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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie w sprawie finansowania WPR, zarządzania nią 
i monitorowania jej zawiera w jednym akcie podstawowym wszystkie przepisy i wymogi 
służące jednolitemu wdrażaniu wspólnej polityki rolnej w celu skutecznej realizacji strategii 
„Europa 2020”.

Ze względu na swój charakter i misję wniosek dotyczący rozporządzenia jest i powinien być 
jak najbardziej racjonalny, musi określać każdy występujący we wspólnej polityce rolnej 
aspekt zasługujący na regulację oraz wszelkie ustanowione w tym celu działania lub 
działalność jednolite na całym terytorium Unii.

Z tego powodu, zwłaszcza w kontekście rozwoju regionalnego, wniosek nie sprzyja 
nanoszeniu zmian i uzupełnień mogących w jakiś sposób zaszkodzić jego zadaniu i wynikom.

W związku z tym zdecydowano się skupić w większej mierze na głównych adresatach 
wspólnej polityki rolnej, czyli na rolnikach i społecznościach wiejskich, oraz na podejściu 
koncentrującym się na szczególnych potrzebach wynikających ze specyfiki lokalnej i 
regionalnej.

W szczególności podjęto próbę racjonalizacji i usprawnienia instytucjonalnych aspektów 
WPR oraz zmniejszenia lub wyeliminowania nieuzasadnionych obciążeń ponoszonych przez 
rolników.  Chociaż zgodnie z rozporządzeniem agencje płatnicze są odpowiedzialne za 
własną niewydolność i że określony jest stopień tej odpowiedzialności, nie wiąże się to 
jednak automatycznie ze zmniejszeniem obciążeń spoczywających na beneficjentach. W 
okresie dużych wahań na rynkach rolnych i ograniczeń finansowych opóźnienie w 
płatnościach może spowodować nieuzasadnione obciążenie dla przedsiębiorstw, a ich siłę 
przetargową i sytuację finansową mogłyby osłabić czynniki niezależne od ich zdolności 
zarządzania.

Podjęto również starania, aby kryteria stosowania systemu doradztwa rolniczego były 
ukierunkowane na przedsiębiorstwa i przedsiębiorców najbardziej potrzebujących 
racjonalnych i fachowych wytycznych w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym.  Ma to 
na celu nakierowanie sektora rolnego na praktyczną i dobrowolną racjonalizację, zwłaszcza w 
tych regionach wiejskich, gdzie ludność nadal mieszka na obszarach wiejskich, a rolnictwo 
nadal stanowi dziedzictwo kulturowe oraz źródło żywotności i bogactwa, również 
niepieniężnego. 

Jednocześnie starano się sprzyjać korzyściom odnoszonym przez całe społeczności, a nie 
naruszeniom lub oszustwom ze strony jednostek, często prowadzącym do sytuacji 
kryzysowych oraz w decydujący i trwały sposób szkodzącym wysiłkom podejmowanym 
przez dany obszar. 

Podjęto również starania o ponowne nakierowanie celów w zakresie monitorowania również 
na wskaźniki ekonomiczne, które uwzględniają i skuteczniej odzwierciedlają wyniki wspólnej 
polityki rolnej, by zapewnić jak najbardziej realistyczny obraz skutków stosowania tej 
polityki. W związku z tym za celowe uznano poddanie monitorowaniu dodatkowych 
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zmiennych, takich jak dostęp do rynków, procesy kształtowania cen i ich stabilność, 
upowszechnianie gospodarki rolnej opartej o stosunki umowne, stopień upowszechnienia, 
produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w rolnictwie i w społecznościach 
wiejskich, zrównoważony rozwój terytorialny przynajmniej na poziomie regionalnym, 
mobilność społeczna, dynamika demograficzna, wyludnianie, dochód (niekoniecznie 
pochodzący z sektora rolniczego) i ubóstwo na obszarach wiejskich.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Proponowane rozporządzenie
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zwiększenia świadomości 
beneficjentów na temat związku pomiędzy 
praktykami rolniczymi i zarządzaniem 
gospodarstwami, z jednej strony,
a normami w zakresie ochrony środowiska, 
zmiany klimatu, zasad dobrej kultury 
rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia
publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia 
roślin oraz dobrostanu zwierząt, z drugiej 
strony, państwa członkowskie powinny 
stworzyć kompleksowy system doradztwa 
rolniczego adresowany do beneficjentów.
Przedmiotowy system doradztwa 
rolniczego nie powinien jednak wpływać w 
jakikolwiek sposób na zobowiązania i 
odpowiedzialność beneficjentów w 
zakresie przestrzegania wspomnianych 
norm. Państwa członkowskie powinny 
zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze 
i kontrolne.

(10) W celu zwiększenia świadomości 
beneficjentów na temat związku pomiędzy
specyficznymi praktykami rolniczymi, 
odpowiadającymi danemu obszarowi i
bardziej na nim pożądanymi i
zarządzaniem gospodarstwami a normami 
w zakresie ochrony środowiska, zmiany 
klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, 
bezpieczeństwa żywności, zdrowia 
publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia 
roślin oraz dobrostanu zwierząt, państwa 
członkowskie powinny stworzyć 
kompleksowy system doradztwa 
rolniczego, adresowany do beneficjentów.
Przedmiotowy system doradztwa 
rolniczego nie powinien jednak wpływać w 
jakikolwiek sposób na zobowiązania i 
odpowiedzialność beneficjentów w 
zakresie przestrzegania wspomnianych 
norm. Państwa członkowskie powinny 
zatem zachęcać beneficjentów do 
korzystania z systemu doradztwa, a 
jednocześnie jasno rozgraniczyć funkcje 
doradcze i kontrolne
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Poprawka 2

Proponowane rozporządzenie
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Przystąpienie do systemu doradztwa 
rolniczego przez beneficjentów powinno 
odbywać się zatem na zasadzie 
dobrowolności i należy go intensywnie 
promować, tak by beneficjenci byli 
poinformowani o wszystkich korzyściach, 
jakie płyną z korzystania z tego systemu.
Wszyscy beneficjenci, nawet nie 
otrzymujący pomocy w ramach WPR, 
powinni mieć możliwość uczestnictwa 
w tym systemie. Państwa członkowskie 
mogą jednak ustalić kryteria priorytetowe, 
w szczególności dla tych rolników, którzy 
w przeciwnym wypadku mogliby zostać z 
niego wykluczeni i którzy bardziej niż 
pozostali potrzebują fachowych 
wytycznych, zwłaszcza na obszarach 
charakteryzujących się dużym 
rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Ze 
względu na charakter systemu celowe jest, 
aby informacje uzyskane w trakcie 
wykonywania działalności doradczej były 
traktowane jako poufne, za wyjątkiem 
przypadków poważnego naruszenia prawa 
unijnego lub krajowego. Aby 
zagwarantować skuteczność systemu, 
doradcy powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacje i odbywać regularne 
szkolenia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Środki finansowe niezbędne do 
pokrycia wydatków dokonanych przez 

(13) Środki finansowe niezbędne do 
pokrycia wydatków dokonanych przez 
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akredytowane agencje płatnicze w ramach 
EFRG powinny być przekazywane do 
dyspozycji państw członkowskich przez 
Komisję w formie zwrotów na podstawie 
zaksięgowanych wydatków dokonanych 
przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty 
w formie płatności miesięcznych państwa 
członkowskie powinny zgromadzić 
niezbędne środki w zależności od potrzeb 
ich akredytowanych agencji płatniczych.
Państwa członkowskie oraz beneficjenci 
zaangażowani w realizację WPR powinni 
ze środków własnych pokrywać wszelkie 
koszty zatrudnienia oraz koszty 
administracyjne.

akredytowane agencje płatnicze w ramach 
EFRG powinny być przekazywane do 
dyspozycji państw członkowskich przez 
Komisję w formie zwrotów na podstawie 
zaksięgowanych wydatków dokonanych 
przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty 
w formie płatności miesięcznych państwa 
członkowskie powinny zgromadzić 
niezbędne środki w zależności od potrzeb 
ich akredytowanych agencji płatniczych.
Aby działalność agencji płatniczych stała 
się bardziej skuteczna, agencje te powinny 
pokrywać ze środków własnych koszty 
administracyjne i koszty zatrudnienia 
ponoszone przez państwa członkowskie i 
beneficjentów zaangażowanych w 
realizację WPR.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Korzystanie z systemu 
agrometeorologicznego oraz zakup 
i poprawa jakości zdjęć satelitarnych 
powinna dostarczyć Komisji odpowiednich 
środków zarządzania rynkami rolnymi
i ułatwić monitorowanie wydatków 
rolniczych.

(14) Korzystanie z systemu 
agrometeorologicznego oraz zakup i 
poprawa jakości zdjęć satelitarnych 
powinna dostarczyć Komisji odpowiednich 
środków zarządzania rynkami rolnymi,
ułatwić monitorowanie wydatków 
rolniczych oraz pozwolić na ocenę i 
zapewnienie na czas pomocy w przypadku 
klęsk żywiołowych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Programy rozwoju obszarów 
wiejskich są finansowane z budżetu 
unijnego na podstawie zobowiązań w 
ratach rocznych. Państwa członkowskie 

(23) Programy rozwoju obszarów 
wiejskich są finansowane z budżetu 
unijnego na podstawie zobowiązań w 
ratach rocznych. Państwa członkowskie 
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powinny mieć możliwość korzystania z 
ustanowionych funduszy unijnych od 
momentu rozpoczęcia przedmiotowych 
programów. Dlatego też konieczne jest
ustanowienie odpowiednio ograniczonego 
prefinansowania mającego zapewnić 
regularny przepływ środków 
umożliwiający terminowe dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów w ramach 
programów.

powinny mieć możliwość korzystania z 
ustanowionych funduszy unijnych od 
momentu rozpoczęcia przedmiotowych 
programów. Dlatego też priorytetowo 
należy potraktować ustanowienie 
odpowiednio ograniczonego 
prefinansowania mającego zapewnić 
regularny przepływ środków 
umożliwiający terminowe dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów w ramach 
programów.

Poprawka 6

Proponowane rozporządzenie
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Pomoc unijną należy wypłacać 
beneficjentom w ustalonym terminie, by 
mogła ona zostać skutecznie wykorzystana. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
ustalonych w przepisach Unii może 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu unijnego. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać 
wyłączone z finansowania unijnego. W 
celu poszanowania zasady 
proporcjonalności Komisja powinna móc 
ustalać przepisy określające wyjątki od tej 
ogólnej zasady. Przedmiotowa zasada 
ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005 powinna zostać utrzymana i 
mieć zastosowanie zarówno do EFRG, jak 
i EFRROW. W przypadku gdy państwa 
członkowskie dokonują wpłat z 
opóźnieniem, powinny dodać odsetki do 
kwoty głównej na swój koszt w celu 
wyrównania strat beneficjentom. Taki 
przepis mógłby motywować państwa 
członkowskie do bardziej rygorystycznego 
przestrzegania terminów płatności oraz 
upewnić beneficjentów, że środki zostaną 

(25) Pomoc unijną należy wypłacać 
beneficjentom w ustalonym terminie, by 
mogła ona zostać skutecznie wykorzystana. 
Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie terminów płatności 
ustalonych w przepisach Unii może 
tworzyć poważne problemy dla 
beneficjentów i stanowić zagrożenie dla 
zasady jednoroczności budżetu unijnego. 
Dlatego też wydatki dokonane poza 
terminami płatności powinny zostać 
wyłączone z finansowania unijnego. W 
celu poszanowania zasady 
proporcjonalności Komisja powinna móc 
ustalać przepisy określające wyjątki od tej 
ogólnej zasady. Przedmiotowa zasada 
ustanowiona w rozporządzeniu (WE) nr 
1290/2005 powinna zostać utrzymana i 
mieć zastosowanie zarówno do EFRG, jak 
i EFRROW. W przypadku gdy państwa 
członkowskie dokonują wpłat z 
opóźnieniem, powinny dodać odsetki do 
kwoty głównej na swój koszt w celu 
wyrównania strat beneficjentom, a 
odnośne należności tymczasowe powinny 
zostać ujęte w bilansach beneficjentów. 
Taki przepis mógłby motywować państwa 
członkowskie do bardziej rygorystycznego 
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im wypłacone na czas – lub że w 
przypadku opóźnienia płatności otrzymają 
oni przynajmniej stosowną rekompensatę.

przestrzegania terminów płatności oraz 
upewnić beneficjentów, że środki zostaną 
im wypłacone na czas – lub że w 
przypadku opóźnienia płatności otrzymają 
oni przynajmniej stosowną rekompensatę.

Uzasadnienie

Punktualność płatności na rzecz beneficjentów ma zasadnicze znaczenie, zarówno w 
przypadku przedsiębiorstw rolnych, jak i innych przedsiębiorstw lub dostawców usług. W 
związku z tym w celu ochrony gospodarki lokalnej musi istnieć możliwość zaksięgowania 
wymagalnych należności w aktywach przedsiębiorstwa, ponieważ istnieje wobec nich więcej 
niż odpowiedni poziom pewności.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Mając na uwadze ochronę interesów 
finansowych budżetu unijnego, należy 
przyjąć, że państwa członkowskie 
podejmują środki w celu upewnienia się, 
czy transakcje finansowane przez EFRG i 
EFRROW rzeczywiście mają miejsce i są 
poprawnie wykonywane. Państwa 
członkowskie powinny ponadto zapobiegać 
nieprawidłowościom lub naruszeniom 
zobowiązań przez beneficjentów, 
wykrywać je i skutecznie zwalczać. W tym 
celu stosuje się rozporządzenie Komisji 
(WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 
grudnia 1995 w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich.

(37) Mając na uwadze ochronę interesów 
budżetu unijnego, należy przyjąć, że 
państwa członkowskie podejmują 
proporcjonalne środki w celu upewnienia 
się, czy transakcje finansowane przez 
EFRG i EFRROW rzeczywiście mają 
miejsce i są poprawnie wykonywane. 
Państwa członkowskie powinny ponadto 
zapobiegać nieprawidłowościom lub 
naruszeniom zobowiązań przez 
beneficjentów, wykrywać je i skutecznie 
zwalczać. W tym celu stosuje się 
rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 
2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych (38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
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zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz 
do nakładania kar zawarte są w różnych 
sektorowych rozporządzeniach rolnych. 
Wspomniane przepisy powinny znaleźć się 
w tych samych ramach prawnych na 
poziomie horyzontalnym. Powinny one 
pokrywać zobowiązania państw 
członkowskich w odniesieniu do kontroli 
administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu, przepisów dotyczących 
odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń 
z pomocy. Należy również ustanowić 
zasady dotyczące kontroli zobowiązań 
niekoniecznie związanych z wypłatą 
pomocy.

zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz 
do nakładania kar zawarte są w różnych 
sektorowych rozporządzeniach rolnych. 
Wspomniane przepisy powinny znaleźć się 
i ulec uproszczeniu w tych samych ramach 
prawnych na poziomie horyzontalnym. 
Powinny one pokrywać zobowiązania 
państw członkowskich w odniesieniu do 
kontroli administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu, przepisów dotyczących 
odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń 
z pomocy. Należy również ustanowić 
zasady dotyczące kontroli zobowiązań 
niekoniecznie związanych z wypłatą 
pomocy. Jeżeli współczynnik błędów 
znajduje się na dopuszczalnym poziomie, 
państwa członkowskie powinny 
ograniczyć proporcjonalnie kontrole na 
miejscu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy zachować główne elementy 
systemu zintegrowanego, a w 
szczególności przepisy dotyczące 
skomputeryzowanej bazy danych, system 
identyfikacji działek rolnych, wniosków o 
przyznanie pomocy lub wniosków o 
przyznanie płatności oraz system 
identyfikacji i rejestrowania uprawnień do 
płatności.

(41) Należy zachować na odpowiednim 
poziomie główne elementy systemu 
zintegrowanego, a w szczególności 
przepisy dotyczące skomputeryzowanej 
bazy danych, system identyfikacji działek 
rolnych, wniosków o przyznanie pomocy 
lub wniosków o przyznanie płatności oraz 
system identyfikacji i rejestrowania 
uprawnień do płatności, z należytym 
uwzględnieniem konieczności 
nienakładania na rolników i organy 
administracji zbędnych obciążeń 
administracyjnych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Rozporządzenie (WE) nr 485/2008 
stanowi, że państwa członkowskie mają 
przyjąć środki niezbędne do zapewnienia 
skutecznej ochrony interesów finansowych 
budżetu Unii, a w szczególności w celu 
upewnienia się co do autentyczności 
i prawidłowości operacji finansowanych 
przez EFRG. Dla zapewnienia jasności 
i zrozumiałości, odpowiednie przepisy 
powinny zostać zintegrowane w jednym 
akcie. Należy zatem uchylić 
rozporządzenie (WE) nr 485/2008.

(44) Rozporządzenie (WE) nr 485/2008 
stanowi, że państwa członkowskie mają 
przyjąć środki niezbędne do zapewnienia 
skutecznej ochrony interesów finansowych 
budżetu Unii, a w szczególności w celu 
upewnienia się co do autentyczności 
i prawidłowości operacji finansowanych 
przez EFRG. Dla zapewnienia prostoty, 
jasności i zrozumiałości, odpowiednie 
przepisy powinny zostać zintegrowane w 
jednym akcie. Należy zatem uchylić 
rozporządzenie (WE) nr 485/2008.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze stosowania 
systemu wzajemnej zgodności można 
uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 

(57) System wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar w razie potrzeby. 
Wspomniane kary powinny być 
proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. 
Kary te należy stosować bez uszczerbku 
dla kar ustanowionych w ramach innych 
przepisów prawa Unii lub prawa 
krajowego. W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest połączenie odpowiednich 
przepisów unijnych w jeden jednolity 
instrument prawny. W przypadku rolników 
uczestniczących w systemie dla drobnych 
producentów rolnych, o którym mowa w 
tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx 
[DP], obciążenia wynikające ze stosowania 
systemu wzajemnej zgodności można 
uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 
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uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar. Takie 
zwolnienie należy jednak stosować bez 
uszczerbku dla obowiązku przestrzegania 
odnośnych przepisów sektorowego 
prawodawstwa oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

uproszczenia wspomniani rolnicy powinni 
zostać zatem zwolnieni z wzajemnej 
zgodności, a w szczególności z podlegania 
systemowi kontroli oraz narażenia na 
stosowanie odnośnych kar.

Uzasadnienie

Małe gospodarstwa rolne są z natury bardziej ekologiczne niż większe przedsiębiorstwa.  
Organy publiczne muszą w każdym przypadku starać się ograniczać obciążenie 
administracyjne nakładane na drobnych rolników i model małego rodzinnego gospodarstwa 
rolnego, ponieważ gospodarstwa te wnoszą istotny społeczny i kulturalny wkład do obszarów 
wiejskich.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Sprawne wdrożenie systemu 
wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji 
przestrzegania zobowiązań przez 
beneficjentów. W przypadku gdy państwo 
członkowskie decyduje się na skorzystanie 
z wariantu niezastosowania zmniejszenia 
lub wykluczenia, gdy odnośna kwota 
wynosi mniej niż 100 EUR, właściwy 
organ kontrolny powinien, w odniesieniu 
do próby beneficjentów w roku następnym, 
sprawdzić, czy w odniesieniu do ustaleń 
związanych z niespełnieniem 
przedmiotowych wymogów podjęto 
działania naprawcze.

(60) Sprawne wdrożenie systemu 
wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji 
przestrzegania zobowiązań przez 
beneficjentów. W przypadku gdy państwo 
członkowskie decyduje się na skorzystanie 
z wariantu niezastosowania zmniejszenia 
lub wykluczenia, gdy odnośna kwota 
wynosi mniej niż 100 EUR, właściwy 
organ kontrolny powinien, w odniesieniu 
do próby beneficjentów w roku następnym, 
sprawdzić, czy w odniesieniu do ustaleń 
związanych z niespełnieniem 
przedmiotowych wymogów podjęto 
działania naprawcze. Państwa 
członkowskie mogą ponadto wprowadzić 
system wczesnego ostrzegania mający 
zastosowanie do pierwszych, niegroźnych 
naruszeń, aby osiągnąć szerszą akceptację 
systemu wzajemnej zgodności przez 
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społeczności rolnicze i w większym 
stopniu włączyć rolników w realizację 
wymogów. Postępowanie to powinno 
przyjąć formę pisma ostrzegającego, po 
otrzymaniu którego zainteresowany i 
kontrolowany przez państwo członkowskie 
beneficjent prowadzi działania naprawcze 
w roku następnym.

Poprawka 13

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) zajęcia przedsiębiorstwa lub jego 
części z powodu błędnego przyznania 
środków finansowych na podstawie 
ogłoszeń publicznych uznanych następnie 
za niezgodne z przepisami UE. 

Poprawka 14

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencje płatnicze to służby lub organy 
państw członkowskich odpowiedzialne za 
zarządzanie wydatkami, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 oraz art. 5, oraz za ich kontrolę.

1. Agencje płatnicze to służby lub organy 
państw członkowskich lub regionów
odpowiedzialne za zarządzanie – w 
ramach danej organizacji – wydatkami, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5, 
oraz za ich kontrolę.

Poprawka 15

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system doradztwa dla beneficjentów w 

1. Państwa członkowskie lub regiony
ustanawiają system doradztwa dla 
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zakresie zarządzania gruntami i 
gospodarstwem (zwany dalej „systemem 
doradztwa rolniczego”), prowadzony przez 
jeden lub większą liczbę wyznaczonych 
organów. Wyznaczone organy mogą być 
zarówno publiczne, jak i prywatne.

beneficjentów w zakresie zarządzania 
gruntami i gospodarstwem (zwany dalej 
„systemem doradztwa rolniczego”), 
prowadzony przez jeden lub większą liczbę 
wyznaczonych organów. Wyznaczone 
organy mogą być zarówno publiczne, jak i 
prywatne, przy czym preferowane są 
organy związane z instytucjami 
akademickimi lub ośrodkami badawczymi.  

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą regionalizacji WPR nie należy wyznaczać tylko jednego organu na szczeblu 
krajowym, zwłaszcza w przypadku, gdy na terytorium krajowym ze względu na jego wielkość 
występuje daleko idąca specyfika geomorfologiczna, glebowo-klimatyczna i kulturowa oraz 
szczególne cechy uprawy. Ponadto należy podjąć próbę racjonalizacji działań poprzez 
bezpośrednie powiązanie ich z ośrodkami akademickimi i badawczymi w celu przybliżenia 
problemów gospodarstw pracownikom akademickim (w tym naukowcom z różnych dziedzin).

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Organ krajowy przekazuje
potencjalnym beneficjentom, przede 
wszystkim za pomocą środków 
elektronicznych, odpowiedni wykaz
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organów. wybranych organów.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dzięki intensywnemu promowaniu 
systemu doradztwa rolniczego 
beneficjenci zostaną poinformowani o 
wszystkich korzyściach, jakie płyną z 
korzystania z tego systemu.

Poprawka 19

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 4% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
ratach w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 2% wkładu EFRROW na dany 
program.

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7% wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
ratach w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
wynosi 3% wkładu EFRROW na dany 
program.

Poprawka 20

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

informowanie rolników i innych 
podmiotów aktywnych w obszarach 
wiejskich oraz promowanie europejskiego 
modelu rolnictwa i umożliwianie […] 

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

obrazu wspólnej polityki rolnej; mogą być 
planowane w oparciu o szczególne cele 
lub w celu zajęcia się określonymi 
tematami i problemami, w tym 
dotyczącymi jedynie określonych 
obszarów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ogranicza częstotliwość kontroli 
na miejscu w państwach członkowskich, 
jeżeli z opinii jednostki certyfikującej 
dotyczącej zgodności z prawem i 
prawidłowości transakcji podstawowych 
wynika, że współczynnik błędów znajduje 
się na dopuszczalnym poziomie.

Uzasadnienie

Komisja powinna zmniejszyć częstotliwość kontroli na miejscu, jeżeli kontrola legalności i 
prawidłowości wykaże, że współczynnik błędów znajduje się na dopuszczalnym poziomie; 
intencją jest ograniczenie kosztów związanych z tego rodzaju kontrolami.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jednakże jeżeli z przyczyn 
niezależnych od danego państwa 
członkowskiego odzyskanie nie mogło 
nastąpić w terminach określonych 
w akapicie pierwszym i jeżeli kwota, która 
ma zostać odzyskana, przekracza 1 milion 
EUR, Komisja może, na wniosek państwa 
członkowskiego, przedłużyć te terminy 
o nie więcej niż 50% długości terminów 
początkowych.
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Poprawka 23

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 24 miesięcy 
od dnia określenia przez właściwy organ 
krajowy kwot do odzyskania w oparciu o 
sprawozdanie z kontroli końcowej lub o 
podobny dokument, zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem, oraz 
zapisuje odpowiednie kwoty w księdze 
dłużników agencji płatniczej.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne, proporcjonalne, oparte na 
ocenie zagrożeń i odpowiadające na 
szczególne potrzeby regionów 
przeznaczenia systemy zarządzania i 
kontroli w celu zapewnienia zgodności z 
prawodawstwem regulującym systemy 
wsparcia Unii. Na państwie członkowskim 
spoczywa obowiązek dostosowania – za 
pośrednictwem organu koordynującego –
systemów zarządzania i kontroli do 
specyficznych potrzeb regionów, na 
podstawie informacji przekazanych przez 
agencje płatnicze, zgodnie z art. 7 ust. 3. 

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również najczęstsze 
błędy.

2. W przypadku kontroli na miejscu, 
właściwy organ pobiera próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się, w stosownych przypadkach, 
z próby losowej oraz próby wybranej na 
podstawie analizy ryzyka w celu 
otrzymania reprezentatywnego wskaźnika 
błędu, obejmującego również najczęstsze 
błędy. Liczba kontroli na miejscu jest 
ograniczana proporcjonalnie do ryzyka i 
w celu zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego nałożonego na organy 
publiczne i rolników.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzić system wczesnego 
ostrzegania, aby umożliwić beneficjentom 
niezgodnym z wymogami wyeliminowanie 
nieprawidłowości, zanim nałożone 
zostaną jakiekolwiek kary 
administracyjne. Jeżeli państwo 
członkowskie podejmie decyzję o 
skorzystaniu z tej możliwości, właściwy 
organ wystosowuje do beneficjenta 
pierwsze pismo ostrzegające, informując 
go o nieprawidłowości i o obowiązku 
podjęcia działań naprawczych. Właściwy 
organ sprawdza także w następnym roku, 
czy beneficjent podjął kroki mające na 
celu wyeliminowanie skutków danej 
niezgodności.
Taki system wczesnego ostrzegania 
stosuje się tylko w przypadku pierwszego 
naruszenia uznanego za niegroźne i 
którego zasięg obejmuje wyłącznie 
gospodarstwo beneficjenta 
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odpowiedzialnego za dane naruszenie, 
zgodnie z kryteriami, o których mowa w 
art. 99a.

Poprawka 27

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 93 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy dotyczące zasady wzajemnej 
zgodności stanowią wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania na podstawie 
przepisów Unii oraz normy w zakresie 
zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, ustanowione na 
szczeblu krajowym i wymienione w 
załączniku II i odnoszą się do 
następujących obszarów:

Przepisy dotyczące zasady wzajemnej 
zgodności stanowią wymogi podstawowe 
w zakresie zarządzania na podstawie 
przepisów Unii oraz normy w zakresie 
zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, ustanowione na 
szczeblu krajowym na wniosek regionów i
odpowiadające specyfice lokalnej danego 
obszaru; są one wymienione w załączniku 
II i odnoszą się do następujących 
obszarów:

Poprawka 28

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie dbają o to, by 
wszystkie obszary rolnicze, a w 
szczególności obszary, które nie są już 
wykorzystywane do celów produkcyjnych, 
były utrzymywane w oparciu o zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Państwa członkowskie 
określają – na poziomie krajowym lub, we 
właściwych przypadkach, na podstawie 
ocen opartych na danych naukowych na 
poziomie 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 
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płodozmian, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw. Państwa 
członkowskie nie określają wymogów 
minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.

i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów,
kształtowanie i zmiany krajobrazu, 
również w wyniku poważnych klęsk 
żywiołowych, takich jak powodzie i 
pożary, a ponadto płodozmian, metody 
uprawy roli oraz strukturę gospodarstw.  
Państwa członkowskie nie określają 
wymogów minimalnych, które nie zostały 
ustanowione w załączniku II.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwo członkowskie 
decyduje o zastosowaniu wariantu 
określonego w akapicie pierwszym, 
w następnym roku właściwy organ 
podejmuje działania w odniesieniu do 
wytypowanej grupy beneficjentów w celu 
sprawdzenia, czy beneficjent usunął 
stwierdzone niezgodności. Beneficjent jest 
powiadamiany o stwierdzonym 
nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad 
i o konieczności podjęcia działań 
naprawczych.

skreślony

Uzasadnienie

Popieram rozwiązanie zaproponowane przez Komisję Europejską polegające na zniesieniu 
kontroli sprawdzających w przypadku mniej istotnych naruszeń. W odniesieniu do 
rozwiązania polegającego na ograniczeniu kontroli podlegających regule de minimis do 
wytypowanej grupy beneficjentów (próba kontrolna), uważamy jednak, że w celu 
uproszczenia należy całkowicie znieść powtórne kontrole w przypadku naruszeń w ramach 
reguly de minimis.
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Poprawka 30

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 10 
% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 10 
% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99. Zasoby, o których mowa w 
niniejszym ustępie, pozostają w 
odpowiednich przypadkach do dyspozycji 
właściwych regionów i mogą zostać 
przeznaczone na działania na rzecz 
infrastruktury wiejskiej. 

Uzasadnienie

Zasoby pozyskane w wyniku niezgodnych z przepisami zachowań poszczególnych 
beneficjentów, mogących stanowić zagrożenie dla powodzenia działań podejmowanych przez 
wspólnoty regionalne na różnych szczeblach, powinny zostać ponownie zainwestowane, 
zgodnie z wymogami w zakresie przeznaczania dochodów na określony cel, z korzyścią dla 
danej wspólnoty. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
10% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Państwa członkowskie mogą zatrzymać 
25% kwot wynikających z zastosowania 
zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa 
w art. 99.

Uzasadnienie

Nie rozumiem, dlaczego Komisja wprowadziła tę zmianę (zwiększenie z 10% do 25%). W 
obowiazującym rozporządzeniu (art. 25 rozporządzenia nr 73/2009) państwa członkowskie 
mogą zatrzymać 25 % kwot wynikających z zastosowania zmniejszeń.
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Poprawka 32

Proponowane rozporządzenie
Artykuł 110 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego, z akcentem na rozwój 
obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i 
zmniejszanie ubóstwa na obszarach 
wiejskich.

(c) zrównoważonego rozwoju 
terytorialnego przynajmniej na poziomie 
regionalnym, z naciskiem na zatrudnienie
na obszarach wiejskich, rozwój 
gospodarczy obszarów wiejskich,
mobilność społeczną, dynamikę 
demograficzną, wyludnianie, dochód oraz 
ubóstwo na obszarach wiejskich.
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