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14.10.2020 A8-0199/208

Poprawka 208
Pina Picierno
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0199/2019
Ulrike Müller
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa 
i produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, zwalczanie 
zmiany klimatu i dostosowanie do niej 
oraz przekształcanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji z rozwiązań 
teoretycznych w zastosowania praktyczne 
na polach i rynkach. WPR powinna 
ponadto stanowić odpowiedź na obawy 
obywateli związane ze zrównoważoną 
produkcją rolną.

(1) W komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i 
produkcji żywności” z dnia 29 listopada 
2017 r. stwierdzono, że wspólna polityka 
rolna (zwana dalej „WPR”) powinna nadal 
zwiększać swoją gotowość do reagowania 
na przyszłe wyzwania i możliwości 
poprzez zwiększanie zatrudnienia, wzrostu 
gospodarczego i inwestycji, podnoszenie 
norm pracy, zwalczanie zmiany klimatu i 
dostosowanie do niej, a także 
dostosowywanie rezultatów badań 
naukowych i innowacji oraz przenoszenie 
ich z laboratoriów na pola i rynki. WPR 
powinna ponadto stanowić odpowiedź na 
obawy obywateli związane ze 
zrównoważoną produkcją rolną i rozwojem 
obszarów wiejskich.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Poprawka 209
Pina Picierno
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0199/2019
Ulrike Müller
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49a) W komunikacie Komisji pt. 
„Strategia „od pola do stołu” na rzecz 
sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego 
dla środowiska systemu żywnościowego” z 
dnia 20 maja 2020 r. podkreślono 
znaczenie zapewnienia przestrzegania 
kluczowych zasad zapisanych w 
Europejskim filarze praw socjalnych. 
Kwestie ochrony socjalnej pracowników, 
warunków pracy i warunków 
mieszkaniowych, a także ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa odegrają ważną rolę w 
budowaniu sprawiedliwych, silnych i 
zrównoważonych systemów 
żywnościowych. WPR powinna być 
jednym z narzędzi służących realizacji 
celów Europejskiego filaru praw 
socjalnych.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Poprawka 210
Pina Picierno
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0199/2019
Ulrike Müller
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Zasada warunkowości stanowi 
istotny element WPR, w szczególności 
w odniesieniu do elementów 
środowiskowych i klimatycznych, ale też 
tych dotyczących zdrowia publicznego 
oraz kwestii związanych ze zwierzętami. 
Oznacza to, że należy prowadzić kontrole, 
a w stosownych przypadkach stosować 
kary, aby zapewnić skuteczność systemu 
warunkowości. Aby zapewnić równe 
szanse wszystkim beneficjentom 
w różnych państwach członkowskich, na 
poziomie Unii należy wprowadzić pewne 
ogólne zasady dotyczące kontroli i kar 
w zakresie warunkowości.

(55) Zasada warunkowości stanowi 
istotny element WPR gwarantujący, że 
płatności wspierają wysoki stopień 
zrównoważenia oraz zapewniają równe 
szanse rolnikom w państwach 
członkowskich i między tymi państwami, 
w szczególności w odniesieniu do 
elementów społecznych, środowiskowych i 
klimatycznych, ale też tych dotyczących 
zdrowia publicznego oraz dobrostanu 
zwierząt. Oznacza to, że należy prowadzić 
kontrole, a w stosownych przypadkach 
stosować kary, aby zapewnić skuteczność 
systemu warunkowości. Aby zapewnić 
takie równe szanse wszystkim 
beneficjentom w różnych państwach 
członkowskich, na poziomie Unii należy 
wprowadzić pewne ogólne zasady 
dotyczące warunkowości oraz kontrole i 
kary związane z ich nieprzestrzeganiem.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Poprawka 211
Pina Picierno
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0199/2019
Ulrike Müller
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

84 System kontroli w związku 
z zasadą warunkowości

84 System kontroli w związku 
z zasadą warunkowości

1. 1.

Państwa członkowskie ustanawiają system 
kontroli w celu zapewnienia, aby 
beneficjenci pomocy, o której mowa 
w art. 11 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] i odpowiednio 
w rozdziale IV rozporządzenia (UE) 
nr 228/2013 i rozdziale IV rozporządzenia 
(UE) nr 229/2013, spełniali obowiązki, 
o których mowa w tytule III rozdział 1 
sekcja 2 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Państwa członkowskie posiadają system 
kontroli w celu zapewnienia, aby 
następujący beneficjenci spełniali 
obowiązki, o których mowa w tytule III 
rozdział 1 sekcja 2 rozporządzenia (UE) 
…/… [rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR]:

a) beneficjenci otrzymujący płatności 
bezpośrednie na mocy przepisów tytułu III 
rozdział II rozporządzenia (UE)…/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];
b) beneficjenci otrzymujący roczne 
premie przewidziane w art. 65, 66 i 67 
rozporządzenia (UE)…/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];
c) beneficjenci otrzymujący wsparcie 
na mocy rozdziału IV rozporządzenia 
(UE) nr 228/2013 i rozdziału IV 
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rozporządzenia (UE) nr 229/2013.
Państwa członkowskie mogą korzystać 
z istniejących systemów kontroli 
i administracji w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
zasady warunkowości.

Państwa członkowskie mogą korzystać 
z istniejących systemów kontroli 
i administracji w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
zasady warunkowości.

Systemy te muszą być zgodne z systemem 
kontroli, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu.

Systemy te muszą być zgodne z systemem 
kontroli, o którym mowa w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu.

W celu zapewnienia zgodności z mającymi 
zastosowanie warunkami pracy i 
zatrudnienia wynikającymi z 
odpowiednich układów zbiorowych pracy 
oraz z prawem socjalnym i prawem pracy 
na szczeblu krajowym, unijnym i 
międzynarodowym, państwa członkowskie 
zapewniają współpracę między 
właściwymi organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za inspekcje pracy i 
systemem kontroli, o którym mowa w 
akapicie pierwszym. W sytuacjach 
transgranicznych zapewnia się również 
koordynację i współpracę z Europejskim 
Urzędem ds. Pracy (ELA), którego 
funkcjonowanie reguluje rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1149 z dnia 20 czerwca 2019 r.

Państwa członkowskie dokonują 
corocznego przeglądu systemu kontroli, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
w świetle uzyskanych wyników.

Państwa członkowskie dokonują 
corocznego przeglądu systemu kontroli, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
w świetle uzyskanych wyników.

2. Do celów niniejszego rozdziału 
stosuje się następujące definicje:

2. Do celów niniejszego rozdziału 
stosuje się następujące definicje:

a) „wymóg” oznacza każdy wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania 
wynikający z prawa Unii, o którym mowa 
w art. 11 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] w ramach danego 
aktu, różny co do istoty od wszelkich 
innych wymogów tego samego aktu;

a) „wymóg” oznacza każdy wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania 
wynikający z prawa Unii, o którym mowa 
w art. 11 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] w ramach danego 
aktu, różny co do istoty od wszelkich 
innych wymogów tego samego aktu;

b) „akt” oznacza każdą dyrektywę 
oraz rozporządzenie, o których mowa 
w art. 11 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 

b) „akt” oznacza każdą dyrektywę 
oraz rozporządzenie, o których mowa 
w art. 11 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
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strategicznego WPR]. strategicznego WPR].

ba) „ponowne wystąpienie 
niezgodności” oznacza, że niezgodność z 
tym samym wymogiem lub tą samą normą 
została stwierdzona więcej niż jeden raz, 
pod warunkiem że beneficjent został 
poinformowany o wcześniejszej 
niezgodności oraz, w stosownych 
przypadkach, miał możliwość podjęcia 
niezbędnych działań, aby usunąć tę 
poprzednią niezgodność.

3. W ramach swoich systemów 
kontroli, o których mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie:

3. W celu wypełnienia swoich 
obowiązków w zakresie kontroli 
określonych w ust.1 państwa 
członkowskie:

a) uwzględniają kontrole na miejscu 
w celu sprawdzenia przestrzegania przez 
beneficjentów obowiązków określonych 
w tytule III rozdział 1 sekcja 2 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];

a) uwzględniają kontrole na miejscu 
w celu sprawdzenia przestrzegania przez 
beneficjentów obowiązków określonych 
w tytule III rozdział 1 sekcja 2 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];

b) w zależności od określonych 
wymogów, norm, aktów lub obszarów 
stosowania zasady warunkowości, mogą 
podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli 
w ramach systemów kontroli stosowanych 
dla danego wymogu, normy, aktu lub 
obszaru stosowania zasady warunkowości, 
pod warunkiem że skuteczność tych 
kontroli jest co najmniej równa 
skuteczności kontroli na miejscu, o których 
mowa w lit. a);

b) w zależności od określonych 
wymogów, norm, aktów lub obszarów 
stosowania zasady warunkowości, mogą 
podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli 
w ramach systemów kontroli stosowanych 
dla danego wymogu, normy, aktu lub 
obszaru stosowania zasady warunkowości, 
pod warunkiem że skuteczność tych 
kontroli jest co najmniej równa 
skuteczności kontroli na miejscu, o których 
mowa w lit. a);

c) w stosownych przypadkach mogą 
wykorzystywać teledetekcję lub system 
monitorowania obszarów w celu 
przeprowadzenia kontroli na miejscu, 
o których mowa w lit. a);

c) w stosownych przypadkach oraz 
jeśli jest to wykonalne, mogą 
wykorzystywać teledetekcję lub system 
monitorowania i kontroli obszarów w celu 
przeprowadzenia kontroli na miejscu, o 
których mowa w lit. a); i
ca) ustanawiają system wczesnego 
ostrzegania.

d) określają próbę kontrolną do 
celów kontroli, o których mowa w lit. a) 
i które mają być przeprowadzane co roku 
na podstawie analizy ryzyka, oraz 
uwzględniają element losowy 
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i zapewniają, aby próba kontrolna 
obejmowała co najmniej 1 % 
beneficjentów otrzymujących pomoc 
ustanowioną w tytule III rozdział 1 sekcja 
2 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

da) Do celów kontroli służących 
weryfikacji przestrzegania przez 
beneficjentów warunków pracy i 
zatrudnienia wynikających z 
odpowiednich układów zbiorowych oraz 
mającego zastosowanie krajowego, 
unijnego i międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa pracy, o których mowa 
w [rozporządzeniu w sprawie planów 
strategicznych WPR], próba kontrolna, o 
której mowa w lit. d), obejmuje co 
najmniej 10 % beneficjentów 
otrzymujących pomoc przewidzianą w 
tytule III rozdział 1 sekcja 2 
rozporządzenia (UE).../... [rozporządzenie 
w sprawie planów strategicznych WPR ].
3a. Państwa członkowskie określają 
próbę kontrolną do celów kontroli, 
o których mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego 
artykułu i które mają być przeprowadzane 
co roku na podstawie analizy ryzyka, 
względem których mogą one zastosować 
współczynniki ważenia oraz element 
losowy, i zapewniają, aby próba kontrolna 
obejmowała co najmniej 1 % 
beneficjentów otrzymujących pomoc 
ustanowioną w tytule III rozdział 1 sekcja 
2 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].
3b. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
uproszczonych kontroli dla rolników 
uczestniczących w systemach, o których 
mowa w art. 25 rozporządzenia (UE).../... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].
3c. Komisja przyjmuje w drodze aktów 
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wykonawczych przepisy dotyczące 
przeprowadzania kontroli, o których 
mowa w niniejszym artykule, w tym 
przepisy gwarantujące, że analiza ryzyka 
uwzględnia następujące czynniki:
a) uczestnictwo rolników w systemie 
doradztwa rolniczego przewidzianym w 
art. 13 rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];
b) uczestnictwo rolników w systemie 
certyfikacji przewidzianym w art. 12 ust. 
3a rozporządzenia (UE) .../... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], o ile rozporządzenie 
obejmuje odnośne wymogi i normy.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3. [Popr. 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Poprawka 212
Pina Picierno
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0199/2019
Ulrike Müller
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 1.

Państwa członkowskie ustanawiają system 
przewidujący stosowanie kar 
administracyjnych dla beneficjentów, 
o których mowa w art. 11 rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], którzy nie 
spełniają w jakimkolwiek czasie w danym 
roku kalendarzowym przepisów 
dotyczących zasady warunkowości 
ustanowionych w tytule III rozdział 1 
sekcja 2 tego rozporządzenia („system 
kar”).

Państwa członkowskie ustanawiają system 
przewidujący stosowanie kar 
administracyjnych dla beneficjentów, 
o których mowa w art. 11 rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie dotyczące 
planu strategicznego WPR], którzy nie 
spełniają w jakimkolwiek czasie w danym 
roku kalendarzowym przepisów 
dotyczących zasady warunkowości 
ustanowionych w tytule III rozdział 1 
sekcja 2 tego rozporządzenia („system 
kar”).

W ramach tego systemu kary 
administracyjne, o których mowa 
w akapicie pierwszym, stosuje się jedynie 
w przypadku gdy niezgodność jest 
wynikiem działania lub zaniechania, które 
można bezpośrednio przypisać danemu 
beneficjentowi; oraz w przypadku gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków lub obydwa:

W ramach tego systemu kary 
administracyjne, o których mowa 
w akapicie pierwszym, stosuje się jedynie 
w przypadku gdy niezgodność jest 
wynikiem działania lub zaniechania, które 
można bezpośrednio przypisać danemu 
beneficjentowi; oraz w przypadku gdy 
spełniony jest jeden, dwa lub wszystkie 
z następujących warunków:

a) niezgodność związana jest 
z działalnością rolniczą beneficjenta;

a) niezgodność związana jest 
z działalnością rolniczą beneficjenta;

b) dotyczy ona obszaru gospodarstwa 
rolnego beneficjenta.

b) dotyczy ona obszaru gospodarstwa 
rolnego beneficjenta;
ba) niezgodność wpływa na warunki 
pracy i zatrudnienia pracowników 
zatrudnionych przez beneficjenta.
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W odniesieniu do obszarów leśnych nie 
stosuje się jednak kary administracyjnej, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
jeżeli w odniesieniu do danego obszaru nie 
wnioskowano o wsparcie zgodnie z art. 65 
i 66 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] .

W odniesieniu do obszarów leśnych nie 
stosuje się jednak kary administracyjnej, 
o której mowa w akapicie pierwszym, 
jeżeli w odniesieniu do danego obszaru nie 
wnioskowano o wsparcie zgodnie z art. 65 
i 66 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] .

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Poprawka 213
Pina Picierno
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0199/2019
Ulrike Müller
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2 – litera a – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza litera nie ma zastosowania do 
obowiązków pracodawców wynikających z 
art. XX rozporządzenia (UE).../... 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Poprawka
Pina Picierno
w imieniu grupy S&D

Sprawozdanie A8-0199/2019
Ulrike Müller
Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

86 Obliczanie kary 86 Obliczanie kary

1. 1.

Kary administracyjne przewidziane 
w tytule III rozdział 1 sekcja 2 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] stosuje się w drodze 
zmniejszenia całkowitej kwoty płatności 
lub wykluczenia z płatności wskazanych 
w tej sekcji wymienionego rozporządzenia, 
które zostały lub mają zostać przyznane 
danemu beneficjentowi w odniesieniu do 
wniosków o przyznanie pomocy, które 
złożył lub złoży w roku kalendarzowym, 
w którym stwierdzono nieprawidłowość.

Kary administracyjne stosuje się w drodze 
zmniejszenia całkowitej kwoty płatności 
lub wykluczenia z płatności wskazanych w 
art. 84 ust. 1, które zostały lub mają zostać 
przyznane danemu beneficjentowi w 
odniesieniu do wniosków o przyznanie 
pomocy, które złożył lub złoży w roku 
kalendarzowym, w którym stwierdzono 
nieprawidłowość.

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość, 
powtarzalność lub umyślność stwierdzonej 
niezgodności. Nakładane kary są 
odstraszające i proporcjonalne oraz 
spełniają kryteria określone w ust. 2 i 3 
niniejszego artykułu.

W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń 
uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość, 
powtarzalność lub umyślność stwierdzonej 
niezgodności. Nakładane kary są 
skuteczne, odstraszające i proporcjonalne 
oraz spełniają kryteria określone w ust. 2 
i 3 niniejszego artykułu.

2. 2.

W przypadku niezgodności wynikającej 
z zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia wynosi z zasady 3 % 
całkowitej kwoty płatności, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu.

W przypadku niezgodności wynikającej 
z zaniedbania wielkość procentowa 
zmniejszenia wynosi z zasady 3 % 
całkowitej kwoty płatności, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu. Zmniejszenie 
to jest ustalane na podstawie oceny 
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powagi niezgodności, według kryteriów 
określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie mogą stworzyć 
system wczesnego ostrzegania stosowany 
w indywidualnych przypadkach 
niezgodności, które mają miejsce po raz 
pierwszy i które z uwagi na swoją 
nieznaczną wagę, zasięg i trwałość nie 
prowadzą do zmniejszenia lub 
wykluczenia. Jeżeli kolejna kontrola 
przeprowadzona w ciągu następnych trzech 
lat kalendarzowych wykaże, że 
niezgodności nie naprawiono, zmniejszenie 
zgodne z akapitem pierwszym stosuje się z 
mocą wsteczną.

Państwa członkowskie tworzą i stosują 
system wczesnego ostrzegania, o którym 
mowa w art. 84 ust. 3, w indywidualnych 
przypadkach niezgodności, które mają 
miejsce po raz pierwszy i które z uwagi na 
swoją nieznaczną wagę, zasięg i trwałość 
nie prowadzą do zmniejszenia lub 
wykluczenia. Właściwy organ informuje 
beneficjenta o obowiązku podjęcia działań 
naprawczych oraz proponuje środki 
naprawcze, jakie należy podjąć, aby 
wyeliminować niezgodność. Jeżeli kolejna 
kontrola przeprowadzona w ciągu 
następnych trzech lat kalendarzowych 
wykaże, że niezgodności nie naprawiono, 
zmniejszenie zgodne z akapitem 
pierwszym stosuje się z mocą wsteczną.

Jednakże przypadki niezgodności 
stanowiące bezpośrednie ryzyko dla 
zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt 
zawsze prowadzą do zmniejszenia lub 
wykluczenia.

Jednakże przypadki niezgodności 
stanowiące bezpośrednie ryzyko dla 
zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt 
zawsze prowadzą do zmniejszenia lub 
wykluczenia.

Państwa członkowskie mogą zapewnić 
obowiązkowe szkolenie w ramach systemu 
doradztwa rolniczego przewidzianego 
w tytule III rozdział 1 sekcja 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] dla beneficjentów, 
którzy otrzymali wczesne ostrzeżenie.

Państwa członkowskie mogą zapewnić 
obowiązkowe szkolenie w ramach systemu 
doradztwa rolniczego przewidzianego 
w tytule III rozdział 1 sekcja 3 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR] dla beneficjentów, 
którzy otrzymali wczesne ostrzeżenie.

2a. Niezależnie od ust. 2 w 
przypadkach wynikającej z zaniedbania 
niezgodności z mającymi zastosowanie 
warunkami pracy i zatrudnienia lub 
obowiązkami pracodawcy wynikającymi z 
odpowiednich układów zbiorowych oraz 
prawa socjalnego i prawa pracy na 
szczeblu krajowym, unijnym i 
międzynarodowym, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR], 
pracodawcy jak najszybciej usuwają i 
naprawiają to naruszenie zgodnie z 
prawem krajowym i praktyką krajową, 
aby uniknąć zmniejszenia o co najmniej 
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20 % całkowitej kwoty płatności, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Kara 
będzie nadal stosowana przez kolejne lata 
kalendarzowe do momentu usunięcia i 
naprawienia naruszenia.

3. W przypadku ponownego 
wystąpienia niezgodności wielkość 
procentowa zmniejszenia jest wyższa od 
tej, która obowiązuje w przypadku 
niezgodności wynikającej z zaniedbania 
i podlegającej karze po raz pierwszy.

3. W przypadku ponownego 
wystąpienia niezgodności wielkość 
procentowa zmniejszenia wynosi 
zasadniczo 10 % całkowitej kwoty 
płatności, o której mowa w ust. 1.

W przypadku ponownego wystąpienia 
dalszych niezgodności, jeżeli nie podano 
uzasadnienia, uznaje się, że beneficjent 
działał umyślnie w znaczeniu określonym 
w ust. 4.

4. W przypadku umyślnej 
niezgodności wielkość procentowa 
zmniejszenia jest wyższa od tej, która 
obowiązuje w przypadku ponownego 
wystąpienia niezgodności na podstawie 
ust. 3 i może nawet prowadzić do 
całkowitego wykluczenia z płatności 
i może być stosowana przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą liczbę lat 
kalendarzowych.

4. W przypadku umyślnej 
niezgodności wielkość procentowa 
zmniejszenia wynosi co najmniej 15 % 
całkowitej kwoty płatności, o której mowa 
w ust. 1, i może prowadzić do całkowitego 
wykluczenia z płatności oraz może być 
stosowana przez jeden rok kalendarzowy 
lub przez większą liczbę lat 
kalendarzowych. W przypadkach celowej 
niezgodności z mającymi zastosowanie 
warunkami pracy i zatrudnienia 
wynikającymi z odpowiednich układów 
zbiorowych oraz prawa socjalnego i prawa 
pracy na szczeblu krajowym, unijnym i 
międzynarodowym, o których mowa w 
rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie 
w sprawie planu strategicznego WPR], 
państwa członkowskie zmniejszają co 
najmniej 50 % całkowitej kwoty płatności. 
W zależności od powagi umyślnej 
niezgodności odsetek ten może być wyższy 
i prowadzić nawet do całkowitego 
wykluczenia z płatności oraz ma 
zastosowanie przez co najmniej jeden rok 
kalendarzowy do momentu usunięcia i 
naprawienia naruszenia.

5. W celu zapewnienia równych 
warunków działania dla państw 
członkowskich oraz skuteczności 
i odstraszającego efektu systemu kar 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

5. W celu zapewnienia równych 
warunków działania dla państw 
członkowskich oraz skuteczności 
i odstraszającego efektu systemu kar 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
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zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o dodatkowe przepisy dotyczące 
stosowania i obliczania kar.

zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o dodatkowe przepisy dotyczące 
stosowania i obliczania kar.
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