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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja gromadzi informacje 
dotyczące wszystkich dopłat otrzymanych 
z [pierwszego i drugiego filara WPR] i 
dodaje całkowitą kwotę, jaką osoba 
fizyczna otrzymuje bezpośrednio w formie 
płatności bezpośrednich lub pośrednio 
jako właściciel osoby prawnej, która jest 
beneficjentem płatności WPR (płatności 
bezpośrednich i płatności ze środków na 
rozwój obszarów wiejskich). Komisja 
śledzi sytuację na bieżąco i wstrzymuje 
płatności przekraczające skumulowaną 
kwotę wynoszącą:
a) 500 000 EUR w pierwszym filarze na 
płatności bezpośrednie;
b) 1 000 000 na inwestycje w ramach 
drugiego filaru; Komisja jest 
powiadamiana o przekroczeniu pułapu. 
Komisja ocenia indywidualnie, czy w 
należycie uzasadnionych sytuacjach 
można zastosować wyjątek. Komisja 
opracowuje wyraźnie określone, 
obiektywne kryteria, które są publikowane 
w formie wytycznych dla organów państw 
członkowskich bez zbędnej zwłoki.
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Płatności na rzecz projektów 
realizowanych z korzyścią dla szerszego 
społeczeństwa przez organy regionalne i 
lokalne, miasta lub miasteczka powinny 
być wykluczone z tych pułapów.
Komisja opracowuje informacje na 
bieżąco i ustanawia system 
monitorowania, dostosowując i 
rozszerzając system ARACHNE lub inne 
stosowne narzędzia IT; Jako warunek 
uzyskania środków na podstawie 
niniejszego rozporządzenia należy 
zobowiązać państwa członkowskie do 
wprowadzania wszystkich odnośnych 
danych (projektu, płatności, osoby 
prawnej, osoby fizycznej, uprawnionych 
właścicieli itp.) do tego systemu na 
bieżąco; Komisja wykorzystuje te 
informacje na bieżąco i system 
monitorowania do uzyskania precyzyjnego 
przeglądu rozdziału i sprawiedliwego 
przydzielania funduszy UE oraz jako 
możliwość śledzenia i dodawania 
rozdzielonych środków finansowych.
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