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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0393),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0247/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie 
przedstawione przez Komisję Rozwoju, Komisję Budżetową, Komisję Kontroli 
Budżetowej oraz Komisję Rozwoju Regionalnego (A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) …/… [nowe rozporządzenie 
finansowe]12, w szczególności te dotyczące 
zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi, funkcji akredytowanych 
organów i zasad budżetowych, powinny 
mieć zastosowanie do interwencji 
i środków określonych w niniejszym 
rozporządzeniu.

(5) Przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/104612, w szczególności te 
dotyczące zarządzania dzielonego 
z państwami członkowskimi, funkcji 
akredytowanych organów i zasad 
budżetowych, powinny mieć zastosowanie 
do interwencji i środków określonych 
w niniejszym rozporządzeniu.

__________________ __________________

12 Rozporządzenie (UE, Euratom) …/… 
[nowe rozporządzenie finansowe].

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Przepisy rozporządzenia (UE) 
…/… [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów1] należy stosować 
odpowiednio do interwencji i środków 
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określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) „wskaźnik produktu” oznacza 
wskaźnik produktu zdefiniowany w art. 2 
pkt 12 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) „wskaźnik rezultatu” oznacza 
wskaźnik rezultatu zdefiniowany w art. 2 
pkt 13 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) „poważne uchybienie” oznacza 
poważne uchybienie zdefiniowane w art. 2 
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pkt 30 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) „instytucja pośrednicząca” 
oznacza instytucję pośredniczącą 
zdefiniowaną w art. 2 pkt 7 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów].

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) „plan działania” oznacza plan 
działania zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
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Środki informacyjne

1. Przekazywanie informacji 
finansowane na podstawie art. 7 lit. e) ma 
na celu w szczególności: udzielenie 
wsparcia w zakresie wyjaśniania, 
wdrażania i rozwijania WPR oraz 
podnoszenie świadomości społecznej 
w zakresie treści i celów tej polityki; 
odzyskiwanie zaufania konsumentów 
utraconego w następstwie kryzysów, za 
pomocą kampanii informacyjnych; 
informowanie rolników i innych 
podmiotów działających na obszarach 
wiejskich oraz promowanie europejskiego 
modelu rolnictwa, jak również pomoc 
obywatelom w jego zrozumieniu. Środki te 
mają na celu przekazywanie spójnych, 
obiektywnych i całościowych informacji, 
tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii.

2. Środkami, o których mowa 
w ust. 1, mogą być:

a) roczne programy prac lub inne 
szczególne środki przedstawione przez 
strony trzecie;

b) działania wdrażane z inicjatywy 
Komisji. Wyklucza się środki wymagane 
przez prawo lub środki już finansowane 
w ramach innych działań unijnych. 

W celu wdrożenia działań, o których 
mowa w akapicie pierwszym lit. b), 
Komisję mogą wspomagać eksperci 
zewnętrzni. Środki, o których mowa 
w akapicie pierwszym, przyczyniają się 
również do przekazywania informacji na 
temat priorytetów politycznych Unii, 
w zakresie, w jakim priorytety te są 
związane z celami ogólnymi niniejszego 
rozporządzenia.

3. Komisja publikuje raz do roku 
zaproszenie do składania wniosków 
spełniające warunki określone 
w rozporządzeniu finansowym.

4. Komitet, o którym mowa w art. 101 
ust. 1, powiadamia się o środkach 
przewidzianych i wprowadzonych na 
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podstawie niniejszego artykułu.

5. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 44 przeniesiony i umieszczony po art. 6 jako nowy artykuł w tym rozdziale: brak zmian w 
treści.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z każdego z funduszy można bezpośrednio 
finansować – z inicjatywy Komisji lub 
w jej imieniu – działania przygotowawcze, 
działania w zakresie monitorowania, 
wsparcia administracyjnego i technicznego 
oraz środki w zakresie ewaluacji, audytu 
i kontroli wymagane do realizacji WPR. 
Obejmują one w szczególności:

Z każdego z funduszy można bezpośrednio 
finansować – z inicjatywy Komisji lub 
w jej imieniu – działania przygotowawcze, 
działania w zakresie monitorowania, 
wsparcia administracyjnego i technicznego 
oraz środki w zakresie ewaluacji, audytu 
i kontroli wymagane do realizacji WPR. 
Wkład EFRROW, o którym mowa w art. 
86 ust. 3 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], uwzględnia 
wzmocnienie budowania zdolności 
administracyjnych w odniesieniu do 
nowych systemów zarządzania i kontroli w 
państwie członkowskim. Obejmują one 
w szczególności:

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Tekst tego artykułu został w połowie przeniesiony do art. 9a (nowy) i w połowie do art. 10a 
(nowy).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a

Właściwy organ

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
na poziomie ministerialnym organ 
odpowiedzialny za:

a) wydawanie, przegląd i cofanie 
akredytacji agencji płatniczych, o których 
mowa w art. 9a ust. 2;

b) akredytację jednostki 
koordynującej, o której mowa w art. 10a;

c) wyznaczanie jednostki 
certyfikującej, o której mowa w art. 11;

d) realizację zadań przypisanych 
właściwemu organowi na mocy 
niniejszego rozdziału.

2. Właściwy organ podejmuje, 
w drodze formalnego aktu, decyzję 
w sprawie wydania lub, po dokonaniu 
przeglądu, cofnięcia akredytacji agencji 
płatniczej i jednostki koordynującej 
w oparciu o badanie kryteriów 
akredytacji, które zostaną przyjęte przez 
Komisję zgodnie z art. 12a ust. 1 lit. a). 
Właściwy organ bezzwłocznie informuje 
Komisję o przyznaniu lub cofnięciu 
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akredytacji.

Or. en

(Zob. (zmienione) brzmienie wcześniejszego art. 9)

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się

Właściwy organ

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
na poziomie ministerialnym organ 
odpowiedzialny za:

a) wydawanie, przegląd i cofanie 
akredytacji agencji płatniczych, o których 
mowa w art. 8 ust. 2;

b) akredytację jednostki 
koordynującej, o której mowa w art. 8 
ust. 4;

c) wyznaczanie jednostki 
certyfikującej, o której mowa w art. 11;

d) realizację zadań przypisanych 
właściwemu organowi na mocy 
niniejszego rozdziału.

2. Właściwy organ podejmuje, 
w drodze formalnego aktu, decyzję 
w sprawie wydania lub, po dokonaniu 
przeglądu, cofnięcia akredytacji agencji 
płatniczej i jednostki koordynującej 
w oparciu o badanie kryteriów 
akredytacji, które zostaną przyjęte przez 
Komisję zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a). 
Właściwy organ bezzwłocznie informuje 
Komisję o przyznaniu lub cofnięciu 
akredytacji.

Or. en
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(Tekst tego artykułu został przeniesiony (i zmieniony) do nowego art. 8a)

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Agencje płatnicze

1. Agencje płatnicze są jednostkami 
lub instytucjami państw członkowskich 
odpowiedzialnymi za zarządzanie 
wydatkami, o których mowa w art. 5 ust. 2 
i art. 6, oraz za ich kontrolę.

Można delegować wykonywanie tych 
zadań z wyjątkiem dokonywania płatności.

2. Państwa członkowskie akredytują 
jako agencje płatnicze jednostki lub 
instytucje, które dysponują strukturą 
administracyjną i systemem wewnętrznej 
kontroli oferującymi wystarczające 
gwarancje, że płatności są zgodne 
z prawem, prawidłowe i właściwie 
rozliczane. W tym celu agencje płatnicze 
muszą spełniać minimalne warunki 
w zakresie akredytacji w odniesieniu do 
struktury wewnętrznej, działań 
kontrolnych, informacji i komunikacji 
oraz monitorowania określone przez 
Komisję zgodnie z art. 12a ust. 1 lit. a).

Każde państwo członkowskie ogranicza 
liczbę akredytowanych agencji płatniczych 
w następujący sposób:

a) do jednej agencji na poziomie 
krajowym lub, w stosownych 
przypadkach, do jednej agencji na region; 
oraz

b) do jednej agencji zarządzającej 
zarówno wydatkami EFRG, jak 
i wydatkami EFRROW.

Jednakże w przypadku gdy agencje 
płatnicze ustanowiono na poziomie 
regionalnym, państwa członkowskie 
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dodatkowo akredytują agencję płatniczą 
na poziomie krajowym dla systemów 
pomocy, którymi ze względu na ich 
charakter należy zarządzać na poziomie 
krajowym, albo powierzają zarządzanie 
tymi systemami swoim regionalnym 
agencjom płatniczym.

Cofa się akredytację agencji płatniczych, 
które nie zarządzały wydatkami EFRG lub 
EFRROW przez okres co najmniej trzech 
lat.

Po dacie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie nie 
wyznaczają żadnych nowych, 
dodatkowych agencji płatniczych.

3. Do celów art. 63 ust. 5 i 6 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/… 
[nowe rozporządzenie finansowe] 
(„rozporządzenie finansowe”) do dnia 15 
lutego roku następującego po danym roku 
budżetowym osoba kierująca 
akredytowaną agencją płatniczą 
sporządza i przekazuje Komisji 
następujące informacje:

a) roczne sprawozdanie finansowe 
dotyczące wydatków poniesionych przy 
realizacji zadań powierzonych 
podlegającej jej akredytowanej agencji 
płatniczej, jak określono w art. 63 ust. 5 
lit. a) rozporządzenia finansowego, wraz 
z informacjami wymaganymi do ich 
rozliczenia zgodnie z art. 51;

b) sprawozdanie z rocznego 
rozliczenia finansowego, o którym mowa 
w art. 51 ust. 1, wykazujące, że wydatki 
zostały dokonane zgodnie z art. 35;

c) deklarację zarządczą, o której 
mowa w art. 63 ust. 6 rozporządzenia 
finansowego, dotyczącą prawidłowego 
przedstawienia, kompletności 
i dokładności informacji, jak przewidziano 
w art. 63 ust. 6 lit. a) rozporządzenia 
finansowego.

W wyjątkowych przypadkach Komisja 
może na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego wydłużyć termin 
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15 lutego, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, do dnia 1 marca, jak 
przewidziano w art. 63 ust. 7 akapit drugi 
rozporządzenia finansowego.

4. W przypadku gdy akredytowana 
agencja płatnicza nie spełnia jednego lub 
większej liczby kryteriów akredytacji, 
o których mowa w ust. 2, lub przestaje je 
spełniać, państwo członkowskie –
działając z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji – cofa akredytację, chyba 
że agencja płatnicza wprowadzi niezbędne 
zmiany w terminie ustalonym przez 
właściwy organ, z uwzględnieniem wagi 
problemu.

5. Agencje płatnicze zarządzają 
operacjami związanymi z interwencją 
publiczną, za które są odpowiedzialne, 
i zapewniają kontrolę tych operacji, 
a także przyjmują ogólną 
odpowiedzialność w tym zakresie.

Jeżeli wsparcie jest zapewniane za 
pośrednictwem instrumentu finansowego, 
który jest wdrażany przez EBI lub inną 
międzynarodową instytucję finansową, 
w której państwo członkowskie posiada 
akcje lub udziały, agencja płatnicza 
opiera się na sprawozdaniu z kontroli 
potwierdzającym wnioski o płatność 
przedłożone przez EBI lub inną 
międzynarodową instytucję.

Or. en

(Zob. (zmienione) brzmienie wcześniejszego art. 8)

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreśla się

Uprawnienia Komisji
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1. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące:

a) minimalnych warunków 
dotyczących akredytacji agencji 
płatniczych, o których mowa w art. 8 
ust. 2, oraz jednostek koordynujących, 
o których mowa w art. 8 ust. 4;

b) obowiązków agencji płatniczych 
w odniesieniu do interwencji publicznej 
oraz przepisów dotyczących zakresu ich 
obowiązków w dziedzinie zarządzania 
i kontroli.

2.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające przepisy dotyczące:

a) procedur wydawania, cofania 
i przeglądu akredytacji dla agencji 
płatniczych i jednostek koordynujących, 
a także procedur nadzoru akredytacji 
agencji płatniczych;

b) pracy i kontroli leżących u podstaw 
deklaracji zarządczej agencji płatniczych, 
o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. c)

c) funkcjonowania jednostki 
koordynującej i zgłaszania informacji 
Komisji, o czym mowa w art. 8 ust. 4.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

Or. en

(Tekst tego artykułu został przeniesiony (i zmieniony) do art. 12a (nowy))

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a

Jednostki koordynujące

W przypadku gdy akredytowano więcej niż 
jedną agencję płatniczą, państwo 
członkowskie wyznacza publiczną 
jednostkę koordynującą, której przydziela 
następujące zadania:

a) gromadzenie informacji, które 
należy przedłożyć Komisji, i przesyłanie 
ich do Komisji;

b) opracowanie sprawozdania z 
rocznego rozliczenia z realizacji celów, 
o którym mowa w art. 52 ust. 1;

c) podejmowanie lub koordynowanie 
działań w celu eliminowania wszelkich 
nieprawidłowości natury ogólnej oraz 
informowanie Komisji o wszelkich 
działaniach następczych, za pomocą planu 
działania, o którym mowa w art. 39 ust. 1 
lub art. 40 ust. 1;

d) promowanie i zapewnianie 
jednolitego stosowania przepisów Unii.

2. Do celów art. 63 ust. 5 i 6 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/… 
[nowe rozporządzenie finansowe] 
(„rozporządzenie finansowe”) do dnia 15 
lutego roku następującego po danym roku 
budżetowym należy sporządzić i przekazać 
Komisji deklarację zarządczą dotyczącą:

a) właściwego funkcjonowania 
wprowadzonych systemów zarządzania, 
które dają niezbędne gwarancje co do 
produktów zgłoszonych w rocznym 
sprawozdaniu z realizacji celów, jak 
przewidziano w art. 63 ust. 6 lit. b) i c) 
rozporządzenia finansowego,

b) analizy charakteru i zasięgu 
błędów i uchybień stwierdzonych 
w systemach podczas audytu i kontroli, 
jak również podjętych lub planowanych 
działań naprawczych, jak przewidziano 
w art. 63 ust. 5 lit. b) rozporządzenia 
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finansowego.

W przypadku państw członkowskich, które 
nie posiadają jednostki koordynującej, 
zadania opisane w niniejszym artykule 
przypisuje się właściwemu organowi.

Państwa członkowskie przyznają 
jednostkom koordynującym specjalne 
akredytacje w zakresie przetwarzania 
informacji finansowych, o których mowa 
w akapicie pierwszym lit. a).

Sprawozdanie z rocznego rozliczenia z 
realizacji celów przedłożone przez 
jednostkę koordynującą jest objęte 
zakresem opinii, o której mowa w art. 11 
ust. 1, i przekazuje się je wraz z deklaracją 
zarządczą dotyczącą całości tego 
sprawozdania.

Or. en

(Zob. (zmienione) brzmienie wcześniejszego art. 8)

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W opinii tej wskazuje się również, czy 
przeprowadzone badanie podaje 
w wątpliwość stwierdzenia zawarte 
w deklaracji zarządczej, o której mowa 
w art. 8 ust. 3 lit. c).

W opinii tej wskazuje się również, czy 
przeprowadzone badanie podaje 
w wątpliwość stwierdzenia zawarte 
w deklaracji zarządczej, o której mowa 
w art. 9a ust. 3 lit. c).

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające przepisy dotyczące zadań 
jednostek certyfikujących, w tym kontroli, 
które mają być przeprowadzone, oraz 
organów, które mają podlegać tym 
kontrolom, jak również świadectw 
i sprawozdań, wraz z towarzyszącymi im 
dokumentami, sporządzanych przez te 
jednostki.

Po wyznaczeniu przez właściwe organy 
państw członkowskich jednostki 
certyfikującej, o której mowa w art. 11, i 
przekazaniu Komisji informacji na ten 
temat, Komisja prezentuje wyczerpujący 
wykaz wszystkich takich jednostek 
Parlamentowi Europejskiemu, nie później 
niż po upływie jednego roku od dnia … 
[data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] i ponownie nie później 
niż po upływie czterech lat od tej daty.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze określają również: skreśla się

a) zasady audytu, na których oparte 
są opinie jednostki certyfikującej, w tym 
ocenę ryzyka, kontrole wewnętrzne oraz 
wymagany poziom dowodów audytowych;

b) metody audytu, które mają być 
stosowane przy przedstawianiu opinii 
przez jednostki certyfikujące,
z uwzględnieniem Międzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 3



PE629.392v01-00 20/59 PR\1165936PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł II – rozdział II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ IIA

Usługi doradcze dla rolników

Artykuł 11a

Usługi doradcze dla rolników

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system świadczenia usług doradczych dla 
rolników i innych beneficjentów wsparcia 
w ramach WPR w zakresie 
gospodarowania gruntami oraz 
zarządzania gospodarstwem („usługi 
doradcze dla rolników”).

2. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują wymiar gospodarczy, 
środowiskowy i społeczny oraz dostarczają 
aktualnych informacji technologicznych 
i naukowych opracowanych w drodze 
badań naukowych i innowacji. Muszą one 
być włączone do wzajemnie powiązanych 
usług świadczonych przez podmioty 
udzielające doradztwa dla rolników, przez 
naukowców, organizacje rolników i inne 
odnośne zainteresowane podmioty 
tworzące systemy wiedzy i innowacji 
w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

3. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby udzielane rolnikom doradztwo było 
bezstronne oraz aby podmioty udzielające 
tego doradztwa nie znajdowały się 



PR\1165936PL.docx 21/59 PE629.392v01-00

PL

w sytuacji konfliktu interesów.

4. Usługi doradcze dla rolników 
obejmują co najmniej:

a) wszystkie wymogi, warunki 
i zobowiązania w dziedzinie zarządzania 
mające zastosowanie do rolników i innych 
beneficjentów i ustanowione w planie 
strategicznym WPR, w tym wymogi 
i normy warunkowości i warunki 
dotyczące systemów wsparcia, jak również 
informacje na temat instrumentów 
finansowych i biznesplanów określonych 
w ramach planu strategicznego WPR;

b) wymogi określone przez państwa 
członkowskie do celów wdrożenia 
dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 
92/43/EWG, dyrektywy 2009/147/WE, 
dyrektywy 2008/50/WE, dyrektywy (UE) 
2016/2284, rozporządzenia (UE) 
2016/2031, rozporządzenia (UE) 
2016/429, art. 55 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/20091a i dyrektywy 2009/128/WE;

c) praktyki rolnicze zapobiegające 
rozwojowi oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, jak określono 
w komunikacie „Europejski plan 
działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe”1b;

d) zarządzanie ryzykiem, o którym 
mowa w art. 70 rozporządzenia (UE) 
…/… [rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR];

e) wsparcie innowacji, 
w szczególności w zakresie przygotowania 
i realizacji projektów grup operacyjnych 
europejskiego partnerstwa innowacyjnego 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa, o których mowa w art. 114;

f) rozwój w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich technologii cyfrowych, o 
których mowa w art. 102, oraz ułatwianie 
dostępu do nich.

3. Szczegółowe wymogi dotyczące 
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systemu doradztwa rolniczego:

a) państwa członkowskie zapewniają, 
za pomocą odpowiedniej procedury 
publicznej, aby doradcy pracujący w 
systemie doradztwa rolniczego byli 
odpowiednio wykwalifikowani i odbywali 
regularne szkolenia;

b) państwa członkowskie zapewniają 
rozdzielenie funkcji doradczych i 
kontrolnych. W związku z powyższym oraz 
bez uszczerbku dla prawa krajowego 
dotyczącego publicznego dostępu do 
dokumentów, państwa członkowskie 
zapewniają, aby wybrane podmioty i 
wyznaczone instytucje, o których mowa w 
art. 12 ust. 1, nie ujawniały żadnych 
danych osobowych ani informacji 
prywatnych lub danych, które uzyskują w 
trakcie prowadzenia działalności 
doradczej, osobom innym niż beneficjent 
zarządzający danym gospodarstwem 
rolnym, z wyjątkiem wszelkich 
nieprawidłowości lub naruszeń 
stwierdzonych w trakcie prowadzenia 
działalności, które podlegają obowiązkowi 
zgłoszenia organom publicznym na mocy 
prawa unijnego lub krajowego, w 
szczególności w przypadku przestępstw. 
Odnośny organ krajowy przekazuje, 
przede wszystkim przy użyciu środków 
elektronicznych, potencjalnemu 
beneficjentowi odpowiedni wykaz 
wybranych podmiotów i wyznaczonych 
instytucji, o których mowa w art. 12 ust. 1.

__________________

1a 30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin i uchylające dyrektywy 
Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. 
L 309 z 24.11.2009, s. 1).

1b „Europejski plan działania »Jedno 
zdrowie« na rzecz zwalczania oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe” 
(COM(2017) 339 final).
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Or. en

(Zob. (zmienione) brzmienie art. 13 COM(2018)0392 z dnia 1 czerwca 2018 r.)

Uzasadnienie

Art. 13 rozporządzenia dotyczącego planu strategicznego, lit. f), dodanie wyrażenia „oraz 
ułatwianie dostępu do nich”; 3. Szczegółowe wymogi dotyczące systemu doradztwa 
rolniczego, zob. obecnie obowiązujące rozporządzenie horyzontalne, art. 13 ust. 1, 2, 3; 
dodanie tekstu w ust. 3. Szczegółowe wymogi dotyczące systemu doradztwa rolniczego, lit. a). 
Państwa członkowskie zapewniają, „za pomocą odpowiedniej procedury publicznej”, aby 
doradcy pracujący w systemie doradztwa rolniczego byli odpowiednio wykwalifikowani i 
odbywali regularne szkolenia.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreśla się

Pułap budżetowy

1. Roczny pułap wydatków EFRG 
składa się z kwot maksymalnych 
ustalonych dla tego funduszu na 
podstawie rozporządzenia (UE, Euratom) 
[COM(2018) 322 final].

2. W przypadku gdy prawo Unii 
przewiduje kwoty, o które mają być 
zmniejszone lub zwiększone kwoty, 
o których mowa w ust. 1, Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze bez 
stosowania procedury, o której mowa 
w art. 101, ustalające saldo netto dostępne 
w przypadku wydatków EFRG na 
podstawie danych, o których mowa 
w prawie Unii.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a

Uprawnienia Komisji

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie 
o przepisy dotyczące:

a) minimalnych warunków 
dotyczących akredytacji agencji 
płatniczych, o których mowa w art. 9a 
ust. 2, oraz jednostek koordynujących, 
o których mowa w art. 10a ust. 4;

b) obowiązków agencji płatniczych 
w odniesieniu do interwencji publicznej 
oraz przepisów dotyczących zakresu ich 
obowiązków w dziedzinie zarządzania 
i kontroli.

c) procedur wydawania, cofania 
i przeglądu akredytacji dla agencji 
płatniczych i jednostek koordynujących, 
a także procedur nadzoru akredytacji 
agencji płatniczych;

d) pracy i kontroli leżących u podstaw 
deklaracji zarządczej agencji płatniczych, 
o której mowa w art. 9 ust. 3 lit. c);

e) funkcjonowania jednostki 
koordynującej i zgłaszania informacji 
Komisji, o czym mowa w art. 10a ust. 4.

3. Komisja przyjmuje akty 
delegowane uzupełniające niniejsze 
rozporządzenie, ustanawiając przepisy 
dotyczące zadań jednostek 
certyfikujących, w tym kontroli, które 
mają być przeprowadzone, oraz organów, 
które mają podlegać tym kontrolom, jak 
również świadectw i sprawozdań, wraz 
z towarzyszącymi im dokumentami, 
sporządzanych przez te jednostki.

Akty delegowane określają również:

a) zasady audytu, na których oparte 
są opinie jednostki certyfikującej, w tym 
ocenę ryzyka, kontrole wewnętrzne oraz 
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wymagany poziom dowodów audytowych;

b) metody audytu, które mają być 
stosowane przy przedstawianiu opinii 
przez jednostki certyfikujące, 
z uwzględnieniem Międzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej.

Or. en

(Zob. (zmienione) brzmienie wcześniejszego art. 10)

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreśla się

Przestrzeganie pułapu

1. W przypadku gdy dla danego 
państwa członkowskiego prawo Unii 
przewiduje pułap finansowy wydatków 
rolnych w euro, takie wydatki zwraca się 
z zastrzeżeniem pułapu ustalonego 
w euro, a w przypadku gdy zastosowanie 
mają art. 37–40 – z zastrzeżeniem 
wszelkich niezbędnych dostosowań.

2. Alokacje dla państw 
członkowskich na interwencje w formie 
płatności bezpośrednich, o których to 
alokacjach mowa w art. 81 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], skorygowane 
o dostosowania określone w art. 15 
niniejszego rozporządzenia, uznaje się za 
pułapy finansowe w euro.

Or. en



PE629.392v01-00 26/59 PR\1165936PL.docx

PL

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a

Instytucja zarządzająca

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
instytucję zarządzającą ich planami 
strategicznymi WPR. Państwa 
członkowskie ustanawiają odpowiedni 
system zarządzania i kontroli w sposób 
zapewniający przejrzysty przydział 
i rozdział funkcji między instytucją 
zarządzającą a innymi organami. Państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za
zapewnienie skutecznego funkcjonowania 
tego systemu przez cały okres realizacji 
planu strategicznego WPR.

2. Instytucja zarządzająca odpowiada 
za zarządzanie planem strategicznym 
WPR i za realizowanie go w efektywny, 
skuteczny i prawidłowy sposób. 
W szczególności zapewnia ona:

a) odpowiedni bezpieczny system 
rejestracji elektronicznej, służący do 
przechowywania i zgłaszania informacji 
statystycznych na temat planu i jego 
realizacji, niezbędnych do celów 
monitorowania i ewaluacji, 
a w szczególności informacji wymaganych 
do monitorowania postępów w osiąganiu 
określonych celów i celów końcowych, 
a także do zarządzania tymi informacjami;

b) aby beneficjenci oraz inne 
podmioty zaangażowane w realizację 
interwencji:

(i) zostali poinformowani o swoich 
obowiązkach wynikających z przyznanej 
pomocy oraz prowadzili oddzielny system 
rachunkowości albo korzystali 
z odpowiedniego kodu rachunkowego dla 
wszystkich transakcji związanych z daną 
operacją;
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(ii) byli świadomi wymogów 
dotyczących przekazywania danych 
instytucji zarządzającej oraz zapisywania 
danych dotyczących produktów i 
rezultatów;

c) aby zainteresowani beneficjenci 
otrzymali, w stosownych przypadkach za 
pomocą środków elektronicznych, wykaz 
wymogów podstawowych w zakresie 
zarządzania oraz minimalnych norm w 
zakresie zasad dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, 
ustanowionych zgodnie z tytułem III 
rozdział I sekcja 2 rozporządzenia UE 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], które należy 
stosować na poziomie gospodarstwa, a
także jasne i dokładne informacje na ich 
temat;

d) aby ocena ex ante, o której mowa 
w art. 125 rozporządzenia UE 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], była zgodna z 
systemem oceny i monitorowania oraz aby 
została przyjęta i przekazana Komisji;

e) istnienie planu ewaluacji, o którym 
mowa w art. 126 rozporządzenia UE 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], przeprowadzenie 
oceny ex post, o której mowa 
w wymienionym artykule, w terminach 
ustanowionych w tym rozporządzeniu, 
zgodność ewaluacji z systemem 
monitorowania i ewaluacji oraz 
przedłożenie ich komitetowi 
monitorującemu, o którym mowa 
w art. 111, i Komisji;

f) przekazywanie komitetowi 
monitorującemu informacji i dokumentów 
potrzebnych do monitorowania realizacji 
planu strategicznego WPR w świetle jego 
celów szczegółowych i priorytetów;

g) sporządzenie rocznego 
sprawozdania z realizacji celów, wraz ze 
zbiorczymi zestawieniami dotyczącymi 
monitorowania oraz jego przedłożenie 
Komisji po konsultacji z komitetem 



PE629.392v01-00 28/59 PR\1165936PL.docx

PL

monitorującym;

h) podjęcie odpowiednich działań 
następczych w odpowiedzi na uwagi 
Komisji dotyczące rocznego sprawozdania 
z realizacji celów;

i) w odniesieniu do interwencji 
wybranych do finansowania 
udostępnienie agencji płatniczej przed 
zatwierdzeniem płatności wszelkich 
niezbędnych informacji, w szczególności 
dotyczących zastosowanych procedur oraz 
wszelkich przeprowadzonych kontroli;

j) aby beneficjenci interwencji 
finansowanych z EFRG innych niż 
interwencje z tytułu obszarów i zwierząt, 
potwierdzali otrzymanie wsparcia 
finansowego, w tym właściwie 
wykorzystywali symbol Unii, zgodnie 
z zasadami określonymi przez Komisję 
zgodnie z ust. 5;

k) rozpowszechnianie informacji 
o planie strategicznym WPR, w tym 
z wykorzystaniem krajowej sieci WPR, 
poprzez informowanie potencjalnych 
beneficjentów, organizacji zawodowych, 
partnerów gospodarczych i społecznych, 
podmiotów zaangażowanych 
w propagowanie równości kobiet 
i mężczyzn oraz odpowiednich organizacji 
pozarządowych, w tym organizacji 
zajmujących się kwestiami środowiska, 
o możliwościach oferowanych przez plan 
strategiczny WPR i zasadach uzyskania 
dostępu do finansowania w ramach planu 
strategicznego WPR, a także poprzez 
informowanie beneficjentów i ogółu 
społeczeństwa o wspieraniu przez Unię 
rolnictwa oraz rozwoju obszarów 
wiejskich za pomocą planu strategicznego 
WPR.

3. Do zarządzania interwencjami 
w ramach planu strategicznego WPR 
i realizacji tego planu państwo 
członkowskie lub instytucja zarządzająca 
może wyznaczyć spośród samorządów 
lokalnych, organów ds. rozwoju
regionalnego lub organizacji 
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pozarządowych jedną instytucję 
pośredniczącą lub kilka takich instytucji.

4. W przypadku gdy część zadań 
instytucji zarządzającej zostanie 
powierzona innemu podmiotowi, 
zachowuje ona pełną odpowiedzialność za 
skuteczność i prawidłowość zarządzania 
tymi zadaniami i ich wykonywania. 
Instytucja zarządzająca zapewnia 
stworzenie odpowiednich przepisów, 
umożliwiających odnośnemu podmiotowi 
uzyskanie wszystkich danych i informacji 
niezbędnych do wykonania tych zadań.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 138 
rozporządzenia UE [rozporządzenie 
dotyczące planu strategicznego WPR], 
aktów delegowanych uzupełniających 
niniejsze rozporządzenie o przepisy 
szczegółowe dotyczące stosowania 
wymogów w zakresie informacji, promocji 
i eksponowania działań, o których mowa 
w ust. 2 lit. j) i k). Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 139 
ust. 2 rozporządzenia (UE) .../… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Or. en

(Zob. (zmienione) brzmienie art. 110 „Instytucja zarządzająca” COM(2018)0392 final -
2018/0216 (COD) z dnia 1 czerwca 2018 r.)

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreśla się

Rezerwa rolna

1. Na początku każdego roku 
w ramach EFRG ustanawia się rezerwę 
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przeznaczoną na dodatkowe wsparcie dla 
sektora rolnego do celów zarządzania 
rynkiem lub jego stabilizacji lub na 
wypadek kryzysów mających wpływ na 
produkcję rolną lub dystrybucję 
produktów rolnych („rezerwa rolna”).

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

Środki finansowe z rezerwy rolnej 
udostępnia się na środki określone 
w art. 8–21 i 219, 220 i 221 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 na rok 
lub lata, w odniesieniu do których 
wymagane jest dodatkowe wsparcie.

2. Wysokość rezerwy rolnej na 
początku każdego roku w latach 2021–
2027 wynosi co najmniej 400 mln EUR 
w cenach bieżących. W stosownych 
przypadkach Komisja może dostosować 
wysokość rezerwy rolnej w ciągu roku 
w związku z rozwojem sytuacji na rynku 
lub perspektywami w bieżącym lub 
kolejnym roku i przy uwzględnieniu 
dostępnych środków w ramach EFRG.

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 
lit. d) rozporządzenia finansowego 
niewykorzystane środki z rezerwy rolnej są 
przenoszone bez ograniczeń czasowych na 
finansowanie rezerwy rolnej 
w następnych latach budżetowych.

Ponadto, na zasadzie odstępstwa od 
art. 12 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 
finansowego, całkowita niewykorzystana 
kwota rezerwy kryzysowej dostępna na 
koniec roku 2020 zostaje przeniesiona na 
rok 2021, bez zwrotu do linii budżetowych 
obejmujących działania, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 lit. c), i udostępniona na 
finansowanie rezerwy rolnej.

Or. en



PR\1165936PL.docx 31/59 PE629.392v01-00

PL

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rezerwa rolna Rezerwa kryzysowa

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym dokumencie)

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na początku każdego roku w ramach 
EFRG ustanawia się rezerwę przeznaczoną 
na dodatkowe wsparcie dla sektora rolnego 
do celów zarządzania rynkiem lub jego 
stabilizacji lub na wypadek kryzysów 
mających wpływ na produkcję rolną lub 
dystrybucję produktów rolnych („rezerwa 
rolna”).

Na początku każdego roku ustanawia się 
rezerwę przeznaczoną na dodatkowe 
wsparcie dla sektora rolnego na wypadek 
kryzysów mających wpływ na produkcję 
rolną lub dystrybucję produktów rolnych 
(„rezerwa kryzysowa”).

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przeznaczone na rezerwę rolną 
zapisuje się bezpośrednio w budżecie Unii.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki finansowe z rezerwy rolnej 
udostępnia się na środki określone 
w art. 8–21 i 219, 220 i 221 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 na rok 
lub lata, w odniesieniu do których 
wymagane jest dodatkowe wsparcie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość rezerwy rolnej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy rolnej w ciągu roku w związku 
z rozwojem sytuacji na rynku lub 
perspektywami w bieżącym lub kolejnym 
roku i przy uwzględnieniu dostępnych 
środków w ramach EFRG.

Wysokość rezerwy kryzysowej na początku 
każdego roku w latach 2021–2027 wynosi 
co najmniej 400 mln EUR w cenach 
bieżących. W stosownych przypadkach 
Komisja może dostosować wysokość 
rezerwy kryzysowej w ciągu roku 
w związku z rozwojem sytuacji kryzysowej
przy uwzględnieniu dostępnych dochodów 
przeznaczonych na określony cel lub 
zwrotów za nieprawidłowości w rolnictwie 
w ramach działu 2 jako pierwszego i 
głównego źródła.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dostępne środki, o 
których mowa w akapicie pierwszym, nie 
są wystarczające, w ostateczności 
zastosować można dyscyplinę finansową 
w celu uzupełnienia rocznej rezerwy 
kryzysowej.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

Komitet monitorujący

1. Przed złożeniem planu 
strategicznego WPR państwo 
członkowskie powołuje komitet ds. 
monitorowania realizacji planu 
strategicznego WPR (zwany dalej 
„komitetem monitorującym”). Każdy 
komitet monitorujący przyjmuje swój 
regulamin. Komitet monitorujący zbiera 
się co najmniej raz w roku i dokonuje 
przeglądu wszystkich kwestii mających 
wpływ na postępy w osiąganiu celów 
końcowych planu strategicznego WPR. 
Państwo członkowskie publikuje na 
stronie internetowej regulamin komitetu 
monitorującego i wszystkie dane 
i informacje wymieniane z komitetem 
monitorującym.

2. O składzie komitetu 
monitorującego decyduje państwo 
członkowskie, które zapewnia 
zrównoważoną reprezentację 
przedstawicieli właściwych organów 
publicznych i instytucji pośredniczących 
oraz przedstawicieli partnerów, o których 
mowa w art. 94 ust. 3 rozporządzenia UE 
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[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR]. Każdy członek 
komitetu monitorującego ma jeden głos. 
Państwo członkowskie publikuje na 
stronie internetowej wykaz członków 
komitetu monitorującego. Przedstawiciele 
Komisji uczestniczą w pracach komitetu 
monitorującego, pełniąc rolę doradczą.

3. Komitet monitorujący rozpatruje 
w szczególności:

a) postępy w realizacji planu 
strategicznego WPR i osiąganiu celów 
pośrednich i celów końcowych;

b) wszelkie problemy mające wpływ 
na realizację celów planu strategicznego 
WPR i działania podjęte w celu 
zaradzenia im;

c) elementy oceny ex ante 
wymienione w art. 52 ust. 3 
rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów] i dokument 
strategiczny, o którym mowa w art. 53 
ust. 1 rozporządzenia (UE) [w sprawie 
wspólnych przepisów];

d) postępy w dokonywaniu ewaluacji, 
sporządzaniu sprawozdań 
podsumowujących ewaluacje 
i w działaniach następczych podjętych 
w związku z ustaleniami;

e) realizację działań w zakresie 
komunikacji i eksponowania;

f) w stosownych przypadkach 
budowanie zdolności administracyjnych 
organów publicznych i beneficjentów;

4. Komitet monitorujący przedstawia 
swoją opinię na temat:

g) projektu planu strategicznego 
WPR;

h) metody i kryteriów wyboru 
operacji;

i) rocznych sprawozdań z realizacji 
celów;

j) planu ewaluacji i wszelkich zmian 
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w tym planie;

k) wszelkich propozycji instytucji 
zarządzającej dotyczących zmian planu 
strategicznego WPR.

Or. en

(Zob. brzmienie art. 111 „Komitet monitorujący” COM(2018)0392 final)

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Wysokość dostosowania określona 
zgodnie z niniejszym artykułem ma 
zastosowanie jedynie do płatności 
bezpośrednich przekraczających 2 000 
EUR, które mają zostać przyznane 
rolnikom w danym roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w tym samym 
czasie co projekt budżetu na rok 
budżetowy N, swoje prognozy na lata 
budżetowe N – 1, N oraz N + 1.

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 7 lit. b) Komisja bezpłatnie 
dostarcza dane satelitarne organom 
odpowiedzialnym za system 
monitorowania obszarów lub 
usługodawcom upoważnionym przez te 
organy do ich reprezentowania.

Zgodnie z art. 7 lit. b) Komisja bezpłatnie 
dostarcza dane satelitarne organom 
odpowiedzialnym za system 
monitorowania i kontroli obszarów lub 
usługodawcom upoważnionym przez te 
organy do ich reprezentowania.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może powierzyć 
wyspecjalizowanym podmiotom 
wykonanie zadań w zakresie technik lub 
metod pracy w związku z systemem 
monitorowania obszarów, o którym mowa 
w art. 64 ust. 1 lit. c).

Komisja może powierzyć 
wyspecjalizowanym podmiotom 
wykonanie zadań w zakresie technik lub 
metod pracy w związku z systemem 
monitorowania i kontroli obszarów, 
o którym mowa w art. 64 ust. 1 lit. c).

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
WPR. Ich obliczenie następuje przez 
zastosowanie stawki wkładu do każdego 
rodzaju interwencji w odniesieniu do 
wydatków publicznych dokonanych 
w ramach danej interwencji, o czym mowa 

1. Płatności okresowych dokonuje się 
w ramach każdego planu strategicznego 
WPR. Ich obliczenie następuje przez 
zastosowanie stawki współfinansowania
każdego rodzaju interwencji w odniesieniu 
do wydatków publicznych dokonanych 
w ramach danej interwencji, o czym mowa 
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w art. 85 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

w art. 85 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwoty ujęte w pierwszej deklaracji 
wydatków muszą być wcześniej wypłacone 
na rzecz instrumentu finansowego i mogą 
wynieść maksymalnie 25 % całkowitej 
kwoty wkładu przeznaczonego zgodnie 
z planem strategicznym WPR na 
instrumenty finansowe w ramach odnośnej 
umowy o finansowaniu;

a) kwoty ujęte w pierwszej deklaracji 
wydatków muszą być wcześniej wypłacone 
na rzecz instrumentu finansowego i mogą 
wynieść maksymalnie 25 % całkowitej 
kwoty współfinansowania przeznaczonego 
zgodnie z planem strategicznym WPR na 
instrumenty finansowe w ramach odnośnej 
umowy o finansowaniu;

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zostały poniesione zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
unijnymi lub

b) zostały poniesione zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami 
unijnymi oraz

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia 
z realizacji celów, o którym mowa 
w art. 52, Komisja stwierdzi, że różnica 
między zadeklarowanymi wydatkami 
a kwotą odpowiadającą zgłoszonemu 
produktowi stanowi więcej niż 50 %, 
a państwo członkowskie nie jest w stanie 
przedstawić należycie uzasadnionych 
powodów takiej sytuacji, Komisja może 
przyjąć akty wykonawcze zawieszające 
płatności miesięczne, o których mowa 
w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, 
o których mowa w art. 30.

Jeżeli w ramach rocznego rozliczenia 
z realizacji celów, o którym mowa 
w art. 52, Komisja stwierdzi, że różnica 
między zadeklarowanymi wydatkami 
a kwotą odpowiadającą zgłoszonemu 
produktowi stanowi więcej niż 50 %, 
a państwo członkowskie nie jest w stanie 
przedstawić należycie uzasadnionych 
powodów takiej sytuacji, Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze zawieszające 
płatności miesięczne, o których mowa 
w art. 19 ust. 3, lub płatności okresowe, 
o których mowa w art. 30.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące 
elementów planów działania i procedury 
ustanawiania planów działania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

W tym celu Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 100 
uzupełniające niniejsze rozporządzenie,
ustanawiające bardziej szczegółowe 
przepisy dotyczące elementów planów 
działania, w tym w szczególności definicji 
wskaźników postępu, i procedury 
ustanawiania planów działania.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjmować akty Komisja może przyjmować akty 
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wykonawcze ustanawiające bardziej 
szczegółowe przepisy dotyczące 
elementów planów działania i procedur 
ustanawiania planów działania. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

delegowane zgodnie z art. 100 
uzupełniające niniejsze rozporządzenie,
ustanawiające bardziej szczegółowe 
przepisy dotyczące elementów planów 
działania i procedur ustanawiania planów 
działania.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze określające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 
ust. 3, lub płatności okresowe, o których 
mowa w art. 30, uwzględniają akty 
wykonawcze przyjęte na podstawie akapitu 
pierwszego niniejszego ustępu.

Akty wykonawcze określające płatności 
miesięczne, o których mowa w art. 19 
ust. 3, lub płatności okresowe, o których 
mowa w art. 30, uwzględniają akty 
delegowane przyjęte na podstawie akapitu 
pierwszego ust. 1.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
interwencji lub środków, w przypadku 
których państwa członkowskie mogą 
wypłacać zaliczki.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku sytuacji nadzwyczajnej 
Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze w celu rozwiązania 
szczególnych problemów związanych ze 
stosowaniem niniejszego artykułu. Te akty 
wykonawcze mogą stanowić odstępstwo od 
ust. 2, ale jedynie w takim zakresie i przez 
taki okres, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne.

W przypadku sytuacji nadzwyczajnej 
Komisja może przyjmować akty 
delegowane z zastosowaniem trybu 
pilnego, o którym mowa w art. 100a,
w celu rozwiązania szczególnych 
problemów związanych ze stosowaniem 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreśla się

Środki informacyjne

1. Przekazywanie informacji 
finansowane na podstawie art. 7 lit. e) ma 
na celu w szczególności: udzielenie 
wsparcia w zakresie wyjaśniania, 
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wdrażania i rozwijania WPR oraz 
podnoszenie świadomości społecznej 
w zakresie treści i celów tej polityki; 
odzyskiwanie zaufania konsumentów 
utraconego w następstwie kryzysów, za 
pomocą kampanii informacyjnych; 
informowanie rolników i innych 
podmiotów działających na obszarach 
wiejskich oraz promowanie europejskiego 
modelu rolnictwa, jak również pomoc 
obywatelom w jego zrozumieniu.

Środki te mają na celu przekazywanie 
spójnych, obiektywnych i całościowych 
informacji, tak wewnątrz, jak i na 
zewnątrz Unii.

2. Środkami, o których mowa 
w ust. 1, mogą być:

a) roczne programy prac lub inne 
szczególne środki przedstawione przez 
strony trzecie;

b) działania wdrażane z inicjatywy 
Komisji.

Wyklucza się środki wymagane przez 
prawo lub środki już finansowane 
w ramach innych działań unijnych.

W celu wdrożenia działań, o których 
mowa w akapicie pierwszym lit. b), 
Komisję mogą wspomagać eksperci 
zewnętrzni.

Środki, o których mowa w akapicie 
pierwszym, przyczyniają się również do 
przekazywania informacji na temat 
priorytetów politycznych Unii, w zakresie, 
w jakim priorytety te są związane z celami 
ogólnymi niniejszego rozporządzenia.

3. Komisja publikuje raz do roku 
zaproszenie do składania wniosków 
spełniające warunki określone 
w rozporządzeniu finansowym.

4. Komitet, o którym mowa w art. 101 
ust. 1, powiadamia się o środkach 
przewidzianych i wprowadzonych na 
podstawie niniejszego artykułu.

5. Co dwa lata Komisja przedstawia 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące wykonania 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesienie do nowego art. 6a – brak zmian w treści.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy jednostka certyfikująca 
przeprowadza swoje prace zgodnie 
z art. 11 i do celów sekcji 2 niniejszego 
rozdziału;

c) czy jednostka certyfikująca 
przeprowadza swoje prace zgodnie 
z art. 11 i sekcją 2 niniejszego rozdziału;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze
ustanawiające przepisy dotyczące 
przewidzianego w ust. 1 rozliczenia 
sprawozdań finansowych w odniesieniu do 
środków, jakie mają być wprowadzone 
w związku z przyjęciem aktów 
wykonawczych, o których mowa w ust. 1 
akapit drugi, i ich wdrożeniem, w tym 
wymiany informacji pomiędzy Komisją 
a państwami członkowskimi oraz 
terminów, jakich należy przestrzegać.

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 100 uzupełniające niniejsze 
rozporządzenie, ustanawiające przepisy 
dotyczące przewidzianego w ust. 1 
rozliczenia sprawozdań finansowych 
w odniesieniu do środków, jakie mają być 
wprowadzone w związku z przyjęciem 
aktów wykonawczych, o których mowa 
w ust. 1 akapit drugi, i ich wdrożeniem, 
w tym wymiany informacji pomiędzy 
Komisją a państwami członkowskimi oraz 
terminów, jakich należy przestrzegać.

Or. en
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne rozliczenie z realizacji celów Półroczne rozliczenie z realizacji celów

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym dokumencie)

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 101 ust. 2.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 101 ust. 2. Komisja informuje 
dane państwo członkowskie o swoim 
zamiarze i zapewnia państwu 
członkowskiemu możliwość 
przedstawienia uwag w terminie 
wynoszącym co najmniej 30 dni, zanim 
przedstawi projekt aktu wykonawczego 
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zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 100 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy dotyczące 
kryteriów przyjmowania uzasadnienia od 
danego państwa członkowskiego oraz 
metody i kryteriów stosowania zmniejszeń.

skreśla się

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze
ustanawiające przepisy dotyczące środków, 
jakie mają być wprowadzone w związku 
z przyjęciem aktu wykonawczego, 
o którym mowa w ust. 1, i jego 
wdrożeniem, w tym wymiany informacji 
pomiędzy Komisją a państwami 
członkowskimi, procedury oraz terminów, 
jakich należy przestrzegać.

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 100 uzupełniające niniejsze 
rozporządzenie, ustanawiające przepisy 
dotyczące środków, jakie mają być 
wprowadzone w związku z przyjęciem 
aktu wykonawczego, o którym mowa 
w ust. 1, i jego wdrożeniem, w tym 
wymiany informacji pomiędzy Komisją 
a państwami członkowskimi, procedury 
oraz terminów.

Or. en
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Komisja dokonuje oszacowania 
kwot podlegających wyłączeniu w oparciu 
o wagę odnotowanej niezgodności. 
Komisja należycie uwzględnia charakter 
naruszenia oraz stratę finansową 
poniesioną przez Unię. Komisja dokonuje 
wyłączenia w oparciu o ustalone kwoty
nienależnych wydatków.

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty wykonawcze
ustanawiające przepisy dotyczące środków, 
jakie mają być wprowadzone w związku 
z przyjęciem aktu wykonawczego, 
o którym mowa w ust. 1, i jego 
wdrożeniem, w tym wymiany informacji 
pomiędzy Komisją a państwami 
członkowskimi, terminów, jakich należy 

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 100 uzupełniające niniejsze 
rozporządzenie, ustanawiające przepisy 
dotyczące środków, jakie mają być 
wprowadzone w związku z przyjęciem 
aktu wykonawczego, o którym mowa 
w ust. 1, i jego wdrożeniem, w tym 
wymiany informacji pomiędzy Komisją 
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przestrzegać, oraz procedury pojednawczej 
przewidzianej w ust. 3, w tym 
ustanowienia, zadań, składu oraz 
uzgodnień roboczych organu 
pojednawczego.

a państwami członkowskimi, terminów, 
jakich należy przestrzegać, oraz procedury 
pojednawczej przewidzianej w ust. 3, 
w tym ustanowienia, zadań, składu oraz 
uzgodnień roboczych organu 
pojednawczego. 

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom kontroli niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem.

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiedni poziom kontroli niezbędnych 
do skutecznego zarządzania ryzykiem. 
Właściwy organ określa próbę kontrolną z 
całej populacji wnioskodawców, 
składającą się w stosownych przypadkach 
z części losowej w celu otrzymania 
reprezentatywnego wskaźnika błędu oraz 
części wybranej na podstawie analizy 
ryzyka, tak aby zidentyfikować obszary, 
gdzie występuje największe ryzyko błędów.

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst z obecnie obowiązującego rozporządzenia horyzontalnego, art. 59 ust. 2.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 61 skreśla się

Zgodność interwencji do celów kontroli 
w sektorze wina

Do celów stosowania interwencji, 
o których mowa w rozporządzeniu (UE) 
…/… [rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR], państwa 
członkowskie zapewniają, aby procedury 
zarządzania i kontroli stosowane do tych 
interwencji były zgodne z systemem 
zintegrowanym, o którym mowa 
w rozdziale II niniejszego tytułu, 
w odniesieniu do następujących 
elementów:

a) systemów identyfikacji działek
rolnych;

b) kontroli.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli chodzi o pomoc w ramach 
interwencji obszarowych, o których mowa 
w art. 63 ust. 2, wdrażanych w ramach 
krajowych planów strategicznych WPR, 
państwa członkowskie wymagają złożenia 
wniosku za pomocą wniosku 
geoprzestrzennego dostarczonego przez 

1. Jeżeli chodzi o pomoc w ramach 
interwencji obszarowych, o których mowa 
w art. 63 ust. 2, wdrażanych w ramach 
krajowych planów strategicznych WPR, 
państwa członkowskie wymagają złożenia 
wniosku za pomocą formularza
dostarczonego przez właściwy organ we 
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właściwy organ do tego celu. wniosku geoprzestrzennym.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie tworzą system 
kontroli i kar w odniesieniu do pomocy, 
o której mowa w art. 63.

Państwa członkowskie tworzą system 
kontroli i kar w odniesieniu do pomocy, 
o której mowa w art. 63. Państwa 
członkowskie, za pomocą agencji 
płatniczych lub podmiotów przez nie 
upoważnionych do działania w ich 
imieniu, przeprowadzają kontrole 
administracyjne dotyczące wniosków o 
przyznanie pomocy w celu weryfikacji 
kryteriów kwalifikowalności do 
otrzymania pomocy. Te kontrole 
uzupełniane są przez kontrole na miejscu.

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednio stosuje się art. 57 ust. 1–5. skreśla się

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 1 – litera a – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) formy, treści i warunków 
przekazywania lub udostępniania Komisji:

a) formy i warunków przekazywania 
lub udostępniania Komisji:

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podstawowych funkcji i przepisów 
dotyczących systemu wniosków 
geoprzestrzennych i systemu 
monitorowania obszarów, o których mowa 
w art. 68 i 67.

b) Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 100, uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie poprzez ustanowienie
przepisów w sprawie treści dotyczących 
przekazywania i udostępniania Komisji:

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 1 – litera b – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) sprawozdań z oceny jakości 
systemu identyfikacji działek rolnych, 
systemu wniosków geoprzestrzennych oraz 
systemu monitorowania obszarów;

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 1 – litera b – podpunkt ii (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) działań naprawczych, które 
powinny zostać wdrożone przez państwa 
członkowskie, o których to działaniach 
mowa w art. 66, 67 i 68;

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) podstawowych funkcji i przepisów 
dotyczących systemu wniosków 
geoprzestrzennych i systemu 
monitorowania obszarów, o których mowa 
w art. 68 i 67.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 101 ust. 3.

skreśla się

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 101 aktów delegowanych 
korygujących próg określony w akapicie 
pierwszym.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 100 aktów delegowanych 
korygujących próg określony w akapicie 
pierwszym.

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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); oraz

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
i zapewniają, aby próba kontrolna 
obejmowała co najmniej 1 % 

skreśla się
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beneficjentów otrzymujących pomoc 
ustanowioną w tytule III rozdział 1 sekcja 
2 rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie dotyczące planu 
strategicznego WPR].

Or. en

Uzasadnienie

Art. 84 ust. 3 lit. d) staje się art. 84 ust. 4 (nowy), po dodaniu wyrażenia „Państwa 
członkowskie”.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie określają 
próbę kontrolną do celów kontroli, 
o których mowa w ust. 3 lit. a) i które 
mają być przeprowadzane co roku na 
podstawie analizy ryzyka, oraz 
uwzględniają 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].

Or. en

Uzasadnienie

Art. 84 ust. 3 lit. d) staje się art. 84 ust. 3a (nowy), po dodaniu wyrażenia „Państwa 
członkowskie”.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić beneficjentów z kar 
administracyjnych, jeżeli kwota 
otrzymanej pomocy rocznie jest równa lub 
mniejsza niż 1 250 EUR oraz jeżeli 
kwalifikujący się obszar jest mniejszy niż 
10 ha.

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 3a jest nowym ust. 4.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 10 % 
całkowitej kwoty płatności, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

4. W przypadku umyślnej 
niezgodności wielkość procentowa 
zmniejszenia wynosi co najmniej 15 % 
całkowitej kwoty płatności, o której mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu, i może 
nawet prowadzić do całkowitego 
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całkowitego wykluczenia z płatności 
i może być stosowana przez jeden rok 
kalendarzowy lub przez większą liczbę lat 
kalendarzowych.

wykluczenia z płatności i może być 
stosowana przez jeden rok kalendarzowy 
lub przez większą liczbę lat 
kalendarzowych.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – akapit 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) deklaracji zarządczej oraz rocznych 
sprawozdań finansowych agencji 
płatniczych;

(ii) deklaracji zarządczej oraz rocznych 
sprawozdań finansowych agencji 
płatniczych, zgodnie z definicją zawartą w 
art. 10a, jak również dostępnych wyników 
wszystkich przeprowadzonych audytów i 
kontroli;

Or. en

(We wniosku Komisji odniesienie do art. 8 – jednostki koordynujące; w nowej strukturze 
organów zarządzających, odniesienie do nowego art. 10a)

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie publikują 
informacji, o których mowa w art. 44 ust. 3 
lit. a) i b) rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], jeżeli kwota otrzymanej 
pomocy rocznie na danego beneficjenta 
jest równa lub mniejsza niż 1 250 EUR.

Państwa członkowskie nie publikują 
informacji, o których mowa w art. 44 ust. 3 
lit. a) i b) rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów], jeżeli kwota otrzymanej 
pomocy rocznie na danego beneficjenta 
jest równa lub mniejsza niż 1 250 EUR
oraz jeżeli kwalifikujący się obszar jest 
mniejszy niż 10 ha.

Or. en
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100a

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki 
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z 
ust. 2. Przekazując akt delegowany 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
podaje się powody zastosowania trybu 
pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada 
mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 100 ust. 6. W takim 
przypadku Komisja uchyla akt 
niezwłocznie po powiadomieniu jej przez 
Parlament Europejski lub Radę o decyzji 
o sprzeciwie.

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 skreśla się

Środki przejściowe

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
zgodnie z art. 101 aktów delegowanych 
uzupełniających niniejsze rozporządzenie, 
w stosownych przypadkach, w odniesieniu 
do odstępstw od przepisów przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu oraz 
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uzupełnienia tych przepisów.

Or. en
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UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet trzech wniosków 
ustawodawczych dotyczących reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2021–2027, w 
tym przepisy w sprawie „finansowania, zarządzania i monitorowania” (rozporządzenie (UE) 
nr 393/2018). Ten wszechstronny pakiet legislacyjny był początkowo przewidywany na 
koniec 2017 r. Opóźnienie, które wystąpiło, narzuca rygorystyczne ramy czasowe zbiegające 
się z końcem kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji, a zatem skutkuje trudnymi 
warunkami dla przyjęcia przez współprawodawcę. 

Opóźnienie było także spowodowane późnym złożeniem wniosku dotyczącego wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 (WRF), który określają pulę środków budżetowych dla 
przyszłych WRF, dopiero w maju 2018 r. (COM(2018)0321). Alokacja na WPR wynosi 
365 006 mln EUR dla UE-27 (w środkach na zobowiązania), co stanowi zmniejszenie o około 
5 %. Alokacja na Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) wynosi 286,2 mld EUR, 
co stanowi zmniejszenie o -1,1 %, podczas gdy kwota dla Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wynosząca 78,8 mld EUR stanowi 
zmniejszenie o -15,3 % w porównaniu z poziomem bazowym. Jeśli jednak podczas procesu 
przyjmowania wprowadzone zostaną dalsze istotne zmiany zaproponowanych pułapów 
budżetowych, wymagana może być także zmiana stanowiska Parlamentu, w związku z czym 
ostateczna decyzja w sprawie reformy WPR jest powiązana z ostatecznym porozumieniem w 
sprawie WRF.   

Ogólna architektura pakietu WPR obejmuje trzy sprawozdania: rozporządzenie w sprawie 
finansowania i zarządzania, rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR łączące w 
sobie dwa obecnie odrębne rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich i rozwoju 
obszarów wiejskich oraz rozporządzenie w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynku. Ze 
względu na istotne pokrywanie się ich zakresów rozporządzenia w sprawie planów 
strategicznych oraz finansowania i zarządzania należy rozpatrywać i poddawać głosowaniu 
wspólnie.
  
W odniesieniu do bazy dowodowej ocena skutków KE zasadniczo nie jest wyczerpująca, np. 
w sprawie kluczowej kwestii, jaką jest uproszczenie, w przypadku której nie zaprezentowała 
szczegółowego ilościowego oszacowania zmniejszenia obciążenia administracyjnego – w 
rzeczywistości jest ono przenoszone z KE na państwa członkowskie. Tymczasem analiza 
opracowana przez Europejski Trybunał Obrachunkowy dotycząca wykonania obecnej WPR 
wykazuje, że komponent „Zazielenianie” w ramach płatności bezpośrednich, chociaż z zasady 
odpowiedni, nie osiągnął w pełni swoich celów i skutkował istotnym obciążeniem 
administracyjnym. 

Sprawozdawczyni uważa, że sprawozdanie w sprawie finansowania i zarządzania, będące 
częścią pakietu refom WPR, w szczególności nie może być postrzegane odrębnie względem 
ogólnego podejścia UE do funduszy strukturalnych (funduszy ESI), a zwłaszcza wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, które stanowi nadrzędne 
rozporządzenie dla wszystkich wieloletnich funduszy UE. Zarówno rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów, jak i rozporządzenie w sprawie finansowania i zarządzania odnoszą się 
także do ogólnym ram ustanowionych w rozporządzeniu finansowym, które obejmuje 
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wszystkie modele zarządzania (bezpośrednie, pośrednie, dzielone) oraz zapewnia 
podstawowe definicje (w tym zarządzania) i warunki (w tym dotyczące audytu i kontroli). 
Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów umożliwia zorientowanie zarówno na 
wykonanie, jak i na produkty, ustanowienie celów pośrednich w powiązaniu z wypłatą na 
podstawie wskaźników rezultatu oraz stosowanie uproszczonych form kosztów takich jak 
stawki ryczałtowe, płatności ryczałtowe i standardowe stawki jednostkowe, które zdaniem 
sprawozdawczyni są kluczowymi instrumentami także w zarządzaniu EFRROW.  Ponadto 
rozporządzenie to wyjaśnia powiązanie między inicjatywą LEADER (finansowaną z 
EFRROW) a rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność finansowanym z funduszy 
ESI. 

W rezolucji Parlamentu „Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa” (P8_TA(2018)0224) z 
maja 2017 r. w sprawie komunikatu Komisji o tym samym tytule (COM(2017)0713 final) 
kluczowe kwestie budzące obawy obejmowały prosty i przejrzysty system zarządzania, 
zorientowany na wyniki model realizacji oraz włączenie różnych działań rolno-
środowiskowo-klimatycznych do spójnej i uproszczonej struktury. 
Istotną zmianą w nowym wniosku dotyczącym reformy WPR, którą sprawozdawczyni uznaje 
za pozytywną, jest przejście z ukierunkowania na zgodność na ukierunkowanie na 
wykonanie, z jednoczesnym przeniesieniem o wiele większej liczby obowiązków z Komisji 
do państw członkowskich, także w odniesieniu do zarządzania i kontroli, co nakreślono w 
rozporządzeniu w sprawie finansowania i zarządzania.  

Celem kluczowych kwestii projektu sprawozdania PE jest ustanowienie ram legislacyjnych, 
które pozwalają na udoskonalone wdrażanie uproszczonych i zmodernizowanych systemów 
zarządzania i kontroli WPR poprzez:

system zarządzania: dwojaki cel jednocześnie prostej i wszechstronnej struktury jest 
osiągany dzięki niemal kompletnemu przetasowaniu zaproponowanego systemu KE, w 
szczególności wyjaśnieniu struktury i kompetencji – zwiększonej – liczby instytucji 
(jednostka koordynująca, komitet monitorujący) oraz określeniu ich dodatkowych zadań 
(jednostka certyfikująca) w celu zapewnienia wydajności, przejrzystości i rozliczalności;

obowiązki w zakresie sprawozdawczości: zmiana systemu z opartego wyłącznie na 
produktach (finansowego) na mieszany, oparty na produktach i rezultatach (wykonaniu) 
system sprawozdawczości, łącznie z ograniczonym nadzorem ze strony Komisji i 
zwiększonymi dodatkowymi obowiązkami państw członkowskich w zakresie 
sprawozdawczości. Aby ograniczyć nieuchronnie zwiększające się obciążenie 
administracyjne (roczny przegląd realizacji celów), z jednoczesnym zapewnieniem istotności 
i jakości nowego systemu opartego na wykonaniu (wskaźniki wykonania i rezultatu), 
proponowane jest dostosowanie cyklu sprawozdawczego;

rezerwę kryzysową: przywracana jest kluczowa rola odpowiednio finansowanego, 
niezależnego i dobrze ukierunkowanego mechanizmu kryzysowego dzięki ograniczeniu jego 
zakresu wyłącznie do kryzysów (bez interwencji na rynku), z jednoczesną możliwością 
poszerzenia podstawy finansowania zarówno w ramach WPR, jak i poza nimi, z 
zachowaniem zaproponowanej zasady przenoszenia;

kary i kontrole: próg dla wyłączenia ze stosowania kar przywracany jest na poziomie 
1 250 EUR na beneficjenta i do 10 ha kwalifikujących się obszarów jako ważny krok w 
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kierunku uproszczenia dla drobnych producentów rolnych; wzmacniana jest jednocześnie 
konieczność przeprowadzania opartych na ryzyku kontroli na miejscu przez państwa 
członkowskie; wymagana jest lepsza dostępność danych satelitarnych z KE w celu wsparcia 
przeprowadzania skuteczniejszych kontroli; aby przywrócić pewien stopień harmonizacji, 
wprowadzany jest wspólny system stopniowo zwiększającego się poziomu kar w przypadku 
powtarzającej się niezgodności;

usługi doradcze dla rolników: jest to zasadniczy element systemu wdrażania WPR, a 
zatem powinien pozostać ujęty w rozporządzeniu horyzontalnym, wraz z bardziej 
szczegółowymi przepisami w celu zapewnienia dostępu beneficjentom we wszystkich 
państwach członkowskich jako warunku wstępnego dla nowoczesnej polityki rolnej w całej 
UE;

nadzór demokratyczny: wnioski zawierają ogromną liczbę uprawnień, decyzje w 
sprawie których zostaną podjęte na późniejszym etapie, które musiały być poddane 
przeglądowi i przeprojektowane w celu zachowania równowagi między instytucjami. 

W odniesieniu do wejścia w życie wniosków ustawodawczych po ich przyjęciu przez 
współustawodawców należy przypomnieć, że w przypadku ostatniego okresu programowania 
WPR wymagało to dwóch lat środków przejściowych. Nie zbiegało się to jednak w czasie z 
końcem kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji ani z wprowadzeniem nowych zadań i 
struktur. W związku z tym wymagane będzie przyjęcie w odpowiednim czasie 
kompleksowego aktu prawnego regulującego konieczne przepisy przejściowe, w 
szczególności nowe podejście oparte na wykonaniu, aby zapewnić państwom członkowskim 
czas na ustanowienie nowych systemów.
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