczna nie może zastąpić zadań wykonywanych przez właściwe organy.

Poprawka 781
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70d preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70d) Cel publicznej kontroli nad 
sposobem wykorzystania środków 
pieniężnych z EFRG i EFRROW, któremu 
służy publikacja informacji o 
beneficjentach, można osiągnąć jedynie 
poprzez dopilnowanie, aby zakres 
informacji, które mają być przekazywane 
do wiadomości publicznej był właściwy.
Informacje te powinny obejmować dane 
dotyczące tożsamości beneficjenta, 
przyznanej kwoty pomocy, funduszu, z 
którego ona pochodzi, oraz celu i 
charakteru odnośnego środka. Publikacja 
tych informacji powinna być dokonana w 
sposób, który w jak najmniejszym stopniu 
ingeruje w prawo beneficjentów do 
generalnego poszanowania ich życia 
prywatnego oraz, w szczególności, w ich 
prawo do ochrony danych osobowych, 
uznane w art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

(70d) Cel publicznej kontroli nad 
sposobem wykorzystania środków 
pieniężnych z EFRG i EFRROW, któremu 
służy publikacja informacji o 
beneficjentach, można osiągnąć jedynie 
poprzez dopilnowanie, aby zakres 
informacji, które mają być przekazywane 
do wiadomości publicznej był właściwy.
Informacje te powinny obejmować dane 
dotyczące kwoty pomocy przyznanej w 
ramach każdego funduszu, celu i 
charakteru odnośnego środka. Aby 
przedstawić dokładny obraz terytorialnego 
podziału wsparcia w ramach WPR, należy 
również przekazywać informacje o 
lokalizacji gospodarstw, w odniesieniu do 
których stosuje się te środki. Aby 
zachować prawo beneficjentów do 
generalnego poszanowania ich życia 
prywatnego oraz, w szczególności, ich 
prawo do ochrony danych osobowych, 



AM\916137PL.doc 5/10 PE497.977v01-00

PL

uznane w art. 7 i 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
nazwiska beneficjentów nie powinny być 
publikowane, a beneficjenci powinni być 
identyfikowani przy pomocy kodu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przedstawić dokładny obraz terytorialnego podziału wsparcia w ramach WPR, należy 
również przekazywać informacje o lokalizacji gospodarstw. Nie należy publikować nazwisk, 
by nie zagrażać życiu prywatnemu i bezpieczeństwu beneficjentów.

Poprawka 782
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70e preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70e) Publikacja szczegółów na temat 
środka uprawniającego rolnika do 
otrzymania pomocy, charakteru i celu 
pomocy zapewni społeczeństwu konkretną 
wiedzę o dotowanych działaniach i celu, na 
realizację którego dotacja została 
przyznana. Wzmocni to zapobiegawczy i 
odstraszający efekt kontroli publicznej w 
zakresie ochrony interesów finansowych 
Unii.

(70e) Publikacja szczegółów na temat 
środka uprawniającego rolnika do 
otrzymania pomocy, charakteru i celu tej
pomocy oraz regionu, w którym stosuje się 
ten środek, zapewni społeczeństwu
informacje o dotowanych działaniach i 
celu, na realizację którego dotacja została 
przyznana. Przyczyni się to do szerzenia 
wiedzy na temat dostarczania przez 
rolnictwo dóbr publicznych i umocni 
legitymizację pomocy państwa dla sektora 
rolnego.

Or. en

Poprawka 783
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70f preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70f) W celu zachowania równowagi 
między zamierzonym celem wzmocnienia 
kontroli publicznej nad sposobem 
wykorzystania środków pieniężnych z 
EFRG i EFRROW, a prawem 
beneficjentów do generalnego 
poszanowania ich życia prywatnego oraz 
do ochrony ich danych osobowych, należy 
uwzględnić wysokość udzielonej pomocy. 
Z dogłębnej analizy i konsultacji z 
zainteresowanymi stronami wynika, że w 
celu wzmocnienia skuteczności 
omawianej publikacji oraz ograniczenia 
ingerencji w prawa beneficjentów, należy 
ustanowić próg kwoty otrzymanej pomocy, 
poniżej którego nazwisko beneficjenta nie 
powinno być publikowane.

skreślony 

Or. en

Uzasadnienie

Publikacja progu kwoty nie jest konieczna, jeżeli każdy beneficjent identyfikowany jest przy 
pomocy kodu.

Poprawka 784
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 70g preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70g) Próg ten powinien być 
proporcjonalny do poziomu programów 
wsparcia ustanowionych w ramach WPR. 
Struktury gospodarek rolnych państw 
członkowskich są bardzo różnorodne i 
mogą istotnie różnić się od przeciętnej 
struktury gospodarstw rolnych Unii, 
należy zatem dopuścić stosowanie różnych 
minimalnych progów, 
odzwierciedlających szczególną sytuację w 

skreślony
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poszczególnych państwach członkowskich. 
Rozporządzenie xxx/xxx [DP] ustanowiło 
prosty, specyficzny program dla małych 
gospodarstw. Artykuł 49 tego 
rozporządzenia ustanawia kryteria 
obliczania kwoty pomocy. W celu 
zachowania spójności kryteria te powinny 
być wykorzystywane również przy 
ustalaniu poszczególnych progów w 
państwach członkowskich na potrzeby 
publikacji nazwisk beneficjentów. Poniżej 
tych określonych progów publikacja 
powinna obejmować wszystkie istotne 
informacje umożliwiające podatnikom 
uzyskanie wiernego obrazu WPR, z 
wyjątkiem nazwisk.

Or. en

Uzasadnienie

Publikacja progu kwoty nie jest konieczna, jeżeli każdy beneficjent rozpoznawany jest za 
pomocą kodu.

Poprawka 785
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
coroczną publikację ex post wykazu 
beneficjentów funduszy EFRG i 
EFRROW. Publikacja takiego wykazu 
obejmuje:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
coroczną publikację ex post kwot 
wypłaconych beneficjentom funduszy 
EFRG i EFRROW. Publikacja takiego 
wykazu obejmuje:

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy publikować nazwisk, by nie zagrażać życiu prywatnemu i bezpieczeństwu 
beneficjentów.
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Poprawka 786
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110a – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie naruszając przepisów art. 110b 
akapit pierwszy niniejszego 
rozporządzenia, nazwy (nazwiska) 
beneficjentów, rozumiane jako:

a) każdy beneficjent jest rozpoznawany za 
pomocą kodu, o którego formie decydują 
państwa członkowskie;

(i) imię i nazwisko, jeśli beneficjentem jest 
osoba fizyczna;
(ii) pełna nazwa oficjalna w formie, w 
jakiej została zarejestrowana, w 
przypadku gdy beneficjentem jest osoba 
prawna posiadająca własną osobowość 
prawną zgodnie z ustawodawstwem 
państwa członkowskiego, którego to 
dotyczy;
(iii) pełna nazwa stowarzyszenia w formie, 
w jakiej została zarejestrowana lub w inny 
sposób urzędowo uznana w przypadku gdy 
beneficjentem jest stowarzyszenie 
niebędące odrębną osobą prawną;

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy publikować nazwisk, by nie zagrażać życiu prywatnemu i bezpieczeństwu 
beneficjentów.

Poprawka 787
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110a – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) charakter i opis środków finansowanych 
przez EFRG i EFRROW, ze wskazaniem z 
którego z funduszy przyznano płatności, o 

d) charakter i opis środków finansowanych 
przez EFRG i EFRROW, ze wskazaniem z 
którego z funduszy przyznano płatności, o 
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których mowa w lit. c). których mowa w lit. c), a także regiony, w 
których znajdują się gospodarstwa, do 
których mają zastosowanie te środki.

Or. en

Uzasadnienie

Gmina, na terenie której beneficjent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, może znajdować 
się daleko od miejsca, w którym znajdują się gospodarstwa, do których mają zastosowanie 
środki. Aby przedstawić dokładny obraz terytorialnego podziału wsparcia w ramach WPR, 
należy przekazywać informacje o lokalizacji gospodarstw.

Poprawka 788
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 110b
Próg

skreślony

Jeżeli kwota pomocy otrzymanej w ciągu 
jednego roku przez beneficjenta jest 
mniejsza od kwoty lub równa kwocie 
ustalonej przez państwo członkowskie na 
podstawie art. 49 rozporządzenia (UE) nr 
DP/xxx przedmiotowe państwo 
członkowskie nie publikuje nazwy tego 
beneficjenta, jak przewidziano w 
niniejszym rozporządzeniu art. 110a ust. 1 
akapit pierwszy lit. a).
Kwoty ustalone przez państwo 
członkowskie na podstawie art. 49 
rozporządzenia (UE) nr DP/xxx oraz 
zgłoszone Komisji na mocy tego 
rozporządzenia podawane są do 
publicznej wiadomości przez Komisję 
zgodnie z przepisami przyjętymi na mocy 
art. 110d.
W przypadku, gdy zastosowanie ma 
niniejszy artykuł ust. 1, państwo 
członkowskie publikuje informacje, o 
których mowa w art. 110a ust. 1 akapit 
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pierwszy lit. b), c) i d) i beneficjent jest 
identyfikowany przy pomocy kodu. 
Państwa członkowskie określają format 
tego kodu.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do poprawki do art. 110a ust. 1 lit. a).

Poprawka 789
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110d – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest upoważniona do
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 111 w odniesieniu do 
definicji regionów, o których mowa w art. 
110a ust. 1 lit. d).

Or. en

Uzasadnienie

W uzupełnieniu do poprawki do art. 110a ust. 1 lit. d).


