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POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej 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 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zmniejszenie biurokracji stanowi 
jeden z głównych celów i podstawowych 
wymogów reformy WPR. Dzięki 
praktycznym progom tolerancji, 
minimalnym poziomom oraz wyważonym 
proporcjom między zaufaniem a kontrolą 
biurokratyczne obciążenia spoczywające 
na państwach członkowskich i 
beneficjentach powinny zostać 
ograniczone w przyszłości do rozsądnych 
rozmiarów. 

Poprawka 2

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 

(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 
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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.

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 nienależące 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. 
Trybunał Obrachunkowy może wydać 
opinię na temat tych aktów delegowanych 
na wniosek Parlamentu Europejskiego 
lub Rady zgodnie z art. 287 ust. 4 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Umożliwi to Parlamentowi i Radzie formułowanie swoich opinii na podstawie ekspertyzy 
technicznej wydanej przez Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Coraz większe wymagania wobec 
jednostek certyfikujących i agencji 
płatniczych nie powinny wiązać się z 
dalszym wzrostem obciążeń 
administracyjnych w państwach 
członkowskich, a przede wszystkim 
powinny być zgodne z międzynarodowymi 
standardami kontroli. W odniesieniu do 
zakresu i przedmiotu stanu faktycznego, 
który ma zostać poddany certyfikacji, 
należy zachować wyważony stosunek 
kosztów do korzyści, a dodatkowe 
obowiązki w zakresie sprawozdawczości 
powinny wykazywać jednoznacznie 
wartość dodaną.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Każdy środek w ramach WPR 
powinien podlegać monitorowaniu i ocenie 
w celu poprawy jego jakości oraz 
wykazania osiągnięć. W związku z 
powyższym Komisja powinna ustanowić 
wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ 
WPR w odniesieniu do celów tej polityki.
Komisja powinna ustanowić ramy 
wspólnego monitorowania i wspólnej 
oceny, gwarantując między innymi 
dostępność odpowiednich danych, w tym 
informacji od państw członkowskich, w 
stosownym terminie. W trakcie tego 
procesu powinna ona uwzględnić 
zapotrzebowanie na dane, jak również 
synergie pomiędzy poszczególnymi 
źródłami danych. Ponadto w Komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: Budżet z perspektywy „Europy 

(68) Każdy środek w ramach WPR 
powinien podlegać monitorowaniu i ocenie 
w celu poprawy jego jakości oraz 
wykazania osiągnięć. W związku z 
powyższym Komisja powinna ustanowić 
wykaz wskaźników, wraz ze scenariuszem 
wyjściowym i docelowymi poziomami, oraz 
ocenić wpływ WPR w odniesieniu do 
celów tej polityki. Komisja powinna 
ustanowić ramy wspólnego monitorowania 
i wspólnej oceny, gwarantując między 
innymi dostępność odpowiednich danych, 
w tym informacji od państw 
członkowskich, w stosownym terminie. W 
trakcie tego procesu powinna ona 
uwzględnić zapotrzebowanie na dane, jak 
również synergie pomiędzy 
poszczególnymi źródłami danych oraz w 
miarę możliwości korzystać z dostępnych 
już źródeł danych. Ponadto ramy 
monitorowania i oceny powinny 
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2020” – Część II: poszczególne dziedziny 
polityki” stwierdzono, że należy zwiększyć 
wydatki budżetu Unii związane z klimatem 
o przynajmniej 20 % za pomocą wkładu 
finansowego różnych dziedzin polityki.
Komisja powinna zatem mieć możliwość 
oceny wpływu wsparcia Unii w ramach 
WPR na cele w dziedzinie klimatu.

uwzględniać i odpowiednio odzwierciedlać 
strukturę WPR. Należy zwrócić na to 
należną uwagę. Ponadto w Komunikacie 
Komisji do Parlamentu Europejskiego 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów: Budżet z perspektywy „Europy 
2020” – Część II: poszczególne dziedziny 
polityki” stwierdzono, że należy zwiększyć 
wydatki budżetu Unii związane z klimatem 
o przynajmniej 20 % za pomocą wkładu 
finansowego różnych dziedzin polityki.
Komisja powinna zatem mieć możliwość 
oceny wpływu wsparcia Unii w ramach 
WPR na cele w dziedzinie klimatu.

Uzasadnienie

Aby ocenić wyniki scenariusza wyjściowego i docelowych poziomów konieczne jest określenie 
wskaźników.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w oparciu o analizę ryzyka, 
dokonuje przeglądu dokumentacji 
przedstawionej przez państwa 
członkowskie i ocenia funkcjonowanie 
systemów celem potwierdzenia, że organy 
zarządzające i kontrolne spełniają 
warunki akredytacji na szczeblu 
krajowym.

Uzasadnienie

In order to mitigate the risk of leaving the detection of any failure to subsequent checks, 
which may lead to more frequent checks and financial corrections, the Commission, as the 
final responsible for  the implementation of the budget, shall have a supervisory role in the 
accreditation process. Due to the difficulties as regards financial corrections - taxpayers pay 
twice and a too extensive use of flat-rate corrections - it is of utmost importance to ensure a 
proper preventive control system. Such a system cannot be effective without the Commission 
having a supervisory role of the national accreditation process.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podsumowanie wyników wszystkich 
dostępnych przeprowadzonych audytów i 
kontroli, obejmujące analizę 
systematycznych lub powtarzających się 
nieprawidłowości, jak również podjęte lub 
planowane działania naprawcze.

c) podsumowanie:

(i) wyników wszystkich dostępnych 
przeprowadzonych audytów i kontroli, 
obejmujące analizę systematycznych i 
powtarzających się nieprawidłowości, jak 
również podjęte lub planowane działania 
naprawcze;
(ii) statystyk kontroli podanych zgodnie z 
art. 102 ust. 1 lit. c) pkt (v); oraz
(iii) innych kontroli uznanych za istotne.

Uzasadnienie

Dostosowanie do rozporządzenia finansowego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy agencja płatnicza nie 
spełnia już jednego lub większej ilości 
kryteriów akredytacji, o których mowa w 
ust. 2, państwo członkowskie cofa
akredytację, chyba że agencja płatnicza 
przeprowadzi, w terminie wyznaczonym w 
zależności od wagi problemu, konieczne 
działania dostosowujące.

5. W przypadku gdy agencja płatnicza nie 
spełnia już jednego lub większej ilości 
kryteriów akredytacji, o których mowa w 
ust. 2, państwo członkowskie, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji, cofa 
akredytację, chyba że agencja płatnicza 
przeprowadzi, w terminie wyznaczonym w 
zależności od wagi problemu, konieczne 
działania dostosowujące.
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Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisów dotyczących zakresu i prac 
stanowiących podstawę poświadczenia
wiarygodności dotyczącego zarządzania 
agencji płatniczych;

Uzasadnienie

Komisja powinna jasno określić za pomocą aktów delegowanych zakres i prace stanowiące 
podstawę poświadczeń agencji płatniczych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Jednostka certyfikująca to prywatny lub 
publiczny organ kontrolny wyznaczony 
przez państwo członkowskie, który 
przedstawia opinię – sporządzoną zgodnie 
z przyjętymi w skali międzynarodowej 
standardami kontroli, na podstawie 
kontroli wyrywkowych i analiz ryzyka oraz 
z uwzględnieniem wcześniejszych 
wyników państw członkowskich – na
temat poświadczenia wiarygodności 
dotyczącego zarządzania w zakresie 
kompletności, dokładności oraz 
prawdziwości rocznych sprawozdań 
finansowych agencji płatniczej, 
właściwego funkcjonowania systemów
kontroli oraz legalności i prawidłowości 
transakcji stanowiących ich podstawę jak 
również przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami. Opinia ta określa 
między innymi, czy badanie podaje w 
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wątpliwość twierdzenia zawarte w 
poświadczeniu wiarygodności dotyczącym 
zarządzania, o którym mowa w art. 7 ust. 
3 lit. b).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opinie jednostek certyfikujących są 
podawane do publicznej wiadomości w
odpowiedni sposób.

Poprawka 11

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].

skreślona

Poprawka 12

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. 

a) zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej gospodarstw rolnych, w tym 
modernizacja gospodarstw, zwiększanie 
konkurencyjności, integracja sektora, 
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2 lit. d); innowacja i zorientowanie na rynek;

Poprawka 13

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 liczby 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, o ile Komisja udostępniła 
państwom członkowskim odpowiednio 
wcześnie przed rozpoczęciem okresu 
referencyjnego wszystkie informacje 
niezbędne do opracowania odpowiednich 
danych statystycznych.

Uzasadnienie

Komisja musi udostępnić państwom członkowskim do chwili rozpoczęcia okresu gromadzenia 
danych niezbędne formularze i wyjaśnienia. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy agencja płatnicza spełnia kryteria 
akredytacji określone w art. 7 ust. 2 oraz 
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czy państwo członkowskie prawidłowo 
stosuje przepisy art. 7 ust. 5;

Uzasadnienie

Komisja może organizować kontrole na miejscu w państwach członkowskich i sprawdzić, czy 
agencje płatnicze spełniają kryteria akredytacji. W przypadku gdy akredytowana agencja nie 
spełnia już jednego lub większej liczby kryteriów akredytacji, państwo członkowskie powinno 
cofnąć akredytację.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) prac, jakie jednostki certyfikujące są 
zobowiązane przeprowadzić zgodnie z art. 
9;

Uzasadnienie

Komisja może organizować kontrole na miejscu, podczas których sprawdzi prace, jakie 
jednostki certyfikujące są zobowiązane przeprowadzić zgodnie z art. 9.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) przestrzegania obowiązków 
określonych w art. 56 ust. 1

Uzasadnienie

Komisja powinna sprawdzić, czy państwo członkowskie zwróciło się do beneficjenta o zwrot 
nienależnie zapłaconej kwoty po stwierdzeniu nieprawidłowości czy zaniedbania.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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.  Przedstawiciele 
danego państwa członkowskiego mogą 
brać udział w tych kontrolach. Komisja 
ustanawia biuro obsługi (helpdesk) dla 
organów lokalnych i regionalnych w celu 
rozpatrywania ich skarg dotyczących 
biurokracji w odniesieniu do kontroli na 
miejscu względem rolników.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustalając, czy za podstawę korekty 
finansowej przyjąć wartość 
ekstrapolowaną czy ryczałtową, Komisja 
opiera się na stwierdzonych, 
indywidualnych przypadkach 
nieprawidłowości lub bierze pod uwagę 
systemowy charakter danej 
nieprawidłowości.
Korekta w oparciu o wartość ryczałtową 
jest stosowana jedynie wówczas, gdy z 
uwagi na charakter danego przypadku 
niemożliwe jest określenie zakresu i kwoty 
stwierdzonej nieprawidłowości lub 
ekstrapolowanie kwoty podlegającej 
korekcie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyjęciem jakiejkolwiek decyzji o
odmowie finansowania, wyniki kontroli 
Komisji oraz odpowiedzi 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
są przedmiotem pisemnych zawiadomień, 
w następstwie których obie strony próbują 
osiągnąć porozumienie w sprawie działań, 
które mają zostać podjęte.

Przed przyjęciem jakiejkolwiek decyzji o 
odmowie finansowania, wyniki kontroli 
Komisji oraz odpowiedzi 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
są przedmiotem pisemnych zawiadomień, 
w następstwie których obie strony próbują 
osiągnąć porozumienie w sprawie działań, 
które mają zostać podjęte. W tym 
kontekście państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość wykazania, poprzez 
analizę odnośnej dokumentacji, że 
rzeczywisty zakres nieprawidłowości jest 
mniejszy niż określony w ocenie Komisji.

Uzasadnienie

Zaproponowany system korekt finansowych powinien być dostosowany do pozostałych 
programów zarządzania dzielonego, takich jak EFRR, EFS czy Fundusz Spójności.

Poprawka 20

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 i
uwzględnianego przez nią przed podjęciem 
ewentualnej decyzji o odmowie 
finansowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do rozporządzenia finansowego.

Poprawka 21
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) krajowych programów pomocy lub 
naruszeń, w stosunku do których została 
wszczęta procedura ustanowiona 
odpowiednio w art. 108 Traktatu lub w art.
258 Traktatu;

b) krajowych programów pomocy, w 
stosunku do których Komisja wszczęła 
procedurę ustanowioną w art. 108 ust. 2. 
Traktatu, lub naruszeń, w odniesieniu do 
których Komisja przekazała danemu 
państwu członkowskiemu wezwanie do 
usunięcia uchybienia zgodnie z art. 258 
Traktatu;

Uzasadnienie

Dostosowanie do rozporządzenia finansowego.

Poprawka 22

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 od stwierdzenia wspomnianej 
nieprawidłowości oraz zapisuje 
odpowiednie kwoty w księdze dłużników 
agencji płatniczej. Komisja podejmuje 
wszelkie niezbędne działania celem 
zadbania o to, aby wszystkie długi były 
rejestrowane.

Uzasadnienie

To Komisja jest ostatecznie odpowiedzialna za realizację budżetu i to również do Komisji 
należy zagwarantowanie, że kwoty ujęte w „jej” rachunkach obejmują wszystkie transakcje i 
są prawidłowe.

Poprawka 23



AD\913067PL.doc 15/23 PE489.355v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli łączna kwota poniesionych i 
przewidywanych kosztów windykacji 
przewyższa kwotę do odzyskania; lub

a) jeżeli łączna kwota poniesionych 
i przewidywanych kosztów windykacji 
przewyższa kwotę do odzyskania; dlatego 
Komisja, we współpracy z odpowiednimi 
państwami członkowskimi, opracowuje 
limit de minimis dostosowany do sytuacji 
danych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Windykacja najmniejszych kwot powoduje niemałe obciążenie biurokratyczne. Kwoty poniżej 
określonego minimalnego poziomu nie powinny zatem być odzyskiwane, aby zachować 
wyważony stosunek kosztów do korzyści.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zagwarantować prawidłowe i 
skuteczne stosowanie przepisów 
dotyczących odzyskiwania środków, 
ustanowionych w niniejszej sekcji, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 111, 
dotyczącego szczególnych obowiązków 
państw członkowskich.

Aby zagwarantować prawidłowe i 
skuteczne stosowanie przepisów 
dotyczących warunków i procedur
odzyskiwania długów, wraz z należnymi 
odsetkami za zwłokę, ustanowionych w 
niniejszej sekcji, Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia aktu 
delegowanego zgodnie z art. 111, 
dotyczącego szczególnych obowiązków 
państw członkowskich.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stworzenia skutecznej ochrony przed 
nadużyciami finansowymi przede 

b) zapewnienia skutecznej ochrony przed 
nadużyciami finansowymi przede 
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wszystkim w odniesieniu do obszarów o 
zwiększonym poziomie ryzyka, przez 
podejmowanie środków o charakterze 
odstraszającym, z uwzględnieniem 
kosztów i korzyści jak również 
proporcjonalności takich środków;

wszystkim w odniesieniu do obszarów o 
zwiększonym poziomie ryzyka, przez 
podejmowanie środków o charakterze 
odstraszającym, z uwzględnieniem 
kosztów i korzyści jak również 
proporcjonalności takich środków;

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie wydaje się zbyt słabe i dlatego należy je zastąpić mocniejszym 
określeniem.

Poprawka 26

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 wniosków o przyznanie 
pomocy i wniosków o płatności poprzez 
zastosowanie podejścia opartego na 
ocenie ryzyka w zależności od poziomu 
wymaganej wiarygodności i jest 
uzupełniany o kontrole na miejscu, których 
celem jest monitorowanie poziomu ryzyka 
nieodłącznego i których liczba powinna 
być dostosowana do ryzyka nieodłącznego 
i ryzyka zawodności systemów kontroli.

Poprawka 27

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 

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 
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podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również najczęstsze 
błędy.

podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również obszary, w 
których ryzyko wystąpienia błędu jest 
największe.

W trosce o poszanowanie zasady 
proporcjonalności kontroli należy 
uwzględniać takie czynniki, jak:
– wysokość danych kwot;
– wyniki poprzednich audytów systemów 
zarządzania i kontroli;
– dobrowolny udział w systemach 
zarządzania poświadczonych w oparciu o 
uznane normy międzynarodowe.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) przepisów dotyczących minimalnego 
poziomu kontroli na miejscu niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem, jak 
również warunków, na podstawie których 
państwa członkowskie mogą zwiększyć 
ilość takich kontroli lub zmniejszyć ich 
ilość, w przypadku gdy systemy 
zarządzania i kontroli działają właściwie, a 
współczynnik błędów znajduje się na 
dopuszczalnym poziomie; Europejski 
Trybunał Obrachunkowy może oceniać 
kryteria Komisji służące uzasadnieniu 
zmniejszenia liczby tych kontroli; 

Uzasadnienie

Fachowa wiedza Trybunału Obrachunkowego może być przydatna dla ustawodawcy i wyjaśni 
kryteria Komisji dotyczące zmniejszenia liczby kontroli.

Poprawka 29
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o 
którym mowa w ust. 1, lub których dotyczą 
kary, o których mowa w ust. 2, są 
odzyskiwane w całości bez uszczerbku dla 
art. 56 ust. 3.

Uzasadnienie

Windykacja najmniejszych kwot powoduje niemałe obciążenie biurokratyczne. Kwoty poniżej 
określonego minimalnego poziomu nie powinny zatem być odzyskiwane, aby zachować 
wyważony stosunek kosztów do korzyści.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 92 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisów art. 91 nie stosuje się jednakże 
do beneficjentów uczestniczących w 
systemie dla drobnych producentów 
rolnych, o którym mowa w tytule V 
rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP] oraz 
beneficjentów otrzymujących pomoc na 
podstawie art. 29 ust. 9 rozporządzenia 
(UE) nr RD/xxx.

skreślony

Uzasadnienie

Rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne nie powinni być zwolnieni z obowiązków 
wynikających z zasady wzajemnej zgodności.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, by Państwa członkowskie dbają o to, by 
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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.

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, wymagające konkretnych i 
regularnych działań lub powstrzymania 
się od pewnych działań, 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.

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że pomoc UE jest rzeczywiście przeznaczana na działania, minimalne 
wymogi dla zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska powinny przewidywać 
konkretne i regularne działania.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
uwzględnia się wagę, konsekwencje,
zasięg, trwałość i powtórzenie stwierdzonej 
niezgodności, jak również kryteria 
określone w ust. 2, 3 i 4. Z zasady kara 
będzie współmierna do powagi i 
konsekwencji naruszenia wymogów 
wzajemnej zgodności lub zależna od 
powagi i konsekwencji takiego 
naruszenia.
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Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójność rozporządzenia z zapisami traktatowymi, zgodnie z którymi 
szkody dla środowiska powinny z zasady być naprawiane u źródła i na zasadzie 
„zanieczyszczający płaci”. Dlatego kary za naruszenia wymogów wzajemnej zgodności 
powinny być obliczane proporcjonalnie do skutków dla środowiska.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 99 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku niezgodności wynikającej z 
zaniedbania, wielkość procentowa 
zmniejszenia wynosi co najmniej 1% i 
najwyżej 5%, a w przypadku 
powtarzających się niezgodności – co 
najmniej 10%.

Uzasadnienie

Celem tej zmiany jest zapewnienie skuteczności tego instrumentu polityki oraz zachęcenie 
beneficjentów do unikania zaniedbań.

Poprawka 34

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 umyślnej niezgodności 
wielkość procentowa zmniejszenia wynosi 
co do zasady nie mniej niż 25 %, a nawet 
może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z jednego lub kilku systemów 
pomocy i obowiązywać przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

Uzasadnienie

Celem tej zmiany jest zachęcenie beneficjentów do podejmowania wszelkich możliwych 
działań w celu przeciwdziałania umyślnej niezgodności.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ustanawia się wspólne ramy oceny i 
monitorowania w celu pomiaru 
skuteczności wspólnej polityki rolnej. 
Zawierają one wszystkie instrumenty 
związane z monitorowaniem i oceną 
środków wspólnej polityki rolnej, a w 
szczególności płatności bezpośrednich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
DP/xxx, środków rynkowych określonych 
w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, 
środków rozwoju obszarów wiejskich 
określonych w rozporządzeniu (UE) nr 
RD/xxx, oraz stosowania zasady 
wzajemnej zgodności określonego w 
niniejszym rozporządzeniu. Komisja 
wykorzystuje przy tym efekt synergii i 
opiera się, na ile to tylko możliwe, na 
dostępnych już danych i źródłach danych.

Uzasadnienie

Monitorowanie i ocena nie mogą powodować dalszego zwiększenia obciążeń 
biurokratycznych spoczywających już na państwach członkowskich i beneficjentach. Dlatego 
Komisja powinna korzystać z istniejących już źródeł danych i osiągnąć efekt synergii.

Poprawka 36

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 

Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – zestaw wskaźników i 
docelowe poziomy na potrzeby celów 
wymienionych w akapicie pierwszym oraz 
zobowiązuje państwa członkowskie do 
określenia scenariusza wyjściowego i 
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art. 112 ust. 3. docelowych poziomów w odniesieniu do 
tych wskaźników. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.

Uzasadnienie

Aby ocenić poziom realizacji celów, Komisja powinna określić docelowe poziomy 
wskaźników.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 110 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – przepisy dotyczące 
informacji przekazywanych przez państwa 
członkowskie, jak również przepisy 
dotyczące zapotrzebowania na dane oraz 
przepisy dotyczące synergii między 
potencjalnymi źródłami danych. Te akty 
wykonawcze nie mogą powodować 
dalszego zwiększenia obciążeń 
biurokratycznych spoczywających na 
państwach członkowskich i 
beneficjentach.  Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 112 ust. 3.
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