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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W kwestii kontroli budżetowej w dziedzinie płatności bezpośrednich dla rolników 
dokonywanych na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 
priorytetem sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT jest przejrzystość, uproszczenie 
i zmniejszenie obciążeń administracyjnych przy równoczesnym utrzymaniu celów 
politycznych, a mianowicie bezpieczeństwa żywności, zrównoważonego ekologicznie 
rolnictwa i spójności terytorialnej.

Potrzebę uproszczenia podkreślono w rezolucji Parlamentu z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie 
uproszczenia wspólnej polityki rolnej (2009/2155(INI)), która to rezolucja zawiera 
następujące wnioski i sugestie dla Komisji:
– wprowadzając nowe rozporządzenie, należy równocześnie dążyć do usunięcia zbędnych 
obciążeń,
– należy dalej upraszczać WPR, by zmniejszyć koszty jej wdrażania ponoszone przez 
instytucje UE, państwa członkowskie i beneficjentów,
– środki WPR powinny być współmierne do jej celu, a na rozwiązania ustawodawcze należy 
się decydować tylko wtedy, gdy jest to naprawdę uzasadnione,
– państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia w planach rozwoju 
obszarów wiejskich systemu zryczałtowanych płatności na działkę, zwłaszcza w przypadku 
małych gospodarstw,
– w celu uproszczenia zasad systemu płatności jednolitych należy usunąć przepis o 
dorocznym składaniu takich samych szczegółowych informacji,
– przyszły system powinien uwzględniać zasady uproszczenia, a uproszczenie, przejrzystość i 
sprawiedliwość powinny być priorytetami reformy WPR.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT wyraża zaniepokojenie faktem, że jeśli 
spojrzymy na obecny wniosek w świetle wyników przeprowadzonej przez Komisję oceny 
skutków (SEC(2011)1153final), to zauważamy, że zawiera on szereg przepisów mogących 
zagrozić celowi, jakim jest ograniczenie obciążeń administracyjnych; są to zwłaszcza 
przepisy dotyczące ekologizacji, rolników czynnych zawodowo, obowiązkowych systemów 
wsparcia dla młodych i drobnych rolników, itd.

By uzasadnić swoje stanowisko i złożone poprawki, sprawozdawczyni chciałaby zwrócić 
uwagę na kilka godnych uwagi elementów z załącznika 8 do przeprowadzonej przez Komisję 
oceny skutków, zatytułowanego „Uproszczenie WPR”.

W szczególności w punkcie 2.4.2. „Wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat 
oceny wpływu” podano, że: „Wiele podmiotów uważa, iż należy ograniczyć obciążenia 
administracyjne. Wiele z nich argumentuje, że obciążenia administracyjne zwiększy 
zwłaszcza ekologizacja […]”.

Ponadto w punkcie 2.4.3. „Wyniki prac grupy doradczej ad hoc ds. uproszczenia” czytamy: 
„Uczestnicy konferencji stwierdzili wyraźnie, że niektóre spośród omawianych elementów 
nowelizacji (zwłaszcza definicja rolnika czynnego zawodowo, specjalny system wsparcia dla 
drobnych rolników i ekologizacja) nie tylko nie stanowią uproszczenia, ale wręcz prowadzą 
do zwiększenia obciążeń administracyjnych i kontrolnych oraz ryzyka błędów w operacjach”. 
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W tym kontekście zainteresowane strony zasugerowały, by „elementy nowelizacji były jak 
najprostsze i nie zawierały zbyt wielu skomplikowanych warunków, by organy państw 
członkowskich były w stanie zarządzać nimi i kontrolować je w sposób jak najbardziej 
zautomatyzowany przy użyciu istniejących narzędzi […]”, oraz stwierdziły, że „[…] 
rozważanymi nowymi elementami będzie można zarządzać i kontrolować je, jeżeli państwa 
członkowskie będą miały niezbędny margines elastyczności w celu dostosowania ich do 
bardzo zróżnicowanych warunków krajowych i regionalnych […]”.

Sprawozdawczynię komisji opiniodawczej CONT niepokoją również uwagi zawarte w 
punkcie 4.2.3. „Wyniki kwantyfikacji kosztów administracyjnych i zmian w zobowiązaniach 
prawnych w odniesieniu do płatności bezpośrednich po roku 2013”, zwłaszcza stwierdzenie, 
że „wyniki […] pokazują, że ogólne koszty administracyjne przyszłego systemu płatności 
bezpośrednich spowodują wzrost kosztów administracyjnych o 15%”.

Ponadto w punkcie 4.3. „Ocena poszczególnych scenariuszy politycznych” stwierdzono: 
„Spodziewany wzrost obciążeń administracyjnych wynikający z niektórych nowych 
kluczowych koncepcji umożliwiających lepsze ukierunkowanie płatności z pierwszego filara 
(ekologizacja i koncepcja rolników czynnych zawodowo) prawdopodobnie częściowo 
zrównoważy uproszczenie uzyskane dzięki systemowi wsparcia dla drobnych rolników, a 
także nowy rozdział zryczałtowanych płatności bezpośrednich przy zastosowaniu płatności od 
hektara na szczeblu krajowym i regionalnym”. Sprawozdawczyni jest jednak zdania, że 
Komisja próbuje zrekompensować kłopotliwe elementy, takie jak ekologizacja i koncepcja 
rolników czynnych zawodowo w proponowanej formie, nadmiernie upraszczając system 
wsparcia dla drobnych rolników, proponowany jako obowiązkowy dla państw członkowskich 
i niepodlegający przepisom dotyczącym wzajemnej zgodności. W związku z tym 
sprawozdawczyni dąży do znalezienia innej równowagi dzięki dobrowolnemu systemowi 
wsparcia dla drobnych rolników i mniej uciążliwym przepisom dotyczącym ekologizacji i 
rolników czynnych zawodowo.

By dodatkowo uzasadnić swoje stanowisko, sprawozdawczyni odnosi się do podzałącznika 
do załącznika 8, zatytułowanego „Wyniki konferencji nt. uproszczenia”, w którym 
przedstawiono wnioski z konferencji w sprawie rolników czynnych zawodowo i 
kwalifikowalności gruntów: „[…] wyraźnie widać, że żadne z kryteriów proponowanych jako 
podstawa definicji rolnika czynnego zawodowo nie posłuży za wspólny wskaźnik na szczeblu 
UE ze względu na niepowtarzalny charakter struktur i warunków występujących na szczeblu 
krajowym”. 

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Do najważniejszych celów i 
kluczowych wymogów reformy WPR 
należy zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych. Cel ten należy ściśle 
uwzględniać przy redagowaniu 
odpowiednich przepisów dotyczących 
systemu wsparcia bezpośredniego. Liczba 
systemów wsparcia nie powinna być 
większa niż to niezbędne, a rolnicy i 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie spełniać odpowiednie wymogi i 
zobowiązania bez nadmiernej biurokracji. 
Ustalone na podstawie praktyki rolniczej 
poziomy tolerancji, racjonalne progi de 
minimis oraz odpowiednia równowaga 
między zaufaniem a kontrolą powinny w 
przyszłości ograniczyć obciążenia 
administracyjne spoczywające na 
państwach członkowskich i 
beneficjentach.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy jasno określić, że 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr […] z dnia … r. w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej 
[rozporządzenie w sprawie horyzontalnych 
aspektów WPR: HZR] oraz przepisy 
przyjęte na jego podstawie powinny mieć 
zastosowanie do środków określonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Z uwagi na 
spójność z innymi instrumentami 
prawnymi związanymi z WPR niektóre 
przepisy określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 73/2009 zawarto teraz w rozporządzeniu 

(3) Należy jasno określić, że 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr […] z dnia … r. w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej 
[rozporządzenie w sprawie horyzontalnych 
aspektów WPR: HZR] oraz przepisy 
przyjęte na jego podstawie powinny mieć 
zastosowanie do środków określonych w 
niniejszym rozporządzeniu. Z uwagi na 
spójność z innymi instrumentami 
prawnymi związanymi z WPR niektóre 
przepisy określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 73/2009 zawarto teraz w rozporządzeniu 
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(UE) nr […] [HZR], w szczególności 
przepisy zapewniające zgodność z 
obowiązkami określonymi w przepisach 
dotyczących płatności bezpośrednich, w 
tym kontrole i stosowanie środków 
administracyjnych i kar administracyjnych 
w przypadku braku zgodności, przepisy 
związane z zasadą wzajemnej zgodności 
takie jak wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania, zasady dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, 
monitorowanie i ocena odpowiednich 
środków oraz przepisy dotyczące 
odzyskiwania nienależnych płatności.

(UE) nr […] [HZR], w szczególności 
przepisy zapewniające zgodność z 
obowiązkami określonymi w przepisach 
dotyczących płatności bezpośrednich, w 
tym kontrole i stosowanie środków 
administracyjnych i kar administracyjnych 
w przypadku braku zgodności, przepisy 
związane z zasadą wzajemnej zgodności 
takie jak wymogi podstawowe w zakresie 
zarządzania, zasady dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, 
monitorowanie i ocena odpowiednich 
środków oraz przepisy dotyczące 
odzyskiwania nienależnych płatności.
Zadania jednostki certyfikującej i 
obowiązek przedstawiania opinii na temat 
zgodności z prawem i prawidłowości 
operacji, a także przestrzegania zasady 
należytego zarządzania finansami nie 
powinny prowadzić do dalszego wzrostu 
obciążeń administracyjnych w państwach 
członkowskich.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby uzupełnić lub zmienić niektóre 
elementy inne niż istotne w niniejszym 
rozporządzeniu, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym konsultacje z 
ekspertami. W trakcie przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zagwarantować 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie właściwych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(4) Aby uzupełnić lub zmienić niektóre 
elementy inne niż istotne w niniejszym 
rozporządzeniu, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu. 
Przekazuje się tylko uprawnienia do 
przyjęcia aktów nieustawodawczych o 
zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub 
zmieniają niektóre, inne niż istotne, 
elementy aktu ustawodawczego. Cele, 
treść, zakres i czas obowiązywania 
przekazania uprawnień powinny być 
wyraźnie określone w akcie 
ustawodawczym, a istotne elementy danej 
dziedziny są zastrzeżone dla aktu 
ustawodawczego, w związku z czym nie 
mogą być przedmiotem przekazania 
uprawnień. Tym samym wszystkie ważne 
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aspekty prawne określane są w akcie 
podstawowym. Komisja dopilnowuje, by 
obciążenia administracyjne związane z 
aktami delegowanymi nie wykraczały poza 
to, co ściśle niezbędne. Ponadto 
gwarantuje się pewność prawa.
Szczególnie ważne jest, aby Komisja
obniżyła koszty administracyjne i 
prowadziła stosowne konsultacje w czasie 
prac przygotowawczych, w tym 
konsultacje z ekspertami. W trakcie 
przygotowywania i opracowywania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie właściwych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby uwzględnić nowe prawodawstwo 
dotyczące systemów wsparcia, które może 
zostać przyjęte po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie, Komisja powinna 
posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

(8) W celu uwzględnienia nowego 
prawodawstwa dotyczącego systemów 
wsparcia, które może zostać przyjęte po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zmiany wykazu systemów 
wsparcia określonego w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 

(13) Doświadczenie w stosowaniu różnych 
systemów wsparcia dla rolników wskazuje, 
że w niektórych przypadkach wsparcie 
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przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie nie powinny 
przydzielać płatności bezpośrednich tego 
rodzaju osobom fizycznym i prawnym. 
Drobni producenci rolni prowadzący 
działalność rolniczą w niepełnym 
wymiarze godzin wnoszą bezpośredni 
wkład w witalność obszarów wiejskich i z 
tego względu nie należy uniemożliwiać 
przyznawania im płatności bezpośrednich.

przyznawano beneficjentom prowadzącym 
działalność, której cel nie był lub był tylko 
w niewielkim stopniu związany z 
prowadzeniem działalności rolniczej – np. 
lotniskom, przedsiębiorstwom kolejowym, 
przedsiębiorstwom handlu 
nieruchomościami oraz przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. Aby 
zapewnić lepsze ukierunkowanie wsparcia, 
państwa członkowskie nie powinny 
przydzielać płatności bezpośrednich tego 
rodzaju osobom fizycznym i prawnym. 
Tego rodzaju zasady powinny jednak 
pozostać zgodne z zasadą rentowności i 
umożliwić uniknięcie nadmiernych 
obciążeń administracyjnych 
spoczywających na państwach 
członkowskich i na beneficjentach. Drobni 
producenci rolni prowadzący działalność 
rolniczą w niepełnym wymiarze godzin 
wnoszą bezpośredni wkład w witalność 
obszarów wiejskich i z tego względu nie 
należy uniemożliwiać przyznawania im 
płatności bezpośrednich.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 

(26) Jednym z celów nowej WPR jest 
poprawa efektów działalności 
środowiskowej poprzez obowiązkowy 
element „ekologizacji” zawarty w 
płatnościach bezpośrednich, który będzie 
wspierał praktyki rolnicze korzystne dla 
klimatu i środowiska w całej Unii. W tym 
celu państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć część pułapów krajowych dla 
płatności bezpośrednich na przyznawanie 
płatności rocznej – oprócz płatności 
podstawowej – dla obowiązkowych 
praktyk rolniczych zgodnych z celami 
polityki dotyczącej zarówno klimatu jak i 
środowiska. Praktyki te powinny polegać 
na prostych, ogólnych, pozaumownych i 
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rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów 
proekologicznych. Obowiązkowy 
charakter omawianych praktyk powinien 
dotyczyć również rolników, których 
gospodarstwa rolne są położone całkowicie 
lub częściowo w obszarach sieci „Natura 
2000” objętych dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 
sprawie ochrony dzikiego ptactwa, o ile 
takie praktyki są zgodne z celami 
wymienionych dyrektyw. Biorąc pod 
uwagę udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego, rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinno powodować nałożenie kar na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (UE) nr 
[...] [HZR].

rocznych działaniach, które wykraczają 
poza zasadę wzajemnej zgodności i są 
związane z rolnictwem, takich jak 
dywersyfikacja upraw i utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych oraz obszarów
proekologicznych, a równocześnie 
należycie uwzględniać specyfikę krajową i 
regionalną. W trosce o przejrzystość i 
wydajność należy unikać praktycznych 
przeszkód dla rolników i złożoności 
administracyjnej dla organów; aby 
usprawnić procedury administracyjne 
związane z tymi środkami, wszystkie 
kontrole rolne należy w miarę możliwości 
prowadzić jednocześnie. Omawiane
praktyki powinny dotyczyć również 
rolników, których gospodarstwa rolne są 
położone całkowicie lub częściowo w 
obszarach sieci „Natura 2000” objętych 
dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa, o ile takie praktyki są zgodne z 
celami wymienionych dyrektyw. Ze 
względu na udowodnione korzyści dla 
środowiska wynikające z systemów 
rolnictwa ekologicznego rolnicy, którzy 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z 
dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającym 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, 
powinni korzystać z elementu 
„ekologizacji” bez konieczności spełnienia 
żadnych dodatkowych obowiązków. 
Obszary objęte uprawami, na których nie 
używa się żadnych nawozów azotowych, 
lub obszary objęte wieloletnimi uprawami 
energetycznymi powinny być uznawane za 
obszary proekologiczne. To samo dotyczy 
obszarów uprawianych w ramach sieci 
Natura 2000 lub objętych wymogami 
dotyczącymi produkcji rolnej zgodnie z 
ramową dyrektywą wodną lub użytków 
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rolnych, z których ponad 75% 
powierzchni podlega obowiązkom 
wynikającym ze środków rolno-
środowiskowych.
Ewentualne kary za nieprzestrzeganie
elementu „ekologizacji” nie powinny 
wykraczać poza ten element. Wszelkie 
zmniejszenia i kary nałożone za 
nieprzestrzeganie elementu „ekologizacji” 
powinny pozostać w państwach 
członkowskich i regionach, w których 
wystąpiły, jeżeli poziom błędów państwa 
członkowskiego w obszarze polityki rolnej 
nie przekracza 2%.

Uzasadnienie

Proponowane wyjątki znacznie obniżyłyby obciążenia administracyjne przy równoczesnym 
odpowiednim uwzględnieniu specyfiki krajowej i regionalnej.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wesprzeć zrównoważony rozwój 
rolnictwa na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie wszystkim rolnikom 
prowadzącym działalność na takich 
obszarach rocznej płatności obszarowej 
oprócz płatności podstawowej. Taka 
płatność nie powinna zastąpić wsparcia 
przyznawanego na podstawie programów 
rozwoju obszarów wiejskich i nie powinna 
być przyznawana rolnikom na obszarach, 
które wyznaczono zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(30) Aby wesprzeć zrównoważony rozwój 
rolnictwa na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przeznaczenia części pułapów krajowych 
dla płatności bezpośrednich na 
przyznawanie wszystkim rolnikom 
prowadzącym działalność na takich 
obszarach rocznej płatności obszarowej 
oprócz płatności podstawowej. Taka 
płatność nie powinna zastąpić wsparcia 
przyznawanego na podstawie programów 
rozwoju obszarów wiejskich i nie powinna 
być przyznawana rolnikom na obszarach, 
które wyznaczono zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 



AD\912963PL.doc 11/17 PE480.659v02-00

PL

(EFRROW), lecz których nie wyznaczono 
zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…] z dnia … r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
[RDR].

(EFRROW), lecz których nie wyznaczono 
zgodnie z art. 46 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
[…] z dnia … r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
[RDR]. Kryteria stosowane przy 
określaniu obszarów o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych nie powinny 
zwiększać obecnego poziomu biurokracji, 
a powinny bazować na istniejących 
systemach spełniających wyznaczone cele 
i prowadzić do powstania w UE 
porównywalnego systemu.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem płatności bezpośrednich jest:
– zapewnienie rentownej produkcji 
żywności dzięki wsparciu dochodów 
gospodarstw oraz zmniejszaniu wahań 
tych dochodów;
– zrównoważone gospodarowanie 
zasobami naturalnymi i działania w 
dziedzinie klimatu dzięki dostarczaniu 
środowiskowych dóbr publicznych i 
dalszym działaniom na rzecz złagodzenia 
zmian klimatu i dostosowania do nich;
– zrównoważony rozwój terytorialny dzięki 
kompensowaniu utrudnień występujących 
w produkcji na obszarach o szczególnych 
ograniczeniach naturalnych.
Dla każdego z tych celów Komisja określa 
wartości referencyjne, skutki, wyniki i 
wskaźniki.

Uzasadnienie

Cele płatności bezpośrednich nie są wymienione w rozporządzeniu. Dlatego wskazane byłoby 
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przynajmniej zawarcie w rozporządzeniu celów określonych w ocenie skutków finansowych 
regulacji.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
zawartego w załączniku I.

Zgodnie z art. 290 TFUE w akcie 
ustawodawczym można przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów 
nieustawodawczych o zasięgu ogólnym, 
które uzupełniają lub zmieniają niektóre, 
inne niż istotne, elementy aktu 
ustawodawczego. Akty ustawodawcze 
wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz 
czas obowiązywania przekazanych 
uprawnień. Istotne elementy danej 
dziedziny są zastrzeżone dla aktu 
ustawodawczego, dlatego też nie mogą być 
przedmiotem przekazania uprawnień. 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu zmiany wykazu systemów wsparcia 
zawartego w załączniku I.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się 
ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza tradycyjne metody 
rolnicze i tradycyjny sprzęt rolniczy, lub

– utrzymywanie powierzchni użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadaje się 
ona do wypasu lub uprawy bez 
konieczności podjęcia żadnych 
szczególnych działań przygotowawczych 
wykraczających poza stosowane corocznie
tradycyjne metody rolnicze i tradycyjny 
sprzęt rolniczy, lub

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzenie działań minimalnych –
określanych przez państwa członkowskie –
na powierzchni użytków rolnych 
utrzymywanych naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy;

– prowadzenie corocznych działań 
minimalnych – określanych przez państwa 
członkowskie – na powierzchni użytków 
rolnych utrzymywanych naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub 
uprawy;

Uzasadnienie

Aby zapobiec kontynuowaniu płatności bezpośrednich nawet wtedy, kiedy beneficjenci nie 
prowadzą żadnej działalności na swoich gruntach, należy przewidzieć prowadzenie 
„corocznych” działań minimalnych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich osobom fizycznym lub 
prawnym ani grupom osób fizycznych lub 
prawnych, których dotyczy jeden z 
poniższych przypadków:

1. Nie przyznaje się płatności 
bezpośrednich publicznym osobom 
prawnym takim jak państwa 
członkowskie, regiony i gminy ani osobom 
fizycznym lub prawnym, ani grupom osób 
fizycznych lub prawnych, których dotyczy 
jeden z poniższych przypadków: 

a) roczna kwota płatności bezpośrednich 
nie przekracza 5 % łącznych przychodów 
uzyskanych przez nie z działalności 
pozarolniczej w ostatnim roku 
obrotowym; lub

a) kierują one lotniskami, 
przedsiębiorstwami kolejowymi, 
przedsiębiorstwami gospodarki wodnej, 
przedsiębiorstwami handlu 
nieruchomościami, placówkami 
szkolnymi, terenami sportowymi i 
rekreacyjnymi, gospodarstwami 
łowieckimi, kempingami lub prowadzą 
dowolne inne przedsiębiorstwo lub 
działalność, które w stosownych 
przypadkach określą państwa 
członkowskie na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriów, chyba że 
osoby te mogą dostarczyć sprawdzalne 
dowody zgodnie z zasadami, jakie określą 
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państwa członkowskie; lub
b) ich powierzchnia użytków rolnych 
obejmuje głównie powierzchnię 
utrzymywaną naturalnie w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie 
prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

b) ich użytki rolne obejmują głównie 
powierzchnię utrzymywaną naturalnie w 
stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy 
i nie prowadzą one na tej powierzchni 
działalności minimalnej określonej przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 
1 lit. c).

Uzasadnienie

W przeszłości wsparcie przyznawano niejednokrotnie beneficjentom, których działalność nie 
miała z rolnictwem lub związek ten był marginalny, np. lotniskom czy przedsiębiorstwom 
zarządzającym obiektami sportowymi. W przyszłości wsparcie powinno być lepiej 
ukierunkowane. Jednak przepisy powinny utrzymać kryterium rentowności i pozwalać na 
uniknięcie nadmiernych obciążeń administracyjnych spoczywających na państwach 
członkowskich i beneficjentach.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nie ponoszą ryzyka gospodarczego 
związanego z działalnością rolniczą 
prowadzoną na gruntach zgłoszonych w 
celu uzyskania płatności bezpośredniej.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
przypadku rolników, którzy za poprzedni 
rok otrzymali płatności bezpośrednie w 
wysokości niższej niż 5 000 EUR.

skreślony

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Od roku składania wniosków 2019
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

5. Od roku składania wniosków 2017
wszystkie uprawnienia do płatności w 
danym państwie członkowskim lub – w 
przypadku stosowania art. 20 – w danym 
regionie muszą mieć jednakową wartość 
jednostkową.

Uzasadnienie

Na mocy przepisów przejściowych do 60% przyszłego wsparcia może być wypłacone na 
podstawie historycznych kwot referencyjnych do roku składania wniosków 2019, co znacznie 
wydłuża stosowanie poprzedniego modelu. Element historyczny miałby więc w dalszym ciągu 
znaczny wpływ na poziom płatności. Dlatego sugeruje się skrócenie okresu przejściowego.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wypłacić rolnikom roczną 
rekompensatę za utratę dopłaty w 
wysokości 5 000 EUR, o której mowa w 
art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009; drobnym producentom rolnym 
można przyznać dodatkowe 
odszkodowanie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdą powierzchnię użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego wykorzystywaną do 
prowadzenia działalności rolniczej lub –
jeżeli powierzchnię wykorzystuje się także 
do prowadzenia działalności pozarolniczej 

a) każdą powierzchnię użytków rolnych 
gospodarstwa rolnego wykorzystywaną do 
prowadzenia działalności rolniczej lub –
jeżeli powierzchnię wykorzystuje się także 
do prowadzenia działalności pozarolniczej 
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– wykorzystywaną głównie do 
prowadzenia działalności rolniczej; lub

– wykorzystywaną głównie do 
prowadzenia działalności rolniczej, pod 
warunkiem że działalność pozarolnicza 
jest prowadzona nie dłużej niż 4 tygodnie 
w danym roku kalendarzowym i nie jest 
szkodliwa dla środowiska naturalnego; 
lub

Uzasadnienie

Wniosek Komisji odzwierciedla tekst rozporządzenia uwzględniającego przegląd stanu WPR. 
Pojęcie gruntów „wykorzystywanych głównie do prowadzenia działalności rolniczej” miały 
dokładnie zdefiniować państwa członkowskie. W związku z tym uprawnienia przyznawano w 
odniesieniu do gruntów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności 
rekreacyjnej. W przypadku dopuszczenia działalności pozarolniczej w ograniczonym zakresie 
należy określić okres i kryteria jej prowadzenia.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni z praktyk rolniczych 
ustanowionych w tytule III rozdział 2.

3. Rolnicy biorący udział w systemie dla 
drobnych producentów rolnych są 
zwolnieni ze stosowania praktyk 
rolniczych ustanowionych w tytule III 
rozdział 2, muszą jednak spełniać 
obowiązki wynikające z zasady wzajemnej 
zgodności i poddać się stosownym 
kontrolom, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […] [HZR].
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