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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Uproszczenie często złożonej struktury administracyjnej WPR jest działaniem wysoce 
priorytetowym, które należy zrównoważyć z koniecznością zagwarantowania skutecznej 
ochrony interesów finansowych Unii. 

Lepsze stanowienie prawa i ograniczenie biurokracji dotyczącej rolników muszą być ważnym 
elementem składowym przyszłej WPR. Należy unikać też wszelkich niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych i kosztów obciążających władze krajowe, szczególnie w świetle 
konsolidacji podatkowej prowadzonej przez państwa członkowskie oraz braku zasobów. 
Zarządzanie dzielone przez Komisję i państwa członkowskie jest konieczne w celu 
zapewnienia prawidłowego i ukierunkowanego zarządzania środkami Unii, by doprowadzić 
do zagwarantowania kluczowych dóbr publicznych poprzez wielofunkcyjną WPR. 

Celem wniosku Komisji jest ustanowienie w jednym tylko rozporządzeniu (rozporządzeniu 
horyzontalnym) przepisów finansowych WPR dotyczących wzajemnej zgodności, kontroli 
i sankcji oraz systemu doradztwa rolniczego, a tym samym zastąpienie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1290/2005.

Podsumowując – Komisja proponuje ograniczenie liczby agencji płatniczych do jednej 
w każdym państwie członkowskim lub regionie.  Rozszerza uprawnienia jednostek 
certyfikujących, by objęły kontrolę legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw, 
którą obecnie prowadzi sama Komisja. W odniesieniu do systemu doradztwa rolniczego –
rozszerza się jego obowiązkowy zakres w państwach członkowskich. W odniesieniu do 
wzajemnej zgodności Komisja wprowadza pewne zmiany do wymogów dotyczących zasad 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz do podstawowych wymogów w 
zakresie zarządzania (SMR). Komisja proponuje też ramy monitorowania i oceny dla obu 
filarów WPR. W celu zagwarantowania nieprzekroczenia limitu budżetu rocznego Komisja 
wdraża comiesięczny system wczesnego ostrzegania i monitorowania. 

W odniesieniu do odzyskiwania Komisja proponuje, by konsekwencje wynikające 
z nieodzyskania należnych kwot ponosiło całkowicie dane państwo członkowskie, z własnego 
budżetu krajowego, choć obecnie jest to dzielone między budżet UE i budżety krajowe. 
Mająca aktualnie zastosowanie zasada wspólnego ponoszenia skutków finansowych 
nieodzyskanych kwot zostaje przywrócona, tak jak i procenty odzyskanych kwot, które mogą 
zostać zatrzymane przez państwa członkowskie (art. 57 ust. 2 oraz art. 100), ponieważ mogą 
one zrekompensować koszty administracyjne ponoszone przez państwa członkowskie, a tym 
samym przyczynić się do skuteczniejszego systemu kontroli. 

Kluczowe znaczenie ma zapewnienie zgodności z wymogami interesu publicznego, 
związanymi z przyznawaniem płatności. Jednocześnie rolnikom potrzeba ukierunkowanego 
doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić. Kontrole i korekty finansowe są 
skuteczne i odstraszające, lecz także proporcjonalne. 

Sprawozdanie to zostało sporządzone na podstawie globalnych danych finansowych 
przewidywanych przez Komisję Europejską dla WPR w przyszłych wieloletnich ramach 
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finansowych. Zasadnicze zmiany wprowadzone do wniosku Komisji będą się zatem wiązać 
z przeglądem treści niniejszej opinii.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

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 

(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. Szczególnie 
istotne jest, aby Komisja przeprowadziła 
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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.

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.

(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.)

Uzasadnienie

Słowo „kara” zostaje zastąpione słowami „kara administracyjna”, w rozumieniu art. 4 i 5 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 w sprawie ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
przewidzieć, w stosownych przypadkach, 
wyłączenia w przypadkach siły wyższej i w 
nadzwyczajnych okolicznościach. Pojęcie 
siły wyższej w dziedzinie rozporządzeń 
dotyczących rolnictwa należy 
interpretować w świetle orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Poprawka 3
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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

Poprawka 4

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 

skreślony
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2014 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 4 – Rozdział II – Sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 4 zostaje skreślona.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Termin „sektorowe prawodawstwo rolne” 
oznacza każdy obowiązujący akt przyjęty 
na podstawie art. 43 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) w ramach wspólnej polityki 
rolnej, jak również – w stosownych 
przypadkach – wszelkie akty delegowane 
lub wykonawcze przyjęte na podstawie 
tych aktów.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Termin „nieprawidłowość” oznacza 
nieprawidłowość w rozumieniu art. 1 
ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 
1995 r. w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich1;
_______________
1 Dz.U. L 312, 23.12.1995, s. 1.
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Poprawka 8

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 
unijnymi standardami kontroli 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.

Poprawka 9

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. Parlament Europejski i Rada, 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.

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Parlament w dniu 4 lipca 2012 r. (P7_TA-
PROV(2012)0281) w ramach procesu dostosowywania do postanowień Traktatu z Lizbony.
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Poprawka 10

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.

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Parlament w dniu 4 lipca 2012 r. (P7_TA-
PROV(2012)0281) w ramach procesu dostosowywania do postanowień Traktatu z Lizbony.

Poprawka 11

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.

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez Parlament w dniu 4 lipca 2012 r. (P7_TA-
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PROV(2012)0281) w ramach procesu dostosowywania do postanowień Traktatu z Lizbony.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja Komisji przyjmująca wykaz 
projektów, za które przyznano nagrodę za 
innowacyjną, lokalną współpracę, o której 
mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx stanowi decyzję w 
sprawie finansowania w rozumieniu art. 
[75 ust. 2] rozporządzenia (UE) nr 
FR/xxx.

skreślony

Po przyjęciu decyzji, o której mowa w 
akapicie pierwszym, Komisja dokona 
wypłat zobowiązań budżetowych w 
podziale na państwa członkowskie w 
wysokości całkowitej wartości nagród 
przyznanych projektom w danym państwie 
członkowskim, w granicach określonych 
w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
RD/xxx.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach płatności okresowych, o 
których mowa w art. 35, Komisja 
dokonuje płatności – w granicach 
dostępnych środków budżetowych – na 
rzecz państw członkowskich, w celu 
zwrotu wydatków poniesionych przez 
akredytowane agencje płatnicze, 
wynikających z przyznania nagród, o 
których mowa w niniejszej sekcji.

skreślony
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2. Każda płatność dokonywana jest na 
podstawie przekazanej Komisji deklaracji 
wydatków, podpisanej przez akredytowaną 
agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 
lit. c).
3. Akredytowane agencje płatnicze 
sporządzają i przekazują Komisji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
organu koordynującego, w przypadku gdy 
został on wyznaczony, deklaracje 
wydatków odnoszących się do nagrody za 
innowacyjną, lokalną współpracę, w 
terminach określonych przez Komisję w 
drodze aktów wykonawczych przyjętych 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 112 ust. 3.
Deklaracje te odnoszą się do wydatków 
dokonanych przez agencje płatnicze w 
każdym z odnośnych okresów.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja automatycznie anuluje kwoty, o 
których mowa w art. 38 akapit drugi, 
niewykorzystane w ramach zwrotu 
wydatków państwom członkowskim, 
ustanowionego w art. 39 lub w 
odniesieniu do których najpóźniej w dniu 
31 grudnia drugiego roku następującego 
po roku, w którym podjęto zobowiązanie 
budżetowe, nie wpłynęła żadna deklaracja
wydatków spełniająca warunki określone 
w przedmiotowym artykule.

skreślony

Stosuje się odpowiednio art. 37 ust. 3, 4 i 
5 .
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Poprawka 15

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 przeprowadzonych kontroli na 
mocy art. 61 oraz ich wyniku, a państwa 
członkowskie przekroczą ten termin, 
Komisja może zawiesić – zgodnie z zasadą 
proporcjonalności – 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.

Poprawka 16

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 w jak największym możliwym 
równolegle stopniu koordynuje 
zaplanowane kontrole, jak stanowi art. 61 
ust. 4 niniejszego rozporządzenia. 
Przedstawiciele danego państwa
członkowskiego mogą brać udział w tych 
kontrolach.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. 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. Takie dokumenty 
potwierdzające mogą być również 
przechowywane w formie elektronicznej.

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 375/2012 z dnia 2 maja 2012 r. 
(Dz.U. L 118, z 3.5.2012, s. 4-5). 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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.

3. 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.

Uzasadnienie

Wynik procedury pojednawczej będzie miał szersze skutki w procedurze kontroli zgodności
rozliczeń. 
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Poprawka 19

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. Odpowiednie kwoty w chwili 
zgłoszenia wniosku o zwrot są zapisywane 
w księdze dłużników agencji płatniczej.

Uzasadnienie

Sformułowanie „stwierdzenie wspomnianej nieprawidłowości” jest zbyt mgliste, 
a w kontekście procedury zwrotu precyzja języka prawnego jest kluczowa.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Istniejące systemy kontroli i sankcji są 
stosowane wobec wszelkich dodatkowych 
systemów płatności, przez co unika się 
dodatkowego obciążenia 
administracyjnego i/ lub kosztów;
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Poprawka 21

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 
zachowują ważność przez szereg lat, pod 
warunkiem że zainteresowani beneficjenci 
mają obowiązek zgłaszania wszelkich 
zmian w uprzednio przekazanych 
informacjach. Ważność wieloletniego 
wniosku jest jednak uzależniona od 
corocznego potwierdzenia ze strony 
beneficjenta, przedkładanego w formie 
oświadczenia o uczestnictwie.

Uzasadnienie

Już na mocy obecnego prawodawstwa UE właściwy organ ma obowiązek udostępnić 
rolnikom wcześniej zatwierdzone formularze wniosków oparte na poprzednich danych, 
a rolnicy mogą wyłącznie zgłaszać zmiany do nich. Niemniej jednak rolnicy muszą składać 
wnioski w każdym roku. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 3 

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 

skreślony
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okresie dwunastu miesięcy od momentu 
otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu 
dyrektywy, przekazanego przez ostatnie 
państwo członkowskie.

Uzasadnienie

Zapewnienie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi na obszarze UE jest sprawą 
podstawowej wagi. Jednakże zamiast powierzyć uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych Komisji, ujęcie ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) w zakresie zgodności 
przekrojowej zostanie uzyskane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, po jej wdrożeniu 
przez państwa członkowskie. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – ustęp 4

 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 
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.

skreślony
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