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Poprawka  1 

Luis Manuel Capoulas Santos 

w imieniu grupy S&D 
Albert Deß 

w imieniu grupy PPE 
 
Sprawozdanie A7-0111/2014 

Paolo De Castro 

Badania struktury gospodarstw rolnych i badanie metod produkcji rolnej 
COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr .../2014 

z dnia  

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 w odniesieniu do ram finansowych na 

lata 2014–2018  

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 

ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 
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po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

a takŜe mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/20081 przewiduje, 

Ŝe państwa członkowskie mają przeprowadzić badania struktury gospodarstw 

rolnych w latach 2010, 2013 i 2016 r. Państwa członkowskie mają otrzymać 

maksymalny wkład finansowy w wysokości 75 % z Unii na poczet kosztów 

przeprowadzenia tych badań, zgodnie z określonymi maksymalnymi kwotami.  

(2) W celu przeprowadzenia badań struktury gospodarstw rolnych i spełnienia 

wymogów informacyjnych Unii, wymagane jest znaczne finansowanie po stronie 

państw członkowskich i Unii. 

(3) W rozporządzeniu (WE) nr 1166/2008 przewidziano pulę środków finansowych na 

wdroŜenie programu badań, w tym zarządzanie, utrzymywanie i rozwój systemów 

baz danych, wykorzystywanych w Komisji do przetwarzania danych dostarczonych 

przez państwa członkowskie, a takŜe określono kwotę na lata 2008–2013.  

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1166/2008 kwotę na lata 2014–2018 ustala 

władza budŜetowa i ustawodawcza na wniosek Komisji na podstawie nowych ram 

finansowych na okres rozpoczynający się w roku 2014. 

(5) Z zaproponowanej puli środków finansowych powinno być finansowane jedynie 

przeprowadzenie badania struktury gospodarstw rolnych w roku 2016 r. i 

powiązanego z nim zarządzania, utrzymania i rozwoju systemów baz danych 

wykorzystywanych w Komisji do przetwarzania danych dostarczonych przez 

państwa członkowskie.  

                                                                                                                                                         
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia. 
1  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowane w 

Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia ... 
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(6) W świetle przystąpienia Chorwacji i konieczności przeprowadzania badań 

dotyczących struktury gospodarstw rolnych w tym państwie członkowskim w 2016 

r. naleŜy określić maksymalny wkład Unii na jedno badanie dla Chorwacji poniewaŜ 

nie został on przewidziany w Akcie przystąpienia. 

 

▌ 

(10) Przeprowadzono konsultacje ze Stałym Komitetem ds. Statystyk Rolniczych. 

(11) NaleŜy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1166/2008, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1166/2008 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art.13 dodaje się nowy ust. 4a w brzmieniu: 

„4a)  Na badanie struktury gospodarstw rolnych w 2016 r. przeznacza się 

maksymalną kwotę na rzecz Chorwacji w wysokości 500 000 EUR.”; 

 

2)  w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Pula środków finansowych na realizację badań struktury gospodarstw 

rolnych w 2016 r., w tym środki niezbędne do zarządzania, 

utrzymywania i rozwoju systemów baz danych wykorzystywanych w 

Komisji do przetwarzania danych dostarczonych przez państwa 

członkowskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wynosi 20 650 000 

                                                                                                                                                         
1 Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw 

rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14). 
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EUR na lata 2014–2018.”; 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4.  Komisja realizuje unijne wsparcie finansowe zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012*. 

__________________ 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do budŜetu ogólnego Unii oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.”; 

3)  dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Artykuł 14a 

Ochrona interesów finansowych Unii 

1. Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w przypadku realizacji 

działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę 

interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegania 

naduŜyciom finansowym, korupcji i innym nielegalnym działaniom, przez 

skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, przez 

odzyskiwanie kwot nienaleŜnie wypłaconych, a takŜe, w stosownych 

przypadkach, przez nałoŜenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających 

sankcji. 

2. Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy mają 

uprawnienia do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, wobec 

wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy 

otrzymują od Unii środki na podstawie niniejszego programu. 

 Europejski Urząd ds. Zwalczania NaduŜyć Finansowych (OLAF) moŜe 

przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu u podmiotów gospodarczych, 

których takie finansowanie bezpośrednio lub pośrednio dotyczy, zgodnie z 

procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 
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2185/96*, w celu ustalenia, czy miały miejsce naduŜycia finansowe, korupcja 

lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe 

Unii, w związku z umową o dotację, decyzją o udzieleniu dotacji lub 

zamówieniem dotyczącym finansowania przez Unię. 

 Nie naruszając przepisów akapitu pierwszego i drugiego, w umowach o 

współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, 

umowach o dotację, decyzjach o udzieleniu dotacji i zamówieniach 

wynikających z wdroŜenia niniejszego rozporządzenia wyraźnie upowaŜnia się 

Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, 

kontroli i inspekcji na miejscu. 

__________________ 

* Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 

1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych 

przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot 

Europejskich przed naduŜyciami finansowymi i innymi 

nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2)”; 

 

▌ 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w Ŝycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąŜe w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Sporządzono w  

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący  
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Or. en 

 


