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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności 
z ogólnymi zasadami prawa Unii, 
z niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, 
a także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
i zakłócenia konkurencji, a także 
obciążenie administracyjne beneficjentów 
i administracji. Ocena dotyczy 
w szczególności adekwatności strategii 
planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
celów końcowych, interwencji i alokacji 
środków budżetowych w celu realizacji 
celów szczegółowych planu strategicznego 
WPR poprzez proponowane interwencje, 
na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante.

2. Komisja ocenia projekty planów 
strategicznych WPR na podstawie ich 
kompletności, spójności i zgodności 
z ogólnymi zasadami prawa Unii, 
z niniejszym rozporządzeniem oraz 
przepisami przyjętymi na jego podstawie, 
a także z rozporządzeniem horyzontalnym, 
ich efektywnego wkładu w realizację 
celów szczegółowych określonych w art. 6 
ust. 1, wpływu na prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
i zakłócenia konkurencji, a także 
obciążenie administracyjne beneficjentów 
i administracji. Ocena dotyczy 
w szczególności adekwatności strategii 
planu strategicznego WPR do 
odpowiednich celów szczegółowych, 
celów końcowych, interwencji i alokacji 
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celów szczegółowych planu strategicznego 
WPR poprzez proponowane interwencje, 
na podstawie analizy SWOT oraz oceny ex 
ante. Ocena powinna obejmować cele 
dotyczące znacznego i trwałego 
zmniejszenia stosowania pestycydów 
chemicznych i środków 
przeciwdrobnoustrojowych oraz strat 
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składników odżywczych, a także 
znacznego i trwałego zmniejszenia 
powiązanego ryzyka, oraz znacznego 
zwiększenia powierzchni gruntów, na 
których prowadzi się rolnictwo 
ekologiczne, oraz obszarów o wysokiej 
różnorodności elementów krajobrazu.
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