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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej;
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0628),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0341/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2012 r.2,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2012 r.3,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji 
Rozwoju Regionalnego, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Rozwoju oraz Komisji 
Budżetowej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla 
władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020.

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
3 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

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 istotne jest, aby 
Komisja przeprowadziła odpowiednie 
konsultacje podczas prac 
przygotowawczych, w tym również 
konsultacje z ekspertami. W trakcie 
przygotowania i opracowania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne i odpowiednie przekazywanie 
na czas właściwych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(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 
administracyjnych 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 i pastwisk, 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. W trakcie 
przygotowania i opracowania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne i odpowiednie przekazywanie 
na czas właściwych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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(Te dwie poprawki, w których zastępuje 
się termin „kara” terminem „kara 
administracyjna” i termin „trwałe użytki 
zielone” terminem „trwałe użytki zielone i 
pastwiska”, mają zastosowanie w całym 
tekście; przyjęcie ich będzie wymagało 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym dokumencie.)

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie powinno w 
stosownych przypadkach przewidywać 
wyłączenia w przypadku siły wyższej i 
wyjątkowych okoliczności. W związku z 
rozporządzeniami dotyczącymi rolnictwa 
wykładni pojęcia siły wyższej należy 
dokonywać w świetle orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Oprócz rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 2988/95 bardziej szczegółowe 
przepisy należy ustanowić w niniejszym 
rozporządzeniu dotyczącym 
nieprawidłowości w zakresie wspólnej 
polityki rolnej. Beneficjenta, który 
otrzyma pomoc bez spełnienia kryteriów 
kwalifikowalności czy zobowiązań 
dotyczących przyznania tej pomocy, należy 
uznać za bezprawnie uzyskującego 
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korzyść. Korzyści takie należy cofnąć 
zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 2988/95. Aby zniechęcić 
beneficjentów do nieprzestrzegania 
wymogów, kary administracyjne w 
rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 2988/95 należy stosować w 
formie zmniejszenia pomocy lub 
wykluczenia z jej otrzymywania, w 
szczególności w sytuacjach obejmujących 
nieprawidłowości dokonane celowo lub 
będące skutkiem zaniedbania. Te kary 
administracyjne mogą wpływać na pomoc, 
w przypadku której warunki 
kwalifikowalności zostały spełnione lub 
zobowiązania dopełnione. Jednak ważne 
jest, aby w razie nieprawidłowości 
związanych z tytułem III rozdziału 2 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
(Płatności bezpośrednie) suma wszystkich 
wycofań i zmniejszeń pomocy nie 
przekraczała kwoty, o której mowa we 
wspomnianym rozdziale.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić związek między rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2988/95 i art. 65 
omawianego rozporządzenia.

Poprawka 4

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, 
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które to wytyczne powinny w razie 
potrzeby 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

Poprawka 5

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 wodnej, 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. it



PE483.834v01-00 10/61 PR\894822PL.doc

PL

Poprawka 6

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 pestycydów, 
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.

skreślony

Or. it

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O ile niniejsze rozporządzenie nie 
stanowi inaczej, definicje terminów 
„rolnik”, „działalność rolnicza”, „obszar 
rolniczy”, „gospodarstwo rolne”
ustanowione w art. 4 rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [DP] stosuje się do celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. Definicje terminów „rolnik”, 
„działalność rolnicza” i „obszar rolniczy” 
ustanowione w art. 4 rozporządzenia (UE) 
nr xxx/xxx [DP] stosuje się do celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. it
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Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Definicję terminu „gospodarstwo” 
ustanowioną w art. 4 rozporządzenia (UE) 
xxx/xxx [DP] stosuje się do celów 
niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem 
celu tytułu VI, jak przewidziano w art. 91 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia 
„sektorowe prawodawstwo rolne” oznacza 
każdy obowiązujący akt przyjęty 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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pojęcie „siły wyższej” oraz 
nadzwyczajnych okoliczności, używane w 

2. Pojęcie „siły wyższej” oraz 
nadzwyczajnych okoliczności, używane w 
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niniejszym rozporządzeniu w związku z 
rozporządzeniem (UE) nr xxx/xxx [DP], 
rozporządzeniem (UE) xxx/xxx [sCMO] 
oraz rozporządzeniem (UE) xxx/xxx [RD] 
może mieć zastosowanie w szczególności
w przypadku:

niniejszym rozporządzeniu w związku z 
rozporządzeniem (UE) nr xxx/xxx [DP], 
rozporządzeniem (UE) xxx/xxx [sCMO] 
oraz rozporządzeniem (UE) xxx/xxx [RD] 
może mieć zastosowanie na przykład w 
przypadku:

Or. it

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) choroby roślin dotykającej całości lub 
części obszaru uprawnego należącego do 
danego beneficjenta; 

Or. it

Uzasadnienie

Mimo iż proponuje się rodzaj otwartego wykazu, do oceny indywidualnie dla każdego 
przypadku, nie ma żadnego odniesienia do takiej możliwości, pomimo że występuje ona 
niestety zbyt powtarzalnie w gospodarstwie rolnym.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – 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.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. it
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. 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 wspólną kontrolę.

Or. it

Uzasadnienie

Agencja płatnicza, jeśli jest akredytowana, musi zajmować się zarządzaniem oboma filarami. 
Obecny system zarządzania nie przyczynił się do zwiększenia skuteczności systemu 
wypłacania pomocy.

Poprawka 14

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 oraz przestrzegania zasady 
należytego zarządzania finansami;

Or. it



PE483.834v01-00 14/61 PR\894822PL.doc

PL

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. 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 wyznacza organ, zwany 
dalej „organem koordynującym”, któremu 
przydziela następujące zadania:

Or. it

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Obowiązki agencji płatniczych i charakter ich zobowiązań powinny być określane za pomocą 
aktów delegowanych, a nie wykonawczych. 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązków agencji płatniczych w 
odniesieniu do interwencji publicznej, jak 
również zakresu ich zobowiązań w 

skreślona



PR\894822PL.doc 15/61 PE483.834v01-00

PL

dziedzinie zarządzania i kontroli;

Or. it

Uzasadnienie

Obowiązki agencji płatniczych i charakter ich zobowiązań powinny być określane za pomocą 
aktów delegowanych, a nie wykonawczych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

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 wybrany w 
drodze publicznej procedury przetargowej
przez państwo członkowskie, który 
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. 
Opinia ta określa 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
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Poprawka 19

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. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 regulujących przyjmowanie 
przepisów dotyczących 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.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z 
dnia 25.5.2011 r.) w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony.

Poprawka 20

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

Or. it
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Uzasadnienie

Działalność doradczą mogą prowadzić także organy prywatne, które na zasadzie 
pomocniczości horyzontalnej wraz z administracją publiczną zajmują się czynnościami 
związanymi ze świadczeniem  pomocy w ramach WPR.

Poprawka 21

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. it

Uzasadnienie

Ten element powinien być do wyboru. Zostaje w związku z tym przeniesiony do ust. 3.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych 
zgodnie z wszystkimi proponowanymi w 
programach rozwoju obszarów wiejskich 
środkami, takimi jak modernizacja 
gospodarstwa, dążenie do 
konkurencyjności, integracja sektorowa, 
innowacyjność i ukierunkowanie na 
rynek;

Or. it
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Uzasadnienie

Należy poszerzyć działalność doradczą, która jest niezbędna do realizacji celów WPR, 
zwłaszcza tych, które są proponowane w terenie w ramach programów rozwoju obszarów 
wiejskich. Rozwój doradztwa należy włączyć w rozszerzanie tzw. gospodarki opartej na 
wiedzy (badania – doradztwo – szkolenie – rynek), ale przede wszystkim musi ono wyjść poza 
dotychczasową koncepcję ścisłego powiązania z warunkowością i środkami obowiązkowymi, 
aby wspierać bardziej ambitne i innowacyjne cele WPR.

Poprawka 23

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

Or. it

Uzasadnienie

Ten element powinien być do wyboru. Zostaje w związku z tym przeniesiony do ust. 3.

Poprawka 24

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);

skreślona

Or. it
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) 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;

Or. it

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
doradcy systemu doradztwa rolniczego są 
odpowiednio wykwalifikowani i odbywają 
regularne szkolenia.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że 
doradcy systemu doradztwa rolniczego są 
odpowiednio wykwalifikowani, a ich 
wiedza fachowa jest regularnie
uaktualniana.

Or. it

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ krajowy przekazuje 
beneficjentom, w stosownych przypadkach 
przy pomocy środków elektronicznych, 
odpowiedni wykaz wyznaczonych

3. Właściwy organ krajowy przekazuje 
potencjalnym beneficjentom, w 
stosownych przypadkach przy pomocy 
środków elektronicznych, odpowiedni 
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organów. wykaz wybranych organów. 

Or. it

Poprawka 28

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 jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących przepisów mających na celu 
zapewnienie jego całkowitej gotowości 
operacyjnej. Poprawka merytoryczna nie 
dotyczy wersji polskiej

Or. it

Poprawka 29

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

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Zakres stosowania jest zbyt szeroki i istnieje ryzyko pomylenia z aktami delegowanymi 
przewidzianymi w art. 8 ust. 1.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 

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.

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

Or. it

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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 
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.

1. 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 
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 systemu 
agrometeorologicznego.

Or. it
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie instrumenty prawne 
wnioskowane przez Komisję i przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę, Radę 
lub Komisję, mające wpływ na budżet 
EFRG, uwzględniają kwotę, o której mowa 
w art. 16.

Wszelkie instrumenty prawne 
wnioskowane przez Komisję i przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę, Radę 
lub Komisję, mające wpływ na budżet 
EFRG, muszą uwzględniać kwotę, o której 
mowa w art. 16.

Or. it

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada, stanowiąc na podstawie wniosku 
Komisji przedstawionego nie później niż 
dnia 31 marca roku kalendarzowego, 
którego dotyczą dostosowania, o których 
mowa w ust. 1, ustala te dostosowania nie 
później niż dnia 30 czerwca tego samego 
roku kalendarzowego.

2. Rada i Parlament Europejski, stanowiąc 
na podstawie wniosku Komisji 
przedstawionego nie później niż dnia 31 
marca roku kalendarzowego, którego 
dotyczą dostosowania, o których mowa w 
ust. 1, ustalają te dostosowania nie później 
niż dnia 30 czerwca tego samego roku 
kalendarzowego.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dnia 25.5.2011 
r.) w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli do dnia 30 czerwca dowolnego 
roku, wysokość dostosowania nie została 
ustalona, Komisja określa ją – w drodze 
aktu wykonawczego – oraz informuje o 
tym bezzwłocznie Radę. Przedmiotowy akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
112 ust. 2.

3. Jeżeli do dnia 30 czerwca dowolnego 
roku, wysokość dostosowania nie została 
ustalona, Komisja określa ją – w drodze 
aktu wykonawczego – oraz informuje o 
tym bezzwłocznie Radę i Parlament 
Europejski. Przedmiotowy akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
112 ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dn. 25.5.2011 r.) 
w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony.

Poprawka 35

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 art. 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 Europejska 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. it
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Poprawka 36

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. 

6. Przed przedstawieniem wniosku, o 
którym mowa w ust. 2, Komisja bada, czy 
warunki uruchomienia 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, są 
spełnione i w przypadku ich spełnienia 
przedstawia stosowny wniosek. 

Or. it

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest dopilnowanie, aby dyscyplina budżetowa nie była 
wykorzystywana jako substytut dla rezerwy kryzysowej, 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 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

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, Komisja proponuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
środki konieczne do zagwarantowania 
przestrzegania tej kwoty.

Or. it
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Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dn. 25.5.2011 r.) 
w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony.

Poprawka 38

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. it

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dn. 25.5.2011 r.) 
w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony.

Poprawka 39

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 30 
rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, 
dotyczących kwalifikowalności do 
otrzymania wsparcia, wydatki finansowane 
w ramach EFRROW nie podlegają 
żadnemu innemu finansowaniu z budżetu 
Unii 
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Or. it

Poprawka 40

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. it

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie, które z uwagi 
na federalny 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 
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rozwoju obszarów wiejskich, w których 
wydatki mają opóźnienia.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011 z dn. 25.5.2011 r.) 
w ramach procesu dostosowywania do Traktatu z Lizbony. Zasada ta ma podstawowe 
znaczenie dla niepenalizowania państw, które mają federacyjny system sprawowania rządów 
konstytucyjnych, umożliwiający im stosowanie zasady umarzania w celu skrócenia terminów i 
uproszczenia procedur.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

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.

Or. en
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Unii, w celu przedstawienia ogólnego 
obrazu wspólnej polityki rolnej.

Działania te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 
Unii, w celu przedstawienia prawdziwego 
ogólnego obrazu wspólnej polityki rolnej.

Or. it

Poprawka 44

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.

6. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 dotyczących dodatkowych 
informacji na temat zobowiązań 
ustanowionych w art. 46, jak również
szczególnych warunków stosowanych do 
informacji zapisywanych w księgach 
prowadzonych przez agencje płatnicze. 

Or. it

Uzasadnienie

Obowiązek, o którym mowa w art. 46, należy uzupełnić w drodze aktów delegowanych. 
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 dotyczących przyjmowania 
dodatkowych przepisów odnośnie do 
płacenia przez państwa członkowskie 
beneficjentom odsetek za zwłokę, jak 
przewiduje art. 42 ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

Obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 2, należy uzupełnić w drodze aktów delegowanych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 7 – 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. it

Uzasadnienie

Obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 2, należy uzupełnić w drodze aktów delegowanych. 
Ten punkt zostaje przeniesiony do art. 48 ust. 6a (nowy) – akty delegowane. 
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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 
kontrolach.

2. 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 negatywnego wpływu na 
agencje płatnicze. Przedstawiciele danego 
państwa członkowskiego mogą brać udział 
w tych kontrolach. 

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – akapit pierwszy

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 
w formie elektronicznej.

Or. it
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) warunków dotyczących 
elektronicznego przechowywania 
dokumentów potwierdzających, o których 
mowa w pierwszym akapicie art. 51, w tym 
formy i czasu trwania tego 
przechowywania.

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – akapit drugi

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. it
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Poprawka 52

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. 

Or. it

Poprawka 53

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 musi je uwzględnić przed podjęciem 
ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania.

Or. it

Uzasadnienie

W ten sposób kłądzie się większy nacisk na organ pojednawczy w ramach procedury kontroli 
zgodnościrozliczeń. 
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja – w drodze aktów wykonawczych 
– ustanawia szczegółowe przepisy
dotyczące wdrażania:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
ustanawiających cele dla poszczególnych 
etapów procedury rozliczania rachunków, 
odnośnych funkcji i zakresu 
odpowiedzialności wszystkich 
zaangażowanych stron, a także przepisy 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit drugi

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. it

Poprawka 56

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 jednego 
roku od pierwszej wzmianki o nienależnej 
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nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej.

płatności w sprawozdaniu z kontroli czy w 
podobnym dokumencie lub, w stosownych 
przypadkach, od otrzymania tego 
sprawozdania czy podobnego dokumentu 
przez agencję płatniczą lub organ 
odpowiedzialny za dany zwrot. 
Odpowiednie kwoty są jednocześnie 
zapisywane w księdze dłużników agencji 
płatniczej.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „stwierdzenie” jest bardzo ogólny i może prowadzić do trudności w stosowaniu.

Poprawka 57

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. it

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne systemy zarządzania i kontroli w 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne i proporcjonalne systemy 
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celu zapewnienia zgodności z 
prawodawstwem regulującym systemy 
wsparcia Unii.

zarządzania i kontroli oparte na analizie 
ryzyka w celu zapewnienia zgodności z 
prawodawstwem regulującym systemy 
wsparcia Unii.

Or. en

Poprawka 59

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.

W celu zapewnienia prawidłowego i 
sprawnego osiągnięcia celów określonych 
w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
ustanawiających szczególne zobowiązania 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 60

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. it
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Poprawka 61

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 
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 oraz wniosków o 
płatności i jest uzupełniany o kontrole na 
miejscu.

Or. it

Poprawka 62

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 elementy, jak:
– finansowe rozmiary operacji;
– pozytywne wyniki poprzednich audytów 
systemów zarządzania i kontroli;
– wiarygodność organów krajowych 
wybranych do przeprowadzenia kontroli;
– dobrowolne poddanie się systemom 



PR\894822PL.doc 37/61 PE483.834v01-00

PL

zarządzania certyfikowanym w oparciu o 
normy uznane na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. it

Uzasadnienie
Zasadnicze znaczenie ma wyszczególnienie pewnych czynników, które są punktem wyjścia 
koniecznym dla zagwarantowania proporcjonalności kontroli.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę kontroli na miejscu w 
przypadku, gdy współczynnik błędu jest na 
dopuszczalnym poziomie, a systemy 
zarządzania i kontroli działają 
prawidłowo. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 111 określające 
szczegółowe warunki i zasady, które mają 
stosować państwa członkowskie. Ponadto 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 
ustanawiających zasady dotyczące 
minimalnej liczby kontroli na miejscu 
niezbędnych do skutecznego zarządzania 
ryzykiem, jak również określających 
warunki, w jakich państwa członkowskie 
mają zwiększyć liczbę takich kontroli.

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia poprawnego i 
skutecznego prowadzenia kontroli oraz 

1. W celu zapewnienia poprawnego i 
skutecznego prowadzenia kontroli oraz 
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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.

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:

a) przepisów dotyczących sytuacji, w 
których beneficjenci lub ich 
przedstawiciele uniemożliwiają 
przeprowadzenie kontroli;
b) przepisów dotyczących kontroli 
administracyjnych i kontroli na miejscu, 
jakie mają przeprowadzać państwa 
członkowskie, obejmujących właściwe i 
proporcjonalne podejście oparte na 
analizie ryzyka w odniesieniu do 
przestrzegania obowiązków, zobowiązań 
oraz kryteriów kwalifikowalności 
wynikających ze stosowania przepisów 
Unii;
c) reguł i metod składania sprawozdań 
z przeprowadzonych kontroli i weryfikacji 
oraz ich wyników;
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) 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) w odniesieniu do konopi, o czym mowa 
w art. 38 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], zasad dotyczących szczególnych 
środków kontroli oraz metod określania 
poziomu tetrahydrokanabinolu;
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g) w odniesieniu do bawełny, o czym 
mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr 
xxx/xxx[DP], systemu kontroli 
zatwierdzonych organizacji 
międzybranżowych;
h) w odniesieniu do wina, o czym mowa w 
rozporządzeniu (UE) nr sCMO/xxx, zasad 
pomiaru obszarów oraz zasad 
odnoszących się do kontroli, jak również 
przepisów dotyczących szczególnych 
procedur finansowych mających na celu 
usprawnienie kontroli;
i) testów i metod, które należy stosować do 
ustalania kryteriów kwalifikowania 
produktów do interwencji publicznej i 
przechowywania prywatnego, jak również 
stosowania procedur przetargowych w 
obu przypadkach.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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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;
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;
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.
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;
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;
i) testów i metod stosowanych do 
ustalenia kryteriów kwalifikowania 
produktów w ramach interwencji 
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publicznej i przechowywania prywatnego, 
jak również stosowania procedur 
przetargowych, zarówno w odniesieniu do 
interwencji publicznej jak i 
przechowywania prywatnego.
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 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

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 systemu wsparcia
określonych w sektorowym 
prawodawstwie rolnym, odnośna 
nienależna część pomocy zostaje wycofana 
w całości. 

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, w przypadku 
nieprzestrzegania kryteriów 
kwalifikowalności dotyczących 
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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.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 1 zostaje rozbity na dwa ustępy: jeden dotyczący nieprzestrzegania „warunków 
kwalifikujących” i drugi dotyczący nieprzestrzegania „zobowiązań”, ponieważ w każdym z 
tych przypadków konsekwencje powinny być inne. 

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli prawo Unii tak stanowi, państwa 
członkowskie nakładają kary polegające na 
zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z 
płatności lub części płatności przyznanych 
w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań.

2. Jeżeli akty ustawodawcze w rozumieniu 
art. 289 ust. 3 Traktatu tak stanowią – w 
stosownych przypadkach, z zastrzeżeniem 
bardziej szczegółowych informacji 
podanych w aktach delegowanych –
państwa członkowskie nakładają także kary 
administracyjne polegające na 
zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z 
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płatności lub części płatności przyznanych 
w związku ze spełnieniem 
przedmiotowych kryteriów 
kwalifikowalności lub zobowiązań. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że zasadę stosowania kar można wprowadzić jedynie w aktach 
ustawodawczych (termin, który zgodnie z art. 289 ust. 3 TFUE obejmuje tylko akty przyjęte w 
drodze zwykłej lub specjalnej procedury ustawodawczej), a dalsze szczególowe dane 
dotyczące stosowania tych kar można następnie określić w drodze aktów wykonawczych lub 
aktów delegowanych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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. 

2. Te kary administracyjne mogą nawet 
prowadzić do całkowitego wykluczenia z 
jednego lub kilku systemów pomocy lub 
środków pomocy na rok kalendarzowy lub 
na więcej lat.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadę proporcjonalności (kara stopniowana zgodnie z wagą wykroczenia itd.) należy 
stosować nie tylko do kar nakładanych na mocy ust. 2, ale również w odniesieniu do wycofań, 
o których mowa w ust. 1a. 

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

kary administracyjne, o których mowa w 
poprzednich ustępach, są odzyskiwane w 
całości.

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o 
którym mowa w ust. 1a, oraz kary 
administracyjne, o których mowa w ust. 2, 
są stopniowane w zależności od wagi, 
zasięgu, czasu trwania i powtarzalności 
stwierdzonej niezgodności.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 65a
Wycofania i zmniejszenia dotyczące 

płatności za praktyki rolnicze korzystne 
dla klimatu i środowiska naturalnego

Niezależnie od art. 65 suma wycofań i 
zmniejszeń stosowanych zgodnie z tym 
artykułem w wyniku niewywiązywania się 
z obowiązków, o których mowa w tytule 
III rozdział 2 rozporządzenia... (Płatności 
bezpośrednie) nie przekracza kwoty 
płatności, o której mowa we 
wspomnianym rozdziale.

Or. en
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Uzasadnienie

„Ekologiczną” płatność, o której mowa w tytule III rozdział 2 rozporządzenia w sprawie 
płatności bezpośrednich, należy wyraźnie oddzielić od płatności podstawowej. Szczegółowe 
zasady dotyczące zmniejszeń i wycofań w odniesieniu do płatności „ekologicznej” nie 
powinny prowadzić do faktycznego zwiększenia odsetka środków przeznaczonych na tę 
płatność. Nieprzestrzeganie wymogów ekologicznych nie powinno zatem mieć wpływu na 
płatność podstawową.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawieszenia prawa do uczestnictwa w 
systemie wsparcia, wykluczenia z płatności 
lub jej zawieszania lub też współczynnika 
zmniejszenia pomocy, płatności lub dopłat 
lub jakichkolwiek innych kar, w 
szczególności w przypadku 
nieprzestrzegania terminów lub gdy 
produkty, ich wielkość lub ilość nie 
odpowiadają podanym we wniosku, nie 
dokonano oceny systemu lub nie 
przekazano wymaganych informacji, 
podano nieprawidłowe informacje lub 
przekazano je po terminie;

a) zawieszenia prawa do uczestnictwa w 
systemie wsparcia, wykluczenia z płatności 
lub jej zawieszenia lub też zastosowania 
współczynnika zmniejszenia pomocy, 
płatności lub dopłat w przypadku 
nieprzestrzegania terminów lub gdy 
produkty, ich wielkość lub ilość nie 
odpowiadają podanym we wniosku, nie 
dokonano oceny systemu lub nie 
przekazano wymaganych informacji, 
podano nieprawidłowe informacje lub 
przekazano je po terminie;

Or. en

Uzasadnienie

Rodzaje sankcji mających zastosowanie oraz ujęte tu rodzaje naruszeń powinny być określone 
w aktach ustawodawczych, a wykaz, który będzie podawany w aktach delegowanych, nie 
powinien pozostawać otwarty.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wycofywania lub zawieszania 
zatwierdzenia lub uznania, w 

g) wycofywania lub zawieszania 
zatwierdzenia lub uznania, w przypadkach 
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szczególności, w przypadkach gdy podmiot 
gospodarczy, organizacja producentów, 
zrzeszenie organizacji producentów, grupa 
producentów lub organizacja 
międzybranżowa nie dotrzymuje swoich
zobowiązań lub przestaje spełniać 
wymagane warunki, w tym w zakresie 
powiadamiania;

gdy podmiot gospodarczy, organizacja 
producentów, zrzeszenie organizacji 
producentów, grupa producentów lub 
organizacja międzybranżowa nie 
dotrzymuje zobowiązań lub przestaje 
spełniać wymagane warunki, w tym w 
zakresie powiadamiania;

Or. en

Uzasadnienie

Rodzaje sankcji mających zastosowanie oraz ujęte tu rodzaje naruszeń powinny być określone 
w aktach ustawodawczych, a wykaz, który będzie podawany w aktach delegowanych, nie 
powinien pozostawać otwarty.

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedury i kryteria techniczne 
odnośnie do środków i kar, o których 
mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania któregokolwiek z
zobowiązań wynikających ze stosowania 
odnośnego prawodawstwa;

a) procedury odnośnie do środków i kar, o 
których mowa w ust. 1, w przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania 
któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających ze stosowania odnośnego 
prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy i procedury dotyczące 
odzyskiwania nienależnych płatności 
przyznanych w wyniku stosowania 
odnośnego prawodawstwa.

b) procedury dotyczące odzyskiwania 
nienależnych płatności przyznanych w 
wyniku stosowania odnośnego 
prawodawstwa.
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Or. en

Uzasadnienie

Zakres aktów wykonawczych powinien być precyzyjnie określony, aby uniknąć ich 
pokrywania się z aktami delegowanymi przyjętymi zgodnie z ust. 1.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy tworzeniu swojego 
zintegrowanego systemu państwa 
członkowskie maksymalnie wykorzystują 
technologię, szczególnie w związku z 
kontrolami wzajemnej zgodności.

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
wszystkich zmian dotyczących uprzednio 
przekazanych informacji. Ważność 
wieloletniego wniosku jest jednak 
uzależniona od corocznego potwierdzenia 
przez beneficjenta w formie oświadczenia 
o uczestnictwie.

Or. en
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

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 poziomu nieodłącznego 
ryzyka i których liczba jest dostosowywana 
w zależności od nieodłącznego ryzyka i od 
ryzyka związanego z kontrolą.

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 losowo wybranych 
beneficjentów, co pozwala skupić się 
głównie na wnioskach obarczonych 
wysokim ryzykiem.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast „gospodarstw rolnych i beneficjentów” lepiej objąć kontrolą wyrywkową jedynie 
beneficjentów, ponieważ zostali oni już określeni w poprzednim art. 74.
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję – z 
uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o 
wypłaceniu do 50% w przypadku płatności 
określonej w tytule III rozdziału 2 
rozporządzenia ... (Płatności 
bezpośrednie) 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy w wielu krajach muszą często w ostatniej chwili zmieniać plany dotyczące siewu np. z 
powodu warunków klimatycznych. Oznacza to, że kontrole mogą być uruchamiane dość późno 
i że mogą one również kończyć się dość późno. Opóźnienia w płatnościach sprawiają 
beneficjentom poważne problemy. 

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja Europejska może, na wniosek 
jednego lub kilku państw członkowskich w 
przypadku zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności i jeżeli pozwalają na to środki 
budżetowe, udzielić zgody na wypłacenie 
zaliczek nawet przed dniem 16 
października.
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Or. it

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przepisów w odniesieniu do 
wykorzystywania technologii podczas 
tworzenia zintegrowanego systemu 
zapewniającego optymalizację systemów; 

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) niezgodność jest wynikiem działania lub 
zaniechania, które można przypisać 
danemu beneficjentowi;

a) niezgodność jest wynikiem działania lub 
zaniechania, które można bezpośrednio i 
jednoznacznie przypisać danemu 
beneficjentowi;

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić system ostrzegawczy, w ramach 
którego zainteresowani beneficjenci 
otrzymają wstępne pisemne ostrzeżenie, 
aby mogli zlikwidować nieprawidłowość, 
zanim zostanie nałożona jakaś kara 
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administracyjna. Taki system 
ostrzegawczy ma zastosowanie jedynie w 
przypadku stwierdzenia pierwszej 
niezgodności, której nie uznaje się za 
poważną. Wpływ takiego systemu 
ogranicza się do pociągnięcia do 
odpowiedzialności za daną niezgodność 
odnośnego beneficjenta. Po pisemnych 
ostrzeżeniach systematycznie następują 
właściwe kontrole w celu sprawdzenia, czy 
dana niezgodność została usunięta.

Or. en

Poprawka 87

Proposta di regulation
Artykuł 93 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 97 technicznych 
awarii systemów identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, o których mowa w załączniku II 
(wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania, SMR 7 i SMR 8), nie uważa 
się za niezgodność, którą można przypisać 
beneficjentowi, i awarie te nie skutkują 
nałożeniem kary administracyjnej. 

Or. en

Uzasadnienie

Przy nakładaniu sankcji na rolników należy uwzględnić fakt, że elektroniczny system 
identyfikacji może powodować błędy. Rolnicy nie powinni być karani za awarie techniczne, 
nad którymi nie mają kontroli. 
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej uznaje się za część 
załącznika II od momentu wdrożenia jej 
przez wszystkie państwa członkowskie i 
określenia zobowiązań odnoszących się do 
rolników. Aby uwzględnić wspomniane 
elementy, Komisja posiada uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 111 w celu zmiany załącznika II w 
okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

W tej dziedzinie natomiast, poza obowiązkowymi aspektami stosowanymi przez państwa 
członkowskie, konieczne jest w przyszłości przeprowadzenie harmonizacji przepisów na 
szczeblu europejskim w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit czwarty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającą ramy 
wspólnotowego działania rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
uznaje się za część załącznika II od 
momentu wdrożenia jej przez wszystkie 
państwa członkowskie i określenia 

skreślony
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zobowiązań odnoszących się do rolników. 
Aby uwzględnić wspomniane elementy, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w 
celu zmiany załącznika II w okresie 
dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się 
w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy oraz określeniu zobowiązań 
odnoszących się do integrowanej ochrony 
roślin od ostatniego państwa 
członkowskiego.

Or. it

Uzasadnienie

W tej dziedzinie natomiast, poza obowiązkowymi aspektami stosowanymi przez państwa 
członkowskie, konieczne jest w przyszłości przeprowadzenie harmonizacji przepisów na 
szczeblu europejskim w drodze zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit ósmy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto Komisja – w drodze aktów 
delegowanych – przyjmuje metody 
określania odsetka gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi oraz 
użytkami rolnymi, który musi zostać 
utrzymany. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 dotyczących przyjmowania metod
określania odsetka gruntów będących 
trwałymi użytkami zielonymi oraz 
użytkami rolnymi, który musi zostać 
utrzymany. 

Or. it
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych,
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II. 

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze były 
utrzymywane w oparciu o zasady dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub 
regionalnym – normy minimalne 
obowiązujące beneficjentów w zakresie 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska na podstawie załącznika II, 
uwzględniając szczególne cechy danych 
obszarów, włączając w to warunki glebowe 
i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, 
płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II. 

Or. it

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą
wykorzystywać istniejące systemy 
administrowania i kontroli w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami 
dotyczącymi zasady wzajemnej zgodności.

Państwa członkowskie mogą 
wykorzystywać istniejące systemy 
administrowania i kontroli w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami 
dotyczącymi zasady wzajemnej zgodności, 
a także określają zestaw dających się 
zweryfikować wymogów i standardów, 
które będą stosowane na poziomie 
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gospodarstw.

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy beneficjent 
wywiązuje się z zobowiązań 
ustanowionych w niniejszym tytule.

3. Państwa członkowskie przeprowadzają 
kontrole na miejscu w celu 
zweryfikowania, czy beneficjent 
wywiązuje się ze zobowiązań 
ustanowionych w niniejszym tytule. 
Państwa członkowskie koncentrują się 
przy tym głównie na wnioskach 
obarczonych najwyższym ryzykiem 
zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Karę określoną w art. 91 stosuje się w 
przypadku wykrycia niezgodności w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności w 
jakimkolwiek momencie w ciągu 
odnośnego roku kalendarzowego (zwanego 
dalej „odnośnym rokiem 
kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę 
można bezpośrednio przypisać 
beneficjentowi, który złożył w odnośnym 
roku kalendarzowym wniosek o przyznanie 
pomocy lub wniosek o płatność.

1. Karę określoną w art. 91 stosuje się w 
przypadku wykrycia niezgodności w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności w 
jakimkolwiek momencie w ciągu 
odnośnego roku kalendarzowego (zwanego 
dalej „odnośnym rokiem 
kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę 
można bezpośrednio i jednoznacznie
przypisać beneficjentowi, który złożył w 
odnośnym roku kalendarzowym wniosek o 
przyznanie pomocy lub wniosek o 
płatność.

Or. en
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 niezgodności 
spowodowanej poważnym zaniedbaniem 
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.

Or. it

Uzasadnienie

Utrzymanie terminu „umyślna niezgodność” może rodzić problemy, gdyż umyślności nie 
można stwierdzić obiektywnie.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 dopilnowania, 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.

Or. en
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Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 107 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć środki w celu 
ochrony przepisów Unii, jeżeli wyjątkowe 
praktyki monetarne związane z walutami 
krajowymi mogą zagrażać ich stosowaniu. 
W stosownych przypadkach wspomniane 
środki mogą stanowić odstępstwo od 
istniejących zasad.

1. Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 111 dotyczących przyjmowania 
środków w celu ochrony przepisów Unii, 
jeżeli wyjątkowe praktyki monetarne 
związane z walutami krajowymi mogą 
zagrażać ich stosowaniu. W stosownych 
przypadkach wspomniane środki mogą 
stanowić odstępstwo od istniejących zasad.

Or. it

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit pierwszy

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 

1. Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności: 

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

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

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

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

środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
RD/xxx,

c) środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
RD/xxx,

oraz stosowania zasady wzajemnej 
zgodności określonego w niniejszym 
rozporządzeniu.

d) oraz stosowania zasady wzajemnej 
zgodności określonej w niniejszym 
rozporządzeniu. 

Skuteczność środków wspólnej polityki 
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rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się 
w odniesieniu do następujących celów:
a) rentownej produkcji żywności, z 
akcentem na dochód z działalności 
rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność 
cen;
b) zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi i działań na rzecz 
klimatu, z akcentem na emisję gazów 
cieplarnianych, różnorodność 
biologiczną, gleby i wodę;
c) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, z akcentem na rozwój 
obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i 
ubóstwo na obszarach wiejskich.
W celu zapewnienia skutecznego 
stosowania niniejszego ustępu Komisja 
jest uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 111 
dotyczących zawartości i struktury 
omawianych ram, w tym zestawu 
wskaźników oraz metod ich obliczania. 

Or. en

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. en
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) rentownej produkcji żywności, z 
akcentem na dochód z działalności 
rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność 
cen;
b) zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi i działań na rzecz 
klimatu, z akcentem na emisję gazów 
cieplarnianych, różnorodność 
biologiczną, gleby i wodę;
c) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, z akcentem na rozwój 
obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i 
ubóstwo na obszarach wiejskich.

Or. en

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników na 
potrzeby celów wymienionych w akapicie 
pierwszym. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

skreślony 

Or. en
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Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – 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

Uzasadnienie

Zapobieganie osiedlaniu się gatunków inwazyjnych wymaga dobrze zaplanowanych, 
wieloletnich działań, które są bardzo kosztowne. Zapobieganie osiedlaniu się gatunków 
inwazyjnych powinno kwalifikować się do otrzymania wsparcia w ramach środków rozwoju 
obszarów wiejskich. Powinno się na to zezwolić, ponieważ koszty zapobiegania osiedlaniu się 
gatunków inwazyjnych są bardzo wysokie i na ich wyrównanie potrzebne jest wsparcie. 
Właśnie dlatego zapobieganie osiedlaniu się gatunków inwazyjnych nie powinno być objęte 
wymogami w zakresie zasady wzajemnej zgodności.



PR\894822PL.doc 61/61 PE483.834v01-00

PL

UZASADNIENIE

Już w maju 2010 r. w sprawozdaniu z własnej inicjatywy dotyczącym uproszczenia WPR 
(A7-0051/2010) Parlament Europejski opowiedział się za pilną i niepodlegającą przełożeniu 
koniecznością uczynienia życia rolników łatwiejszym. Wymóg ten był wielokrotnie 
zauważany w następujących po sobie sprawozdaniach: w sprawie przyszłości WPR po roku 
2013 (A7-0204/2010) w lipcu 2010 r. oraz w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom 
przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi 
(A7-0202/2011) w maju 2011 r., kiedy to Parlament potwierdził wolę i zaangażowanie na 
rzecz uproszczenia skomplikowanej machiny administracyjnej i zmniejszenia kosztów 
ponoszonych przez rolników także w ramach wspólnej polityki rolnej po roku 2013.
Głównym celem jest zapewnienie zwiększenia skuteczności podejmowanych środków i 
promowanie większej wydajności wykorzystywanych zasobów, aby uczynić europejskie 
rolnictwo bardziej konkurencyjnym, aby utrzymać i tworzyć nowe miejsca pracy oraz aby 
przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Aby móc sprostać tym ambitnym wyzwaniom, należałoby wspierać gospodarstwa rolne 
poprzez udzielanie bardziej kompletnej pomocy, obejmującej także kwestie związane z 
rynkiem i innowacyjnością, aby umożliwić rolnikom poznanie i stosowanie narzędzi 
zwiększania ich konkurencyjności.

Należy znaleźć synergie między finansowaniem WPR a zarządzaniem nią i mechanizmami 
monitorującymi, na podstawie podejścia zakładającego mierzenie postępów z 
wykorzystaniem praktycznych narzędzi, które mogą być proste w użyciu dla rolników i które 
przyniosą wyraźne korzyści dla obywateli i konsumentów w UE.

System wystarczająco elastyczny, by radzić sobie z wymogami rynkowymi i 
ewentualnościami, które mogą zakłócić wdrażanie odpowiednich procedur, będzie bardziej 
dostosowany do potrzeb rolników, ponieważ będzie w stanie zagwarantować, że wady oraz 
odpowiedzialność za nie będą wykrywane na wczesnym etapie, dzięki czemu to nie końcowy 
beneficjent będzie pokrzywdzony.

Wielokrotnie w niniejszym projekcie przywołuje się zasadę proporcjonalności, która 
zastosowana do systemu kar i kontroli stanowi motyw przewodni nowego podejścia, na mocy 
którego działania podejmowane w związku z naruszeniami powinny być proporcjonalne nie 
tylko do naruszeń, lecz także do stopnia opóźnienia i odpowiedzialności, jakie można 
przypisać rolnikowi.

Wreszcie podkreśla się, że niniejszy projekt sprawozdania został sporządzony w oparciu o 
pułapy określone dla wspólnej polityki rolnej przez Komisję Europejską w ramach 
wieloletnich ram finansowych (komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Budżet z 
perspektywy „Europy 2020” COM(2011) 500 final z dn. 29.6.2011 r.). W związku z tym 
dokonanie znacznych zmian w tym komunikacie pociągnie za sobą konieczność zmiany treści 
niniejszego sprawozdania.


