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Poprawka 1
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 18, 19, 201, 209, 210, 212

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

1. Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny. Prywatny 
organ kontrolny jest wybierany przez 
państwo członkowskie w drodze publicznej 
procedury przetargowej. Jednostka 
certyfikująca przedstawia sporządzoną 
zgodnie z przyjętymi w skali 
międzynarodowej standardami kontroli 
opinię na temat kompletności, 
dokładności oraz prawdziwości rocznych 
sprawozdań finansowych agencji 
płatniczej, właściwego funkcjonowania 
wprowadzonych systemów kontroli, jak 
również legalności i prawidłowości 
transakcji stanowiących ich podstawę. W 
opinii tej określa się między innymi, czy w 
badaniu podano w wątpliwość twierdzenia 
zawarte w poświadczeniu wiarygodności 
dotyczącym zarządzania, o którym mowa 
w art. 7 ust. 3 lit. b).

Jest ona niezależna operacyjnie zarówno 
od danej agencji płatniczej jak również od 
władz, które akredytowały tę agencję.

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.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 111 ustanawiających 
przepisy dotyczące statusu jednostek 
certyfikujących oraz szczególnych zadań –
w tym kontroli, które są planowane w 
najbardziej skuteczny sposób i są oparte w 
możliwie największym stopniu na 
zintegrowanych próbkach w celu 
ograniczenia obciążeń administracyjnych, 
jakie napotykają rolnicy oraz państwa 
członkowskie.
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Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające 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.

Or. en

Poprawka 2
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 20–25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 258

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

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 oraz ryzykiem związanym 
z gospodarstwem (zwany dalej „systemem 
doradztwa rolniczego”), prowadzony przez 
jeden lub większą liczbę wybranych
organów. Wybrane organy mogą być 
zarówno publiczne, jak i prywatne.

2. System doradztwa rolniczego obejmuje 
przynajmniej:

2. System doradztwa rolniczego obejmuje 
przynajmniej, co następuje:

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;

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) 

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) 
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rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP]; rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP];
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;

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;

ca) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych 
zgodnie z proponowanymi w programach
rozwoju obszarów wiejskich środkami, 
takimi jak te dotyczące modernizacji 
gospodarstwa, dążenia do 
konkurencyjności, integracji sektorowej, 
innowacyjności i ukierunkowania na 
rynek, jak również promocji i wdrażania 
zasad rachunkowości, przedsiębiorczości i 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
gospodarczymi;

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

3. System doradztwa rolniczego może 
również obejmować w szczególności:

3. System doradztwa rolniczego może 
również obejmować między innymi 
następujące elementy:

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

aa) promocję przekształceń gospodarstw 
rolnych i dywersyfikację ich działalności 
gospodarczej;
ab) zarządzanie ryzykiem oraz 
wprowadzanie odpowiednich działań 
zapobiegawczych na wypadek klęsk 
żywiołowych, katastrof, chorób zwierząt i 
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roślin;
ac) doradztwo w zakresie integrowanej 
ochrony roślin oraz stosowania 
niechemicznych metod alternatywnych;

b) minimalne wymogi ustanowione w 
przepisach krajowych, o których mowa w 
art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) nr xxx/xxx [RD]

b) wymogi ustanowione w przepisach 
krajowych, o których mowa w art. 29 
i art. 30 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[RD].

Or. en

Poprawka 3
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 274–277

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjenci mogą dobrowolnie 
uczestniczyć w systemie doradztwa 
rolniczego nawet jeżeli nie otrzymali 
wsparcia w ramach wspólnej polityki 
rolnej, w tym w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich.

Beneficjenci mogą dobrowolnie 
uczestniczyć w systemie doradztwa 
rolniczego, nawet jeżeli nie otrzymali 
wsparcia w ramach wspólnej polityki 
rolnej, w tym w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich.

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, że 
pierwszeństwo otrzymują rolnicy, których 
dostęp do systemów 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, do których mogą 
należeć między innymi:

a) rolnicy, których dostęp do usług 
doradztwa innych niż system doradztwa 
rolniczego jest najbardziej ograniczony;
b) rolnicy podejmujący działania 
ukierunkowane na niskoemisyjność, 
efektywne wykorzystanie składników 
odżywczych i/lub efektywność 
energetyczną, opisane w tytule III rozdział 
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2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP];
c) sieci dysponujące ograniczonymi 
zasobami w rozumieniu art. 53, 61 i 62 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD].

W ramach systemu doradztwa rolniczego 
beneficjenci otrzymują porady 
uwzględniające szczególną sytuację ich 
gospodarstw.

W ramach systemu doradztwa rolniczego 
beneficjenci otrzymują porady 
uwzględniające szczególną sytuację ich 
gospodarstw.

Or. en

Poprawka 4
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 288

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowane na podstawie art. 6 
lit. c) dotyczą głównie 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 ekonometrycznych. W stosownych 
przypadkach, działania te są podejmowane 
w ścisłej współpracy z krajowymi 
laboratoriami i organami.

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 oraz 
funkcjonalności gleby i aktualizacji 
modeli agrometeorologicznych i 
ekonometrycznych. W stosownych 
przypadkach, działania te są podejmowane 
w ścisłej współpracy z krajowymi 
laboratoriami i organami.

Or. en

Poprawka 5
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 388
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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 jednego 
roku po tym, jak sprawozdanie z kontroli 
czy podobny dokument stwierdzający 
zaistnienie nieprawidłowości został 
zatwierdzony lub, w stosownych 
przypadkach, otrzymany przez agencję 
płatniczą lub organ odpowiedzialny za 
dany zwrot. W momencie wystąpienia 
o zwrot przedmiotowych kwot 
jednocześnie zapisuje się je w księdze 
dłużników agencji płatniczej.

Or. en

Poprawka 6
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 61–63, 420, 
422–424, 427, 433 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 111 ustanawiające zasady 
dotyczące minimalnej liczby kontroli na 
miejscu niezbędnych do skutecznego i 
proporcjonalnego zarządzania ryzykiem. 
W przedmiotowych przepisach określa się 
okoliczności, w jakich państwa 
członkowskie muszą dostosować liczbę 
kontroli na miejscu w zależności od 
poziomu nieodłącznego ryzyka, oraz 
przewiduje się możliwość zmniejszenia 
liczby kontroli w przypadku, gdy wskaźnik 
błędu jest na dopuszczalnym poziomie, a 
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systemy zarządzania i kontroli działają 
prawidłowo.

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 
przyznanie pomocy i jest uzupełniany o 
kontrole na miejscu.

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 
przyznanie pomocy i wniosków o płatności
i jest uzupełniany o kontrole na miejscu, 
których celem jest monitorowanie 
zgodności z zasadami programów pomocy 
oraz poziomu nieodłącznego ryzyka i 
których liczba jest dostosowana do tego 
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 
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.

Or. en

Poprawka 7
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 64, 65, 432, 433
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia poprawnego i 
skutecznego prowadzenia kontroli oraz 
zagwarantowania, że weryfikacja 
warunków kwalifikujących 
przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i 
niedyskryminacyjny sposób, który chroni 
interesy finansowe Unii, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przypadków, gdy beneficjenci 
lub ich przedstawiciele uniemożliwiają 
przeprowadzenie kontroli.

1. W celu zapewnienia poprawnego i 
skutecznego prowadzenia kontroli oraz 
zagwarantowania, że weryfikacja 
warunków kwalifikujących 
przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i 
niedyskryminacyjny sposób, który chroni 
interesy finansowe Unii, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących w szczególności
następujących kwestii:

2. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – wszelkie konieczne 
zasady, których celem jest zapewnienie 
jednolitego stosowania niniejszego 
rozdziału na terytorium Unii. Zasady te 
mogą w szczególności odnosić się do:

–a) przepisów dotyczących sytuacji, w 
których beneficjenci lub ich 
przedstawiciele uniemożliwiają 
przeprowadzenie kontroli;

a) przepisów dotyczących kontroli na 
miejscu i kontroli administracyjnych 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do 
przestrzegania obowiązków, zobowiązań 
oraz kryteriów kwalifikowalności 
wynikających z przepisów Unii;

a) przepisów dotyczących kontroli na 
miejscu i kontroli administracyjnych 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z proporcjonalnym 
podejściem opartym na ryzyku 
w odniesieniu do przestrzegania 
obowiązków, zobowiązań oraz kryteriów 
kwalifikowalności wynikających ze 
stosowania przepisów Unii;

b) przepisów dotyczących minimalnego 
poziomu kontroli na miejscu niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem, jak 
również warunków, na podstawie których 
państwa członkowskie mogą zwiększyć 
ilość takich kontroli lub zmniejszyć ich 
ilość, w przypadku gdy systemy 
zarządzania i kontroli działają właściwie, 
a współczynnik błędów znajduje się na 
dopuszczalnym poziomie;
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c) reguł i metod składania sprawozdań 
z przeprowadzonych kontroli i weryfikacji 
oraz ich wyników;

c) reguł i metod składania sprawozdań 
z przeprowadzonych kontroli i weryfikacji 
oraz ich wyników;

d) organów odpowiedzialnych za 
przeprowadzanie kontroli zgodności, jak 
również do treści i częstotliwości tych 
kontroli oraz etapu wprowadzania do 
obrotu do którego się odnoszą;

d) przepisów dotyczących wyznaczania 
organów odpowiedzialnych za 
przeprowadzanie kontroli zgodności, jak 
również dotyczących treści i częstotliwości 
takich kontroli oraz etapu sprzedaży, do 
którego się odnoszą;

e) sytuacji, gdy wymagają tego szczególne 
potrzeby w zakresie właściwego 
zarządzania systemem, przepisów 
wprowadzających dodatkowe wymogi 
dotyczące procedur celnych, 
w szczególności ustanowionych 
w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008;

e) jeżeli wymaga tego właściwe 
zarządzanie systemem, przepisów 
wprowadzających dodatkowe wymogi 
dotyczące procedur celnych, w 
szczególności ustanowionych w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 450/2008;

f) przepisów w odniesieniu do konopi, o 
których mowa w art. 38 rozporządzenia 
(UE) nr xxx/xxx [DP], zasad dotyczących 
szczególnych środków kontroli oraz metod 
określania poziomu tetrahydrokanabinolu;

f) przepisów w odniesieniu do konopi, o 
których mowa w art. 38 rozporządzenia 
(UE) nr xxx/xxx [DP], zasad dotyczących 
szczególnych środków kontroli oraz metod 
określania poziomu tetrahydrokanabinolu;

g) przepisów w odniesieniu do bawełny, 
o których mowa w art. 42 rozporządzenia 
(UE) nr xxx/xxx[DP], systemu kontroli 
zatwierdzonych organizacji 
międzybranżowych;

g) przepisów w odniesieniu do bawełny, 
o których mowa w art. 42 rozporządzenia 
(UE) nr xxx/xxx[DP], systemu kontroli 
zatwierdzonych organizacji 
międzybranżowych;

h) przepisów w odniesieniu do wina, 
o których mowa w rozporządzeniu (UE) 
nr sCMO/xxx, zasad pomiaru obszarów, 
jak również przepisów odnoszących się 
kontroli oraz do szczególnych procedur 
finansowych mających na celu 
usprawnienie kontroli;

h) przepisów w odniesieniu do wina, 
o których mowa w rozporządzeniu (UE) 
nr sCMO/xxx, zasad pomiaru obszarów, 
jak również przepisów odnoszących się do
kontroli oraz do szczególnych procedur 
finansowych mających na celu 
usprawnienie kontroli;

(i) testów i metod stosowanych do 
ustalenia kryteriów kwalifikowania 
produktów w ramach interwencji 
publicznej i przechowywania prywatnego, 
jak również stosowania procedur 
przetargowych, zarówno w odniesieniu do 
interwencji publicznej jak 
i przechowywania prywatnego.

i) testów i metod, które należy stosować do 
ustalania kryteriów kwalifikowania 
produktów w ramach interwencji 
publicznej i przechowywania prywatnego, 
jak również stosowania procedur 
przetargowych w obu przypadkach.

1a. Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
określające terminy, w których Komisja 
ma odpowiedzieć na sygnały, że państwo 
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członkowskie zamierza ograniczyć liczbę 
kontroli na miejscu.

Akty wykonawcze, określone w akapicie 
pierwszym, przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3, lub odpowiednio w 
odnośnym artykule rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP], rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [RD] lub rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx[sCMO].

Akty wykonawcze, określone w akapicie 
pierwszym, przyjmowane są zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3, lub odpowiednio w 
odnośnym artykule rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP], rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [RD] lub rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx[sCMO].

Or. en

Poprawka 8
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 67–72, 619

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku stwierdzenia, że 
beneficjent nie spełnia kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań 
związanych z warunkami przyznania 
pomocy, określonymi w sektorowym 
prawodawstwie rolnym, pomoc zostaje 
wycofana w całości lub w części.

1. W przypadku stwierdzenia, że 
beneficjent nie spełnia wszystkich lub 
niektórych kryteriów kwalifikowalności 
dotyczących danego programu pomocy
określonych w sektorowym 
prawodawstwie rolnym, odnośna część 
pomocy zostaje wycofana w całości.

Zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania 
kryteriów kwalifikowalności dotyczących 
policzalnych jednostek, takich jak hektary 
gruntu czy liczba zwierząt, pomoc zostaje 
wycofana w całości w przypadku tych 
jednostek, dla których kryteria 
kwalifikowalności nie zostały spełnione.
1a. Jeżeli pomoc jest uzależniona od 
spełnienia określonych zobowiązań i 
zostanie stwierdzone, że dany beneficjent 
nie spełnia tych zobowiązań, związana z 
nimi pomoc zostaje wycofana w całości 
lub w części.

2. Jeżeli prawo Unii tak stanowi, państwa 
członkowskie nakładają kary polegające na 

2. Jeżeli akty ustawodawcze w rozumieniu 
art. 289 ust. 3 Traktatu tak stanowią – w 
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zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z 
płatności lub części płatności przyznanych 
w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań.

stosownych przypadkach, z zastrzeżeniem 
bardziej szczegółowych informacji 
podanych w aktach delegowanych –
państwa członkowskie nakładają także 
kary administracyjne polegające na 
zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z 
płatności lub części płatności przyznanych 
w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań.

Kwota zmniejszenia jest stopniowana w 
zależności od dotkliwości, zasięgu, 
trwałości i powtarzalności stwierdzonej 
niezgodności, a nawet może prowadzić do 
całkowitego wykluczenia z jednego lub 
kilku systemów pomocy lub środków 
pomocy na rok kalendarzowy lub na 
więcej lat.

Kwota wycofania, o której mowa w 
ust. 1a, oraz kary administracyjne, o 
których mowa w ust. 2, są stopniowane w 
zależności od charakteru, dotkliwości, 
zasięgu, trwałości i powtarzalności 
stwierdzonej niezgodności, a nawet mogą
prowadzić do całkowitego wykluczenia na 
rok kalendarzowy lub na więcej lat z 
jednego lub kilku programów pomocy lub 
środków pomocy, które są przedmiotem 
niezgodności.
2a. Stopniowanie kar oparte jest na 
następujących kryteriach ogólnych:
– „dotkliwość” niezgodności zależy przede 
wszystkim od znaczenia jej konsekwencji, 
a zwłaszcza ryzyka, jakie powoduje dla 
właściwego funduszu unijnego, przy 
konsekwentnym uwzględnianiu celów 
wymogu lub normy, których 
przedmiotowa niezgodność dotyczy;
– „zasięg” niezgodności jest określany 
przede wszystkim w oparciu o to, czy 
niezgodność ma daleko idące 
konsekwencje, czy też ogranicza się 
wyłącznie do danego gospodarstwa;
– „trwałość” niezgodności jest określana 
przez właściwy organ uwzględniający 
przede wszystkim szacowaną długość 
okresu, w którym występują jej skutki, lub 
możliwość wyeliminowania tych skutków 
za pomocą racjonalnych środków;
– „powtarzalność” niezgodności oznacza, 
że niezgodność z tym samym wymogiem, 
normą lub obowiązkiem została wykryta 
więcej niż raz w ciągu trzech kolejnych lat 
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kalendarzowych, o ile beneficjenta 
poinformowano o poprzednich 
przypadkach niezgodności, oraz, w 
stosownych przypadkach, dano mu 
możliwość podjęcia koniecznych działań w 
celu wyeliminowania poprzedniej 
niezgodności.

3. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o 
którym mowa w ust. 1 lub których dotyczą
kary, o których mowa w ust. 2, są 
odzyskiwane w całości.

3. Kwoty, których dotyczy wycofanie i
kary administracyjne, o których mowa w 
poprzednich ustępach, są odzyskiwane w 
całości.

Or. en

Poprawka 9
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 78, 456, 457

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
i prowadzi zintegrowany system 
zarządzania i kontroli (zwany dalej 
„systemem zintegrowanym”).

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
i prowadzi zintegrowany system 
zarządzania i kontroli (zwany dalej 
„systemem zintegrowanym”).

2. System zintegrowany stosuje się do 
systemów wsparcia wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [DP] oraz wsparcia 
przyznanego zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 29–32 art. 34 i 35 rozporządzenia 
xxx/xxx [RD] oraz, w stosownych 
przypadkach, art. 28 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr CR/xxx.

2. System zintegrowany stosuje się do 
systemów wsparcia wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [DP] oraz wsparcia 
przyznanego zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 29–32, art. 34 i 35 rozporządzenia 
xxx/xxx [RD] oraz, w stosownych 
przypadkach, art. 28 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) nr CR/xxx.

Niniejszy rozdział nie ma jednak 
zastosowania do środków, o których mowa 
w art. 29 ust. 9 rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [RD], jak również do środków 
przewidzianych w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) 
przedmiotowego rozporządzenia w 
zakresie kosztów założenia.

Niniejszy rozdział nie ma jednak 
zastosowania do środków, o których mowa 
w art. 29 ust. 9 rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [RD], jak również do środków 
przewidzianych w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) 
przedmiotowego rozporządzenia w 
zakresie kosztów założenia.

3. W niezbędnym zakresie, zintegrowany 3. W niezbędnym zakresie, zintegrowany 
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system stosuje się również do kontroli 
wzajemnej zgodności, jak określono 
w tytule VI.

system stosuje się również do kontroli 
wzajemnej zgodności, jak określono 
w tytule VI.

3a. Przy tworzeniu swojego systemu 
zintegrowanego państwa członkowskie 
odpowiednio wykorzystują technologię w 
celu ograniczenia obciążeń 
administracyjnych oraz zapewnienia, że 
kontrole są przeprowadzane w sposób 
skuteczny i efektywny.

Or. en

Poprawka 10
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 79, 474–477, BUDG 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustępy 2 oraz 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają, 
między innymi drogą elektroniczną, z góry 
ustalone formularze sporządzone w oparciu 
o obszary określone w poprzednim roku 
oraz materiały graficzne wskazujące 
położenie takich obszarów. Państwo 
członkowskie może zdecydować, że 
wniosek o przyznanie pomocy ma zawierać 
jedynie zmiany w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie pomocy złożonego w 
poprzednim roku. Wspomniana możliwość 
dotyczy wszystkich zainteresowanych 
rolników w odniesieniu do systemu dla 
drobnych producentów rolnych, 
określonego w tytule V rozporządzenia 
(UE) nr DP/xxx.

2. Państwa członkowskie dostarczają, 
między innymi drogą elektroniczną, z góry 
ustalone formularze sporządzone w oparciu 
o obszary określone w poprzednim roku 
oraz materiały graficzne wskazujące 
położenie takich obszarów. Państwo
członkowskie może zdecydować, że 
wniosek o przyznanie pomocy ma zawierać 
jedynie zmiany w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie pomocy złożonego w 
poprzednim roku. Wspomniana możliwość 
dotyczy wszystkich zainteresowanych 
rolników w odniesieniu do systemu dla 
drobnych producentów rolnych, 
określonego w tytule V rozporządzenia 
(UE) nr DP/xxx.

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność 
spełniające wymogi ustanowione w ust. 1 
mają zachować ważność przez szereg lat, 
pod warunkiem że zainteresowani 
beneficjenci mają obowiązek zgłaszania 
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wszystkich zmian dotyczących uprzednio 
przekazanych informacji. Ważność 
wieloletniego wniosku jest jednak 
uzależniona od corocznego potwierdzenia 
przez beneficjenta.

Or. en

Poprawka 11
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 80, 81, 483, 484, 487

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, za pomocą 
agencji płatniczych lub organów przez nie 
upoważnionych, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w 
celu weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. 
Wspomniane kontrole uzupełniane są przez 
kontrole na miejscu.

1. Państwa członkowskie, za pomocą 
agencji płatniczych lub organów przez nie 
upoważnionych, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w 
celu weryfikacji kryteriów 
kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. 
Wspomniane kontrole uzupełniane są przez 
kontrole na miejscu, których celem jest 
monitorowanie zgodności z zasadami 
programów pomocy oraz poziomu 
nieodłącznego ryzyka.

2. Do celów kontroli na miejscu państwa 
członkowskie sporządzają plan kontroli 
wyrywkowej gospodarstw rolnych i
beneficjentów.

2. Do celów kontroli na miejscu państwa 
członkowskie sporządzają plan kontroli 
wyrywkowej beneficjentów obejmującej 
zarówno próbę losową, pozwalającą 
otrzymać reprezentatywny wskaźnik 
błędu, jak i próbę wybraną na podstawie 
analizy ryzyka, pozwalającą skupić się 
głównie na wnioskach obarczonych 
wysokim ryzykiem.

3. Państwa członkowskie mogą korzystać z 
technik teledetekcji i globalnego systemu 
nawigacji satelitarnej w celu 
przeprowadzania kontroli działek rolnych 
na miejscu.

3. Państwa członkowskie mogą korzystać z 
technik teledetekcji i globalnego systemu 
nawigacji satelitarnej w celu 
przeprowadzania kontroli działek rolnych 
na miejscu.

4. W przypadku nieprzestrzegania 
kryteriów kwalifikowalności stosuje się 

4. W przypadku nieprzestrzegania 
kryteriów kwalifikowalności stosuje się 
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przepisy art. 65 przepisy art. 65.

Or. en

Poprawka 12
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 82, 83, 500, 504, 508

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności w ramach systemów wsparcia i 
środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, 
dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego. Płatności przekazywane 
są w nie więcej niż dwóch ratach we 
wspomnianym okresie.

1. Płatności w ramach systemów wsparcia i 
środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, 
dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia 
do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego. Płatności przekazywane 
są w nie więcej niż dwóch ratach we 
wspomnianym okresie.

Płatności przekazywane są w nie więcej 
niż dwóch ratach we wspomnianym 
okresie.

Płatności przekazywane są w nie więcej 
niż dwóch ratach we wspomnianym 
okresie.

Państwa członkowskie mogą jednak 
wypłacać zaliczki w wysokości 50% w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i 
75% w przypadku wsparcia w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 
grudnia ale nie przed dniem 16 
października.

Państwa członkowskie mogą jednak 
wypłacać zaliczki w wysokości 50% w 
odniesieniu do płatności bezpośrednich i 
75% w przypadku wsparcia w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich, o którym 
mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 
grudnia, ale nie przed dniem 16 
października.

Bez uszczerbku dla stosowania przepisów 
określonych w akapicie trzecim Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
zezwalające państwom członkowskim na 
zwiększenie procentowej wysokości 
zaliczek do 80% w regionach, w których 
rolnicy borykają się z poważnymi 
trudnościami finansowymi 
spowodowanymi wyjątkowymi 
uwarunkowaniami. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.
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2. Płatności, o których mowa w ust. 1, nie 
dokonuje się przed zakończeniem 
weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, 
przeprowadzanej przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 75.

2. Płatności, o których mowa w ust. 1, nie 
dokonuje się przed zakończeniem 
weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, 
przeprowadzanej przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 75.

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 
niniejszego artykułu państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję – z 
uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o 
wypłaceniu do 50% w przypadku odnośnej 
płatności określonej w tytule III 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] 
oraz 75% w przypadku wsparcia 
udzielanego w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich, o czym mowa w art. 68 ust. 2, 
po zakończeniu kontroli 
administracyjnych przewidzianych w 
art. 61 ust. 1. Procentowa wielkość 
płatności jest taka sama dla wszystkich 
beneficjentów w ramach danego środka 
lub grupy operacji.
2b. Komisja Europejska może, na wniosek 
jednego lub kilku państw członkowskich w 
przypadku zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności i jeżeli pozwalają na to 
wymagane środki budżetowe, udzielić 
zgody na wypłacenie zaliczek nawet przed 
dniem 16 października.

Or. en

Poprawka 13
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 516

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy, włącznie z zasadami 
postępowania w przypadkach, gdy obszary 
kwalifikowalne zawierają cechy krajobrazu 

b) przepisy niezbędne do stworzenia 
jednolitej definicji podstawy obliczania 
pomocy, włącznie z zasadami 
postępowania w przypadkach, gdy obszary 
kwalifikowalne zawierają cechy krajobrazu 
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lub drzewa; lub drzewa. Bez uszczerbku dla art. 9 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] 
zasady kwalifikowalności są spójne z 
działaniami mającymi na celu sprostanie 
wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu 
i utratą różnorodności biologicznej, w 
związku z czym nie penalizują rolnictwa o 
wysokiej wartości przyrodniczej ani 
rolniczo-leśnych systemów wypasu, a 
ponadto nie powodują zmniejszenia 
jakości środowiska. Zapewnia się 
elastyczność, uzasadnioną względami 
agronomicznymi lub ekologicznymi, w 
oparciu o zwyczajowe standardy 
odnośnych państw członkowskich lub 
regionów;

Or. en

Poprawka 14
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, 
przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności obejmują 
utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych. Państwa członkowskie, które 
były członkami Unii w dniu 1 stycznia 
2004 gwarantują, że grunty, które były 
trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
przewidzianym na złożenie wniosków o 
pomoc obszarową na rok 2003, pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach. Państwa 
członkowskie, które zostały członkami 
Unii w 2004 r. gwarantują, że grunty, które 
były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
1 maja 2004 r., pozostały trwałymi 
użytkami zielonymi w określonych 
granicach. Bułgaria i Rumunia gwarantują, 

Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, 
przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności obejmują 
utrzymywanie trwałych użytków 
zielonych. Państwa członkowskie, które 
były członkami Unii w dniu 1 stycznia 
2004 r., gwarantują, że grunty, które były 
trwałymi użytkami zielonymi w dniu 
przewidzianym na złożenie wniosków o 
pomoc obszarową na rok 2003, pozostały 
trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach. Państwa 
członkowskie, które zostały członkami 
Unii w 2004 r., gwarantują, że grunty, 
które były trwałymi użytkami zielonymi w 
dniu 1 maja 2004 r., pozostały trwałymi 
użytkami zielonymi w określonych 
granicach. Bułgaria i Rumunia gwarantują, 
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że grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r. 
pozostały trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach.

że grunty, które były trwałymi użytkami 
zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r.,
pozostały trwałymi użytkami zielonymi w 
określonych granicach.

Państwo członkowskie może jednak, w 
należycie uzasadnionych okolicznościach, 
odstąpić od przepisów pierwszego akapitu, 
pod warunkiem podjęcia działań 
mających na celu przeciwdziałanie 
wszelkiemu znaczącemu zmniejszeniu 
całkowitej powierzchni trwałych użytków 
zielonych.

Or. en

Poprawka 15
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 86, 95, 541, 542, 621

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kara określona art. 91 polega na 
zastosowaniu zmniejszenia całkowitej 
kwoty płatności lub wykluczenia z 
płatności wymienionych w art. 92, 
przyznanych beneficjentowi w odnośnym 
roku kalendarzowym lub odnośnych latach.

1. Kara określona w art. 91 polega na 
zastosowaniu zmniejszenia całkowitej 
kwoty płatności lub wykluczenia z 
płatności wymienionych w art. 92, 
przyznanych beneficjentowi w odnośnym 
roku kalendarzowym lub odnośnych latach.

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość i 
powtórzenie stwierdzonej niezgodności, 
jak również kryteria określone w ust. 2, 3 i 
4.

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
uwzględnia się proporcjonalnie charakter, 
wagę, zasięg, trwałość i powtórzenie
stwierdzonej niezgodności, jak również 
kryteria określone w ust. 2, 3 i 4.

2. W przypadku niezgodności wynikającej 
z zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5%, a 
w przypadku powtarzających się 
niezgodności — 15%.

2. W przypadku niezgodności wynikającej 
z zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia nie przekracza 5%, a 
w przypadku powtarzających się 
niezgodności — nie przekracza 15%.

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy 
z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość,

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy 
z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość 
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przypadek niezgodności może być 
uważany za nieistotny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego lub 
zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane 
za nieistotne. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 
nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o 
konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

przypadek niezgodności powinien być 
uważany za nieistotny. Przypadki 
niezgodności stanowiące bezpośrednie 
ryzyko dla zdrowia publicznego lub 
zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane 
za nieistotne.

Ponadto państwa członkowskie mogą 
stworzyć system wczesnego ostrzegania 
stosowany w przypadku stwierdzenia 
pierwszej niezgodności, której nie uznaje 
się za poważną. W przypadku, gdy 
państwo członkowskie podejmie decyzję o 
skorzystaniu z tej możliwości, właściwy 
organ przesyła beneficjentowi wstępne 
ostrzeżenie, w którym informuje go o 
ustaleniach i zobowiązuje do podjęcia 
działań naprawczych. Wpływ takiego 
systemu ogranicza się do pociągnięcia do 
odpowiedzialności za daną niezgodność 
odnośnego beneficjenta. Po ostrzeżeniach 
w kolejnym roku następują właściwe 
kontrole w celu sprawdzenia, czy dana 
niezgodność została usunięta. Jeżeli 
została ona usunięta, nie stosuje się 
zmniejszenia. Jeżeli nie została usunięta, 
zmniejszenie określone w akapicie 
pierwszym stosuje się z mocą wsteczną. 
Przypadki niezgodności stanowiące 
bezpośrednie ryzyko dla zdrowia 
publicznego lub zdrowia zwierząt są 
jednak zawsze uznawane za istotne.

3. W przypadku umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

3. W przypadku poważnej niezgodności
wynikającej z rażącego zaniedbania
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku 
programów pomocy i obowiązywać przez 
jeden rok kalendarzowy lub przez większą 
liczbę lat.

4. W każdym przypadku całkowita kwota 
zmniejszeń i wykluczeń dla jednego roku 
kalendarzowego nie jest wyższa niż 

4. W każdym przypadku całkowita kwota 
zmniejszeń i wykluczeń dla jednego roku 
kalendarzowego nie jest wyższa niż 
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całkowita kwota, o której mowa w ust. 1 
akapit pierwszy.

całkowita kwota, o której mowa w ust. 1 
akapit pierwszy.

Or. en

Poprawka 16
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 87, 96, 538, 539

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zagwarantować odpowiedni 
rozdział funduszy pomiędzy uprawnionych 
beneficjentów, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych zgodnie z art. 111 w celu 
zapewnienia jednolitej podstawy do 
obliczania kar wynikających z 
zastosowania zasady wzajemnej zgodności, 
uwzględniając również zmniejszenia 
wynikające z dyscypliny finansowej.

1. Aby zagwarantować odpowiedni 
rozdział funduszy pomiędzy uprawnionych 
beneficjentów, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 w celu 
zapewnienia jednolitej podstawy do 
obliczania kar wynikających z 
zastosowania zasady wzajemnej zgodności, 
uwzględniając również zmniejszenia 
wynikające z dyscypliny finansowej.

2. W celu zapewnienia, że zasada 
wzajemnej zgodności stosowana jest w 
skuteczny, spójny i niedyskryminacyjny 
sposób, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 dotyczących zasad obliczania i 
stosowania kar.

2. W celu zapewnienia, że zasada 
wzajemnej zgodności stosowana jest w 
skuteczny, oparty na analizie ryzyka, 
proporcjonalny, spójny i 
niedyskryminacyjny sposób, Komisja 
posiada uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących zasad obliczania i stosowania 
kar. Przedmiotowe akty delegowane 
zawierają przepisy dotyczące zwłaszcza 
przypadków, gdy kary administracyjne nie 
są nakładane w związku z niezgodnością, 
która wynika z technicznych awarii
systemów identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, o których mowa w załączniku II, 
wymogach SMR 7 i SMR 8, oraz która nie 
jest rezultatem działania lub zaniechania, 
które można przypisać danemu 
beneficjentowi.

Or. en
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Poprawka 17
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 650–654

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli bezpośrednia płatność 
przewidziana rozporządzeniem (WE) 
nr DP/xxx zostaje dokonana na rzecz 
beneficjenta w walucie innej niż euro, 
państwa członkowskie dokonują 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie 
ostatniego kursu walutowego ustalonego 
przez Europejski Bank Centralny przed 
dniem 1 października roku, dla którego 
pomoc została przyznana.

3. Jeżeli bezpośrednia płatność 
przewidziana rozporządzeniem (UE) 
nr DP/xxx zostaje dokonana na rzecz 
beneficjenta w walucie innej niż euro, 
państwa członkowskie dokonują 
przeliczenia na walutę krajową kwoty 
pomocy wyrażonej w euro na podstawie
średniego kursu walutowego z ostatniego 
miesiąca ustalonego przez Europejski 
Bank Centralny przed dniem 1 
października roku, dla którego pomoc 
została przyznana.

Or. en

Poprawka 18
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 98–101, 665–667, 670

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej.
Zawierają one wszystkie instrumenty 
związane z monitorowaniem i oceną 
środków wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności płatności bezpośrednich 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
nr DP/xxx, środków rynkowych 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
nr RD/xxx, środków rozwoju obszarów 

1. Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności:
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wiejskich określonych w rozporządzeniu 
(UE) nr RD/xxx, oraz stosowania zasady 
wzajemnej zgodności określonego w 
niniejszym rozporządzeniu.

a) płatności bezpośrednich określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx,

b) środków rynkowych określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx,

c) środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
nr RD/xxx, oraz
d) stosowania zasady wzajemnej zgodności 
określonego w niniejszym rozporządzeniu.

Aby zapewnić skuteczną ocenę wyników, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
odniesieniu do treści i struktury 
przedmiotowych ram oceny.

Komisja monitoruje te środki polityczne 
na podstawie sprawozdań państw 
członkowskich zgodnie z zasadami 
ustalonymi w niniejszym rozporządzeniu. 
Komisja ustala wieloletni plan oceny 
zawierający okresowe oceny konkretnych 
instrumentów, które mają być przez nią 
przeprowadzane.

2. Skuteczność środków wspólnej polityki 
rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się 
w odniesieniu do następujących celów:

2. Skuteczność środków wspólnej polityki 
rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się 
w odniesieniu do następujących celów:

a) opłacalnej produkcji żywności, z 
naciskiem na dochód z działalności 
rolniczej, wydajność produkcji rolnej oraz 
stabilność cen;

a) opłacalnej produkcji żywności, z 
naciskiem na ceny środków produkcji, 
dochód z działalności rolniczej, wydajność 
produkcji rolnej oraz stabilność cen;

b) zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi oraz działań w dziedzinie 
klimatu, z naciskiem na ograniczanie 
emisji gazów cieplarnianych, różnorodność 
biologiczną, gleby i zasoby wodne;

b) zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi oraz działań w dziedzinie 
klimatu, z naciskiem na ograniczanie 
emisji gazów cieplarnianych, różnorodność 
biologiczną, gleby i zasoby wodne;

c) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, z naciskiem na zatrudnienie 
na obszarach wiejskich, rozwój 
gospodarczy obszarów wiejskich oraz 
zmniejszanie ubóstwa na obszarach 
wiejskich.

c) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, z naciskiem na zatrudnienie 
na obszarach wiejskich, rozwój 
gospodarczy obszarów wiejskich oraz 
zmniejszanie ubóstwa na obszarach 
wiejskich.

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników na 
potrzeby celów wymienionych w akapicie 
pierwszym. Przedmiotowe akty 

W celu zapewnienia skutecznego 
stosowania niniejszego ustępu Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
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wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

dotyczących zawartości i struktury 
omawianych ram monitorowania i oceny, 
w tym zestawu wskaźników oraz metod ich 
obliczania.

3. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji wszelkich informacji koniecznych 
do oceny i monitorowania przedmiotowych 
środków. Komisja bierze pod uwagę 
zapotrzebowanie na dane oraz synergie 
pomiędzy potencjalnymi źródłami danych, 
w szczególności w odniesieniu do ich 
wykorzystania w celach statystycznych 
w razie takiej potrzeby.

3. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji wszelkich informacji koniecznych 
do oceny i monitorowania przedmiotowych 
środków. W możliwie najszerszym zakresie 
informacje te opierają się na uznanych 
źródłach danych, takich jak sieć danych 
rachunkowych gospodarstw rolnych 
i Eurostat. Komisja bierze pod uwagę 
zapotrzebowanie na dane oraz synergie 
pomiędzy potencjalnymi źródłami danych, 
w szczególności w odniesieniu do ich 
wykorzystania w celach statystycznych 
w razie takiej potrzeby.

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, jak również przepisy 
dotyczące zapotrzebowania na dane oraz 
przepisy dotyczące synergii między 
potencjalnymi źródłami danych. 
Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 112 
ust. 3.

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, bez nakładania na nie 
zbędnych obciążeń administracyjnych, jak 
również przepisy dotyczące 
zapotrzebowania na dane oraz przepisy 
dotyczące synergii między potencjalnymi 
źródłami danych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

4. Co cztery lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu. Pierwsze 
sprawozdanie musi zostać przedstawione 
nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.

4. Co cztery lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu. Pierwsze 
sprawozdanie musi zostać przedstawione 
nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.

Or. en

Poprawka 19
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 723–725, 770
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — Główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – Norma GAEC 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utrzymanie poziomów materii organicznej 
gleby włączając zakaz wypalania rżysk

Utrzymanie poziomów materii organicznej 
gleby za pomocą odpowiednich praktyk,
włączając zakaz wypalania rżysk, chyba że 
służy ono zdrowiu roślin lub ograniczaniu 
pozostałości

Or. en

Poprawka 20
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 733–738, 771

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – Wymóg SMR 2 –
ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4.

Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 
2 i 4, art. 5 lit. a), b) i d)

Or. en

Poprawka 21
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 739–744, 772

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – Główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – Wymóg SMR 3 –
ostatnia kolumna

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 6 ust. 1 i 2 Art. 6 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 lit. a)

Or. en
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Poprawka 22
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 102, 748

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II — Główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” —
Norma GAEC 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych i potencjalne środki służące 
zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych 
gatunków obcych oraz szkodników.

Zachowanie cech krajobrazu 
obejmujących, w stosownych przypadkach, 
żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, 
grupy drzew lub pojedyncze drzewa, 
obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania 
żywopłotów i drzew podczas okresu 
lęgowego ptaków oraz okresu wychowu 
młodych.

Or. en

Poprawka 23
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 112

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 
zwierząt oraz ich dobrostanu 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 

(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 
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odpowiedzialność beneficjentów w 
zakresie przestrzegania wspomnianych 
norm. Państwa członkowskie powinny 
zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze 
i kontrolne.

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 24
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 113–116, 20–25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257, 258

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 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 … ustanawiającego przepisy 
dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia 
w ramach wspólnej polityki rolnej. 
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 na szczeblu 
gospodarstw rolnych. System 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 … ustanawiającego przepisy 
dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia 
w ramach wspólnej polityki rolnej. 
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 efektywnością 
środowiskową oraz zrównoważonym 



AM\921692PL.doc 29/31 PE501.971v01-00

PL

rozwojem działalności gospodarczej 
gospodarstw, w tym działalności mającej 
na celu modernizację gospodarstw, 
dążenie do konkurencyjności, integrację 
sektorową, innowacyjność i 
ukierunkowanie na rynek, jak również 
promocję i wdrażanie zasad 
rachunkowości, przedsiębiorczości i 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
gospodarczymi. Państwa członkowskie 
mogą ponadto włączyć do swoich 
systemów promocję przekształceń 
gospodarstw rolnych i dywersyfikację ich 
działalności gospodarczej oraz 
wprowadzanie odpowiednich działań 
zapobiegawczych na wypadek klęsk 
żywiołowych oraz chorób zwierząt i roślin, 
jak również doradztwo w zakresie 
integrowanej ochrony roślin i stosowanie 
niechemicznych metod alternatywnych.

Or. en

Poprawka 25
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 276

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przystąpienie do systemu doradztwa 
rolniczego przez beneficjentów powinno 
odbywać się na zasadzie dobrowolności. 
Wszyscy beneficjenci, nawet nie 
otrzymujący pomocy w ramach WPR, 
powinni mieć możliwość uczestnictwa w 
systemie, jednak państwa członkowskie 
mogą ustalić kryteria priorytetowe. Ze 
względu na charakter systemu, celowym
jest, aby informacje uzyskane w trakcie 
wykonywania działalności doradczej były 
traktowane jako poufne, za wyjątkiem 
przypadków poważnego naruszenia prawa 
unijnego lub krajowego. Aby 

(12) Przystąpienie do systemu doradztwa 
rolniczego przez beneficjentów powinno 
odbywać się na zasadzie dobrowolności. 
Wszyscy beneficjenci, nawet
nieotrzymujący pomocy w ramach WPR, 
powinni mieć możliwość uczestnictwa w 
systemie. Państwa członkowskie powinny
jednak mieć możliwość określenia – na 
podstawie kryteriów środowiskowych, 
gospodarczych i społecznych – kategorii 
beneficjentów, które będą miały dostęp do 
systemu doradztwa rolniczego na 
zasadach pierwszeństwa. Ze względu na 
charakter systemu celowe jest, aby 
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zagwarantować skuteczność systemu, 
doradcy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i odbywać regularne 
szkolenia.

informacje uzyskane w trakcie 
wykonywania działalności doradczej były 
traktowane jako poufne, za wyjątkiem 
przypadków poważnego naruszenia prawa 
unijnego lub krajowego. Aby 
zagwarantować skuteczność systemu, 
doradcy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i odbywać regularne 
szkolenia.

Or. en

Poprawka 26
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 132–135, 516

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 
niezwiązanych bezpośrednio z wypłatą 
pomocy.

(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 
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. Konieczne jest zapewnienie 
państwom członkowskim silnej zachęty do 
obniżenia liczby kontroli na miejscu w 
przypadku, gdy wskaźnik błędu znajduje 
się na dopuszczalnym poziomie, oraz 
elastyczności w oparciu o zwyczajowe 
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standardy państw członkowskich lub 
regionów, dopuszczającej uzasadnione 
wyjątki z przyczyn agronomicznych, 
ekologicznych lub środowiskowych.

Or. en

Poprawka 27
Giovanni La Via
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 138–140

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 powinny 
odpowiednio wykorzystywać technologię w 
celu ograniczenia obciążeń 
administracyjnych oraz zapewnienia 
skutecznych i efektywnych kontroli.

Or. en


