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Poprawka 21
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie musi 
przewidywać – jeżeli zachodzi taka 
konieczność – zwolnienia w przypadkach 
siły wyższej, szczególnych okoliczności 
oraz w przypadkach błędnego 
programowania przez ustawodawcę 
regionalnego, których nie można 
przypisać beneficjentowi. W związku z 
rozporządzeniami dotyczącymi rolnictwa 
wykładni pojęcia siły wyższej należy 
dokonywać w świetle orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości.

Or. it

Poprawka 22
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
zwierząt oraz ich dobrostanu z drugiej 
strony, państwa członkowskie powinny 
stworzyć kompleksowy system doradztwa 
rolniczego, adresowany do beneficjentów. 
Przedmiotowy system doradztwa 
rolniczego nie powinien jednak wpływać w 

(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 
zwierząt oraz ich dobrostanu z drugiej 
strony, państwa członkowskie powinny 
stworzyć kompleksowy system doradztwa 
rolniczego, adresowany do beneficjentów. 
Przedmiotowy system doradztwa 
rolniczego nie powinien jednak wpływać w 
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jakikolwiek sposób na zobowiązania i 
odpowiedzialność beneficjentów w 
zakresie przestrzegania wspomnianych 
norm. Państwa członkowskie powinny 
zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze 
i kontrolne.

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

Or. ro

Poprawka 23
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
systemie, jednak państwa członkowskie 
mogą ustalić kryteria priorytetowe. Ze 
względu na charakter systemu, celowym 
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 
systemie, jednak państwa członkowskie 
mogą ustalić kryteria priorytetowe. Ze 
względu na charakter systemu, celowym 
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.

Or. ro
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Poprawka 24
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Środki finansowe, niezbędne do 
pokrycia wydatków dokonanych przez 
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 
pokrywają ze środków własnych wszelkie 
koszty zatrudnienia oraz koszty 
administracyjne.

(13) Środki finansowe, niezbędne do 
pokrycia wydatków dokonanych przez 
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.

Or. it

Poprawka 25
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 26
Seán Kelly

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 
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.

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

Or. en

Poprawka 27
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Mając na uwadze ochronę interesów 
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 

(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. 
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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 
finansowych22 Wspólnot Europejskich.

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 finansowych22

Wspólnot Europejskich.

Or. en

Poprawka 28
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń i 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 
niezwiązanych bezpośrednio z wypłatą 
pomocy.

(38) Przepisy odnoszące się do ogólnych 
zasad dotyczących kontroli, wycofań, 
zmniejszeń i 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 
niezwiązanych bezpośrednio z wypłatą 
pomocy. Jeżeli współczynnik błędów 
znajduje się na dopuszczalnym poziomie, 
państwa członkowskie powinny 
ograniczyć proporcjonalnie kontrole na 
miejscu.

Or. en
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Poprawka 29
Seán Kelly

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, zwracając 
jednocześnie uwagę, aby nie nakładać na 
rolników i organy administracyjne 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego.

Or. en

Poprawka 30
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Rozporządzenie (WE) nr 485/2008 
stanowi, że państwa członkowskie 
powinny podjąć środki niezbędne do 
zapewnienia skutecznej ochrony interesów 
finansowych budżetu Unii, a w 
szczególności w celu upewnienia się co do 
realności 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 
powinny podjąć środki niezbędne do 
zapewnienia skutecznej ochrony interesów 
finansowych budżetu Unii, a w 
szczególności w celu upewnienia się co do 
realności 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.
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Or. en

Poprawka 31
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej28, przepisy 
dotyczące stosowania zasady wzajemnej 
zgodności będą w pełni obowiązywać 
dopiero wówczas, gdy wszystkie państwa 
członkowskie wdrożą je w pełni, w 
szczególności w zakresie jasnych 
wymogów obowiązujących rolników. 
Zgodnie z dyrektywą, wspomniane 
wymogi na szczeblu gospodarstw będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1stycznia 
2013 r.

skreślony

Or. en

Poprawka 32
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W przypadku dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów29

, przepisy dotyczące stosowania zasady 
wzajemnej zgodności będą w pełni 
obowiązywać dopiero wówczas, gdy 

skreślony
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wszystkie państwa członkowskie wdrożą je 
w pełni, w szczególności w zakresie 
jasnych wymogów obowiązujących 
rolników. Zgodnie z dyrektywą, 
wspomniane wymogi na poziomie 
gospodarstw będą stosowane stopniowo i 
zgodnie z harmonogramem, a przede 
wszystkim ogólne przepisy dotyczące 
integrowanej ochrony roślin będą 
stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 
2014 r.

Or. en

Poprawka 33
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Zasada wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności – w stosownych przypadkach 
– prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar. Wspomniane kary 
powinny być proporcjonalne, obiektywne i 
stopniowalne. 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 zasady wzajemnej zgodności 
można uznać za przekraczające korzyści 
wynikające z uczestnictwa tych rolników 
we wspomnianym systemie. W celu 

(57) Zasada wzajemnej zgodności nakłada 
pewne ograniczenia administracyjne 
zarówno na beneficjentów jak i na organy 
administracji krajowej, wynikające z 
konieczności – w stosownych przypadkach 
– prowadzenia odpowiedniej 
dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
oraz stosowania kar. Wspomniane kary 
powinny być proporcjonalne, obiektywne i 
stopniowalne. 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 zasady 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 obowiązków 
wynikających z zasady 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 rolnego oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar 
na podstawie wspomnianego 
prawodawstwa.

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

Or. en

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 34
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Sprawne wdrożenie zasady wzajemnej 
zgodności wymaga weryfikacji 
przestrzegania zobowiązań przez 
beneficjentów. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie decyduje się na skorzystanie 
z wariantu niezastosowania zmniejszenia 
lub wykluczenia w przypadku gdy odnośna 
kwota wynosi mniej niż 100 euro, 
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 zasady wzajemnej 
zgodności wymaga weryfikacji 
przestrzegania zobowiązań przez 
beneficjentów. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie decyduje się na skorzystanie 
z wariantu niezastosowania zmniejszenia 
lub wykluczenia w przypadku gdy odnośna 
kwota wynosi mniej niż 100 euro, 
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 
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członkowskie mogą ponadto wprowadzić 
system wczesnego ostrzegania mający 
zastosowanie do pierwszych, niegroźnych 
naruszeń, aby osiągnąć szerszą akceptację 
systemu wzajemnej zgodności przez 
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

Or. it

Poprawka 35
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – punkt 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;

Or. it

Poprawka 36
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 37
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Poprawka 38
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Po przyjęciu decyzji w sprawie 
zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca 
wstępną kwotę prefinansowania na cały 
okres programowania. Wstępna kwota 
prefinansowania stanowi 7 % wkładu 
EFRROW na dany program. Może ona 
zostać wypłacona w maksymalnie trzech 
transzach, w zależności od dostępności 
środków budżetowych. Pierwsza transza 
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wynosi 2 % wkładu EFRROW na dany 
program.

wynosi 2 % wkładu EFRROW na dany 
program.

Or. pt

Poprawka 39
Luís Paulo Alves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie, które 
przedstawią co najmniej jeden program 
rozwoju obszarów wiejskich, mogą 
skompensować kwoty niewykorzystane do 
dnia 31 grudnia drugiego roku 
następującego po roku, w którym podjęto 
zobowiązanie budżetowe w ramach co 
najmniej jednego programu rozwoju 
obszarów wiejskich, kwotami 
wydatkowanymi ponad ten pułap w 
ramach innych programów rozwoju 
obszarów wiejskich. Jeżeli po dokonaniu 
takiej kompensacji pozostaną jeszcze 
kwoty do umorzenia, są one 
proporcjonalnie przenoszone na programy 
rozwoju obszarów wiejskich, w których 
wydatki mają opóźnienia.

Or. pt

Poprawka 40
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy sektorowe 
prawodawstwo rolne wymaga, by w 
wyznaczonym terminie państwa 

skreślony
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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.

Or. pt

Poprawka 41
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z krajowymi 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi, a także bez uszczerbku 
dla postanowień art. 287 Traktatu lub 
wszelkich kontroli przeprowadzanych na 
podstawie art. 322 Traktatu lub na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
2185/9639, Komisja może organizować 
kontrole na miejscu w państwach 
członkowskich w celu sprawdzenia w 
szczególności:

Bez uszczerbku dla kontroli 
przeprowadzanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z krajowymi 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi, a także bez uszczerbku 
dla postanowień art. 287 Traktatu lub 
wszelkich kontroli przeprowadzanych na 
podstawie art. 322 Traktatu lub na 
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
2185/9639, Komisja może w 
nadzwyczajnych okolicznościach
organizować kontrole na miejscu w 
państwach członkowskich w celu 
sprawdzenia w szczególności:

Or. en

Poprawka 42
Seán Kelly

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

Or. en

Uzasadnienie

Kontrole na miejscu przeprowadzane prze Komisję powinny zostać ograniczone, jeżeli audyt 
w zakresie zgodności z prawem i prawidłowości wykazał, że współczynnik błędów znajduje się 
na dopuszczalnym poziomie. Oczekuje się, że zmniejszy to koszty takich inspekcji.

Poprawka 43
Seán Kelly

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. 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.

Or. en

Poprawka 44
Luís Paulo Alves
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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.

Or. pt

Poprawka 45
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi 
dane państwo członkowskie, co nie 
zwalnia go z obowiązku kontynuowania 
procedur odzyskiwania należności zgodnie 
z art. 60.

Jeżeli odzyskanie nie nastąpi w ciągu 
czterech lat od daty złożenia wniosku o 
odzyskanie należności lub w ciągu ośmiu 
lat, w przypadku gdy odzyskanie jest 
przedmiotem postępowania przed sądami 
krajowymi, konsekwencje finansowe 
wynikające z nieodzyskania kwot ponosi w 
50% dane państwo członkowskie, a w 50% 
budżet Unii, co nie zwalnia danego 
państwa członkowskiego z obowiązku 
kontynuowania procedur odzyskiwania 
należności zgodnie z art. 60.

Or. pt



PE496.479v01-00 18/22 AM\913502PL.doc

PL

Poprawka 46
Giommaria Uggias

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.

Or. it

Poprawka 47
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 48
Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W stosownych przypadkach system 
zintegrowany obejmuje system 
identyfikacji i rejestracji zwierząt 
ustanowiony na podstawie rozporządzenia 
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady42

nr 1760/2000 i (WE) nr 21/200443 oraz 
rozporządzenia Rady (WE) nr 21/200443.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę trudności związane z wdrażaniem rozporządzenia (WE) nr 21/2004 nie 
powinno być ono uwzględnione w zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli.

Poprawka 49
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję – z 
uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o 
wypłaceniu do 50% w przypadku płatności 
określonej w tytule III rozdziału 2 
rozporządzenia xxxx/yyyy (Płatności 
bezpośrednie) oraz 75% w przypadku 
wsparcia udzielanego w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich, o czym mowa w art. 
68 ust. 2, po zakończeniu kontroli 
administracyjnych przewidzianych w art. 
61 ust. 1. Wartość procentowa jest taka 
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sama dla wszystkich beneficjentów 
działania interwencyjnego lub szeregu 
działań interwencyjnych.

Or. it

Poprawka 50
Giommaria Uggias

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 
odpowiedzialnego za dane naruszenie, 
zgodnie z kryteriami, o których mowa w 
art. 99a.

Or. it

Poprawka 51
Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy te, a zwłaszcza system 
identyfikacji i rejestracji zwierząt 
ustanowiony zgodnie z dyrektywą Rady 
2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w 
sprawie identyfikacji i rejestracji świń46

oraz rozporządzeniami (WE) nr 
1760/2000 i (WE) nr 21/2004, są zgodne z 
systemem zintegrowanym, o którym mowa 
w tytule V rozdział II niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę trudności związane z wdrażaniem rozporządzenia (WE) nr 21/2004 nie 
powinno być ono uwzględnione w zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli.

Poprawka 52
Czesław Adam Siekierski

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

Or. en
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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.

Poprawka 53
Czesław Adam Siekierski

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.

Or. en

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.


