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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie: www.eca.europa.eu. 
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Zdaniem unijnych kontrolerów Komisja nie nadzorowała w odpowiedni 
sposób procesu oddzielenia płatności od wielkości produkcji w zakresie 
wsparcia UE dla gospodarstw wiejskich przyjętego w ramach 
przeprowadzonej w 2008 r. oceny funkcjonowania WPR 
 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że Komisja nie sprawowała 
odpowiedniego nadzoru nad sposobem, w jaki państwa członkowskie obliczały uprawnienia do płatności dla 
gospodarstw rolnych w ramach systemu płatności jednolitych w latach 2010-2012. Dokonywany przez państwa 
członkowskie podział dostępnych środków nie zawsze był zgodny z zasadami i celami polityk UE, a niekiedy uprawnienia 
do płatności obliczano nieprawidłowo. 
 
– Wprowadzony w 2005 r. system płatności jednolitych (SPJ) zastąpił większość wcześniejszych płatności bezpośrednich 
powiązanych z produkcją rolną. W ramach przeprowadzonego w 2008 r. przeglądu reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) 
z 2003 r., określanego też mianem oceny funkcjonowania, systemem płatności jednolitych objęto również te sektory 
rolnictwa, w których SPJ wprowadzono wcześniej jedynie częściowo lub nie wprowadzono go w ogóle. Państwa 
członkowskie miały znaczną swobodę w przyznawaniu i obliczaniu uprawnień do płatności, ostateczną odpowiedzialność za 
płatności w ramach wsparcia UE dla rolników ponosi jednak Komisja. Trybunał ustalił, że Komisja nie przyjęła jasnych 
przepisów wykonawczych i nie sprawowała odpowiedniego nadzoru nad państwami członkowskimi, kiedy w latach 
2010-2012 dokonywały one podziału dostępnych środków w wysokości około 4,2 mld euro między rolników. 
W konsekwencji sformułowane przez państwa członkowskie kryteria niekiedy nie były zgodne z zasadami unijnymi, 
zwłaszcza z zasadami równego traktowania rolników, proporcjonalności i należytego zarządzania finansami. Ponadto 
uprawnienia rolników do płatności nie zawsze były poprawnie obliczone – oznajmił Augustyn Kubik, członek Trybunału 
odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Może to mieć również istotny wpływ na nowe systemy płatności dla rolników 
począwszy od 2015 r.  
 
Oddzielenie wsparcia bezpośredniego dla rolników od wielkości produkcji oraz wprowadzenie SPJ stanowiły podstawowe 
elementy reformy WPR w 2003 r. Głównym celem SPJ była zmiana ukierunkowania polityki ze wsparcia rynkowego na 
niepowiązane z wielkością produkcji wsparcie dochodów rolników. W ten sposób zwiększono orientację prorynkową 
rolników, osiągając większe zdecentralizowanie. SPJ wprowadzono jak dotąd w 18 państwach członkowskich, a płatności 
w jego ramach stanowią 54% budżetu UE na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Wsparcie w ramach SPJ jest niezależne 
(oddzielone) od faktycznej produkcji rolnej, lecz aby je otrzymać, rolnicy muszą posiadać uprawnienia do płatności oraz 
kwalifikujące się grunty. SPJ pozostaje w mocy do końca 2014 r. Począwszy od roku 2015 system ten zostanie zastąpiony 
nowym systemem płatności podstawowych, który również będzie oparty na uprawnieniach do płatności. Pod pewnymi 
warunkami państwa członkowskie będą mogły uwzględnić obecną wartość uprawnień do płatności w nowym systemie. 
Obliczenie uprawnień do płatności w ramach SPJ może mieć zatem wpływ na przyszłe płatności na rzecz rolników do 
2021 r. 



PL
 

 

 
Kontakt: 
Pan Aidas Palubinskas 
Urzędnik ds. kontaktów z prasą 
Tel.: +352 4398-45410  Tel. kom.: +352 621552224 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA www.eca.europa.eu 

Informacje dla redaktorów: 
 
Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki 
kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. 
 
W sprawozdaniu specjalnym nr 8/2014 zatytułowanym „Czy Komisja w sposób skuteczny zarządzała włączeniem wsparcia 
powiązanego z produkcją do systemu płatności jednolitych?” oceniono sposób, w jaki Komisja zarządzała włączeniem wsparcia 
UE powiązanego z konkretną wielkością produkcji rolnej (np. powierzchnią uprawianych gruntów lub liczbą hodowanych 
zwierząt) do systemu płatności jednolitych (SPJ) w następstwie przeprowadzonej w 2008 r. oceny funkcjonowania wspólnej 
polityki rolnej (WPR). Kontrolerzy UE zbadali przede wszystkim, czy Komisja odpowiednio nadzorowała i weryfikowała obliczenie 
uprawnień do płatności w państwach członkowskich, czy przepisy państw członkowskich były zgodne z warunkami i zasadami 
określonymi w prawodawstwie UE i czy właściwe organy wdrożyły skuteczne kontrole zapewniające poprawne obliczenie 
i przydział uprawnień do płatności. 
 
Trybunał stwierdził, że Komisja nie wykorzystała swoich uprawnień w celu zapewnienia, by kryteria stosowane na potrzeby 
rozdziału dostępnych środków były zawsze spójne z zasadami UE, zwłaszcza z zasadami niedyskryminacji rolników 
i proporcjonalności. Nie oceniono również, czy kryteria te były zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami lub czy 
potencjalnie wpłynęły na warunki rynkowe.  
 
Chociaż państwa członkowskie w większości przypadków prawidłowo wykorzystywały dane referencyjne dotyczące rolników, 
kontrolerzy UE stwierdzili istotne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o poprawne stosowanie zasad obliczania. W przepisach 
ustanowionych przez Komisję nie objaśniono w wystarczający sposób, jakie kontrole muszą przeprowadzać państwa 
członkowskie, by zapewnić poprawne obliczenie uprawnień do płatności, a systemy kontroli państw członkowskich nie 
wykazywały się w równym stopniu jakością. Ponadto stwierdzono uchybienia dotyczące sposobu, w jaki Komisja monitorowała 
przestrzeganie obowiązujących pułapów, sprawdzała przestrzeganie przez państwa członkowskie obowiązujących przepisów UE 
i egzekwowała korekty błędów. 
 
Kontrolerzy UE zalecają, co następuje: 

• W celu zapewnienia spójnej realizacji działań w ramach WPR na wspólnym rynku na potrzeby nowych systemów 
płatności bezpośrednich Komisja powinna ustanowić jasne wytyczne na odpowiednim poziomie i wymagać od państw 
członkowskich wykazania, że przyjęte kryteria są obiektywne i niedyskryminujące, a zatem nie powodują zakłóceń rynku 
lub konkurencji 

• Komisja powinna sprawować skuteczny nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących pułapów oraz przyjąć bardziej 
kompleksowe podejście do kontroli przeprowadzanych w ramach procedury rozliczania zgodności rachunków, w którym 
zwraca się uwagę na szczególne rodzaje ryzyka związane z systemem wsparcia opartym na uprawnieniach oraz które 
zakłada przyspieszenie podejmowania działań następczych w razie stwierdzenia niezgodności. 

• Komisja powinna egzekwować korektę uprawnień do płatności, których wartość nie została obliczona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, oraz odzyskiwanie nienależnie przydzielonych uprawnień do płatności i nienależnych 
płatności w ramach SPJ, w szczególności w przypadku błędów systemowych. 

• Komisja powinna zapewnić przyjęcie przez agencje płatnicze jasnych procedur obejmujących skuteczne kontrole 
w zakresie wiarygodności danych będących podstawą obliczeń oraz poprawności przyznanych przez państwa 
członkowskie uprawnień do płatności. 
 

Krótka rozmowa z członkiem Trybunału odpowiedzialnym za sprawozdanie jest dostępna pod poniższym adresem 
internetowym: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 
 
Zob. również sprawozdanie specjalne nr 5/2011 „System płatności jednolitych (SPJ): problemy, które należy rozwiązać, aby 
uzyskać poprawę w zakresie należytego zarządzania finansami” 
(http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_PL.PDF). 
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