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4 Definicje, które należy 
sformułować w planach strategicznych 
WPR

1. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
definicje: działalności rolniczej, użytków 
rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby 
faktycznie prowadzącej działalność 
rolniczą i młodego rolnika:

1. Państwa członkowskie określają 
w swoich planach strategicznych WPR 
definicje: działalności rolniczej, użytków 
rolnych, kwalifikującego się hektara, 
rolnika aktywnego zawodowo, młodego 
rolnika i nowego rolnika:

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego;

a) „działalność rolniczą” definiuje się 
w taki sposób, aby obejmowała zarówno 
wytwarzanie produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do TFUE, 
w tym bawełnę i zagajniki o krótkiej 
rotacji, jak i utrzymywanie użytków 
rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się 
one do wypasu lub uprawy, bez 
konieczności podejmowania działań 
przygotowawczych wykraczających poza 
zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego 
sprzętu rolniczego;

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe i trwałe użytki 
zielone. Terminy „grunty orne”, „uprawy 
trwałe”, „trwałe użytki zielone” są 
szczegółowo określone przez państwa 
członkowskie w ramach następującej 

b) „użytek rolny” definiuje się w taki 
sposób, aby w jego skład wchodziły grunty 
orne, uprawy trwałe, trwałe użytki zielone 
i systemy rolno-leśne. Elementy 
krajobrazu są włączone jako elementy 
użytków rolnych. Terminy „grunty orne”, 
„uprawy trwałe”, „trwałe użytki zielone” i 
„systemy rolno-leśne” są szczegółowo 
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struktury: określone przez państwa członkowskie 
w ramach następującej struktury:

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

(i) „grunty orne” oznaczają grunty 
uprawiane w celu produkcji roślinnej lub 
obszary dostępne dla produkcji roślinnej, 
ale ugorowane, mogą obejmować 
połączenie upraw z drzewami lub 
krzewami w celu tworzenia systemów 
leśno-ornych i obejmują obszary 
odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, 
art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego 
rozporządzenia;

(ii) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające płodozmianowi, inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu lat 
lub dłużej i dają powtarzające się plony, 
w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;

(ii) „uprawy trwałe” oznaczają uprawy 
niepodlegające płodozmianowi, inne niż 
trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe, 
które zajmują grunty przez okres pięciu lat 
lub dłużej i dają powtarzające się plony, w 
tym szkółki, również – o ile przewiduje tak 
państwo członkowskie – jeśli znajdują się 
one w donicach na folii, i zagajniki o 
krótkiej rotacji;

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty, które nie 
były objęte płodozmianem danego 
gospodarstwa rolnego przez okres co 
najmniej pięciu lat, wykorzystywane do 
uprawy traw lub innych zielnych roślin 
pastewnych rozsiewających się naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(wysiewanych). Mogą one obejmować inne 
gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które 
mogą nadawać się do wypasu lub do 
wytwarzania paszy dla zwierząt;

(iii) „trwałe użytki zielone i pastwiska 
trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami 
zielonymi”) oznaczają grunty 
wykorzystywane do uprawy traw lub 
innych zielnych roślin pastewnych 
rozsiewających się naturalnie 
(samosiewnych) lub uprawianych 
(wysiewanych), które nie były objęte 
płodozmianem danego gospodarstwa 
rolnego przez okres co najmniej pięciu lat, 
a także – w przypadku gdy państwa 
członkowskie tak zadecydują – które nie 
były zaorane przez okres co najmniej 
pięciu lat; mogą one obejmować inne 
gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które 
mogą nadawać się do wypasu lub – 
w przypadku gdy państwa członkowskie 
tak zadecydują – inne gatunki, takie jak 
krzewy lub drzewa, które służą do 
wytwarzania paszy dla zwierząt, pod 
warunkiem że zachowano przewagę traw 
i innych zielnych roślin pastewnych.
Jeżeli państwa członkowskie tak 
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postanowią, płodozmian oznacza również 
zmianę gatunku zielonki, jeżeli nowy 
zasiew składa się z innej mieszanki 
gatunków w porównaniu z poprzednim 
siewem.
Państwa członkowskie mogą również 
uznać za trwałe użytki zielone:
(i) grunty nadające się do wypasu i 
stanowiące część utrwalonych praktyk 
lokalnych w przypadkach, gdy trawy i 
inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie 
nie są roślinnością dominującą na 
obszarach wypasu; i/lub
(ii) grunty nadające się do wypasu, na 
których trawy i inne zielone rośliny 
pastewne nie są roślinnością dominującą 
lub nie występują na obszarach wypasu, 
co może obejmować krzewy lub drzewa i 
inne zasoby spożywane przez zwierzęta 
(liście, kwiaty, łodygi, owoce);
(iiia) „systemy rolno-leśne” oznaczają 
systemy użytkowania gruntów, w których 
drzewa uprawia się na tych samych 
gruntach, na których prowadzone są 
praktyki rolnicze;
(iiia) „długoterminową uprawę polową 
trawy” definiuje się jako gatunki traw lub 
gatunki trawiaste uprawiane na gruntach 
ornych (tzn. rotacyjnie) przez okres 
krótszy niż pięć kolejnych lat lub dłuższy 
niż pięć lat, w przypadku gdy ma miejsce 
orka i ponowne obsianie;

c) do celów rodzajów interwencji 
w formie płatności bezpośrednich 
„kwalifikujący się hektar” definiuje się 
w taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego:

c) do celów rodzajów interwencji 
w formie płatności bezpośrednich 
„kwalifikujący się hektar” definiuje się 
w taki sposób, aby objąć wszelkie użytki 
rolne danego gospodarstwa rolnego, w tym 
ruchome lub tymczasowe stacjonarne 
instalacje techniczne, w szczególności 
wewnętrzne rolne drogi przejazdowe i 
urządzenia do pojenia, a także bele 
kiszonki i obszary ponownie nawodnione 
użytkowane jako torfowiska: :

(i) które w trakcie roku, na który 
wnioskuje się o wsparcie, są 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej lub – w przypadku 

(i) które w trakcie roku, na który 
wnioskuje się o wsparcie, są 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej lub – w przypadku 
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gdy te użytki rolne wykorzystywane są 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej – są w przeważającej mierze 
wykorzystywane do celów działalności 
rolniczej, i które pozostają w dyspozycji 
rolnika. W przypadkach należycie 
uzasadnionych względami 
środowiskowymi kwalifikujące się hektary 
mogą również obejmować pewne obszary 
wykorzystywane do działalności rolniczej 
tylko co drugi rok.

gdy te użytki rolne wykorzystywane są 
także do prowadzenia działalności 
pozarolniczej – są w przeważającej mierze 
wykorzystywane do celów działalności 
rolniczej, i które pozostają w dyspozycji 
rolnika. W przypadkach należycie 
uzasadnionych względami 
środowiskowymi, klimatycznymi i 
związanymi z różnorodnością biologiczną, 
kwalifikujące się hektary mogą również 
obejmować pewne obszary 
wykorzystywane do działalności rolniczej 
tylko co trzeci rok.

(ia) które, jeżeli tak postanowią 
państwa członkowskie, mogą zawierać 
elementy krajobrazu i elementy 
obejmujące biotopy, takie jak drzewa, 
krzewy, zagajniki śródpolne i mokradła, 
pod warunkiem że nie obejmują one 
więcej niż 1/3 powierzchni każdej działki 
rolnej zdefiniowanej w art. 63 ust. 4 
rozporządzenia UE.../... [rozporządzenie 
horyzontalne];

które zapewniły prawo do płatności na 
podstawie tytułu III rozdział II sekcja 2 
podsekcja 2 niniejszego rozporządzenia lub 
na podstawie systemu płatności 
podstawowej, lub systemu jednolitej 
płatności obszarowej określonego w tytule 
III rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
i które:

dowolny obszar gospodarstwa, który 
zapewnił prawo do płatności na podstawie 
tytułu III rozdział II sekcja 2 podsekcja 2 
niniejszego rozporządzenia lub na 
podstawie systemu płatności podstawowej, 
lub systemu jednolitej płatności 
obszarowej określonego w tytule III 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i które:

– nie są już zgodne z definicją 
„kwalifikującego się hektara” określoną 
w lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013 w wyniku wdrożenia 
dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE lub 
dyrektywy 2000/60/WE;

– nie jest „kwalifikującym się 
hektarem” zdefiniowanym przez państwa 
członkowskie na podstawie ppkt (i) oraz 
(ia) niniejszego punktu.

- w wyniku wdrożenia dyrektyw 
92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 
2000/60/WE;
- w wyniku środków obszarowych 
przyczyniających się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do 
niej, celów środowiskowych i celów 
dotyczących różnorodności biologicznej 
określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) 
niniejszego rozporządzenia. Obszary te 
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mogą być wykorzystywane jako 
torfowiska;

– w okresie, w którym mają 
zastosowanie odnośne zobowiązania 
danego rolnika, są zalesione zgodnie 
z art. 31 rozporządzenia (WE) 
nr 1257/1999, art. 43 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, w ramach systemu 
krajowego, którego warunki są zgodne 
z art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 lub art. 65 i 67 niniejszego 
rozporządzenia;

– w okresie, w którym mają 
zastosowanie odnośne zobowiązania 
danego rolnika, są zalesione zgodnie 
z art. 31 rozporządzenia (WE) 
nr 1257/1999, art. 43 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013, w ramach systemu 
krajowego, którego warunki są zgodne 
z art. 43 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005, art. 22 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013 lub art. 65 i 67 niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
mogą ustanowić odpowiednie warunki w 
celu uwzględnienia zalesiania gruntów 
poprzez finansowanie prywatne lub 
państwowe, przyczyniającego się do 
realizacji jednego lub większej liczby 
celów szczegółowych związanych ze 
środowiskiem, różnorodnością biologiczną 
i klimatem;

– w okresie, w którym mają 
zastosowanie odnośne zobowiązania 
danego rolnika, są obszarem odłogowanym 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 lub art. 65 niniejszego 
rozporządzenia.

– w okresie, w którym mają 
zastosowanie odnośne zobowiązania 
danego rolnika, są obszarem odłogowanym 
zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1257/1999, art. 39 rozporządzenia 
(WE) nr 1698/2005, art. 28 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 lub art. 65 niniejszego 
rozporządzenia.

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,2 % 
tetrahydrokanabinolu;

Obszary wykorzystywane do produkcji 
konopi stanowią kwalifikujące się hektary 
tylko wtedy, gdy stosowane odmiany 
zawierają maksymalnie 0,3 % 
tetrahydrokanabinolu;

d) „osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą” definiuje się w taki 
sposób, aby nie przyznawano wsparcia 
dochodu osobom, dla których działalność 
rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część 
ich ogólnej działalności gospodarczej lub 
których główna działalność gospodarcza 
nie jest działalnością rolniczą, przy 
jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia 
osób prowadzących działalność rolniczą 
i nierolniczą. Definicja umożliwia 
określenie tego, którzy rolnicy nie są 

d) „rolników aktywnych zawodowo” 
definiuje się w taki sposób, aby zapewnić 
przyznawanie wsparcia wyłącznie osobom 
fizycznym lub prawnym bądź grupom osób 
fizycznych lub prawnych prowadzącym 
działalność rolniczą co najmniej na 
minimalnym poziomie i dostarczającym 
dobra publiczne zgodnie z celami planu 
strategicznego WPR oraz nie wykluczać z 
wsparcia rolników prowadzących 
działalność rolniczą i nierolniczą, w 
szczególności rolników pracujących w 
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uznawani za osoby faktycznie prowadzące 
działalność rolniczą, na podstawie 
warunków, takich jak: badanie dochodów, 
nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot 
działalności przedsiębiorstwa lub 
uwzględnienie w rejestrach.

niepełnym wymiarze godzin, rolników 
prowadzących gospodarstwa 
niskotowarowe i rolnictwa o wysokiej 
wartości przyrodniczej.
W każdym przypadku definicja chroni 
unijny model rodzinnego gospodarstwa 
rolnego o charakterze indywidualnym lub 
zorganizowanym niezależnie od 
rozmiarów i w razie potrzeby może 
uwzględniać szczególne cechy 
charakterystyczne regionów, o których 
mowa w art. 349 TFUE.
W definicji należy zagwarantować, że nie 
przyznaje się wsparcia osobom fizycznym 
ani prawnym, jak i grupom osób 
fizycznych ani prawnych, które 
administrują portami lotniczymi, 
wodociągami, stałymi terenami 
sportowymi i rekreacyjnymi, jak również 
świadczą usługi przewozu kolejowego lub 
usługi w zakresie obrotu 
nieruchomościami. Państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o dodaniu do tego 
wykazu lub usunięciu z niego innych 
podobnych przedsiębiorstw lub rodzajów 
działalności pozarolniczej. Mogą też 
wyłączyć z tej definicji osoby fizyczne lub 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
przetwarzaniem produktów rolnych na 
dużą skalę z wyjątkiem grup rolników 
zaangażowanych w takie przetwarzanie.
Jeżeli gospodarstwo korzystające z 
płatności w ramach WPR jest częścią 
większej struktury, głównie pozarolniczej, 
sytuacja ta musi być przejrzysta.
Formułując definicję, państwa 
członkowskie:
(i) stosują, na podstawie obiektywnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriów, jeden 
lub więcej elementów, takich jak badania 
dochodów, nakłady pracy w 
gospodarstwie, przedmiot działalności 
przedsiębiorstwa, minimalne kryteria 
działalności rolniczej, odpowiednie 
doświadczenie, szkolenia lub umiejętności, 
włączenie ich działalności rolniczej do 
rejestrów krajowych;
(ii) ustalają, na podstawie charakterystyki 
krajowej lub regionalnej, kwotę płatności 
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bezpośrednich nieprzekraczającą 5 000 
EUR, w ramach której rolnicy 
prowadzący działalność rolniczą co 
najmniej na minimalnym poziomie i 
dostarczający dobra publiczne są w 
każdym przypadku uznawani za „rolników 
aktywnych zawodowo”;

e) „młodego rolnika” definiuje się 
w taki sposób, aby uwzględnić:

e) „młodego rolnika” definiuje się 
w taki sposób, aby uwzględnić limit 
wiekowy wynoszący 40 lat oraz:

(i) maksymalny wiek 
nieprzekraczający 40 lat;
(ii) warunek bycia „kierującym 
gospodarstwem”;

(ii) warunek bycia „kierującym 
gospodarstwem”;

(iii) wymóg odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia i posiadania odpowiednich 
umiejętności.

(iii) wymóg odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia i posiadania odpowiednich 
umiejętności.
Oceniając zgodność z warunkami, jakie 
należy spełnić, aby być kierującym 
gospodarstwem, państwa członkowskie 
uwzględniają specyfikę ustaleń między 
partnerami.
ea) „nowego rolnika” definiuje się w 
taki sposób, aby uwzględnić:
(i) warunek bycia „kierującym 
gospodarstwem”;
(ii) wymóg odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia i posiadania odpowiednich 
umiejętności;
(iii) limit wiekowy wynoszący 40 lat.
Osoba uznana za „nowego rolnika” 
zgodnie z tą definicją nie może być 
uznana za „młodego rolnika” zgodnie z 
definicją zawartą w lit. e).

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy uzależniające 
przyznanie płatności od wykorzystania 
kwalifikowanego materiału siewnego 
określonych odmian konopi oraz 
ustanawiających procedurę określania 
odmian konopi i weryfikacji zawartości 
tetrahydrokanabinolu w konopiach, 
o której mowa w ust. 1 lit. c), w celu 
ochrony zdrowia publicznego.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów 
delegowanych uzupełniających niniejsze 
rozporządzenie o przepisy uzależniające 
przyznanie płatności od wykorzystania 
kwalifikowanego materiału siewnego 
określonych odmian konopi oraz 
ustanawiających procedurę określania 
odmian konopi i weryfikacji zawartości 
tetrahydrokanabinolu w konopiach, 
o której mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego 
artykułu, w celu ochrony zdrowia 
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publicznego.

_________________ _________________
28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).

28 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich z Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) 
oraz zmieniające i uchylające niektóre 
rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, 
s. 80).

29 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

29 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 
1).

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1149

Poprawka 1149
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 Cele ogólne 5 Cele ogólne

Wsparcie z EFRG i EFRROW ma na celu 
dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich 
oraz przyczynia się do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych:

W powiązaniu z celami WPR określonymi 
w art. 39 TFUE wsparcie z EFRG i 
EFRROW ma na celu dalszą poprawę 
zrównoważonego rozwoju rolnictwa, 
żywności i obszarów wiejskich oraz 
przyczynia się do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych pod 
względem gospodarczym, środowiskowym 
i społecznym:

a) wspieranie inteligentnego, 
odpornego i zróżnicowanego sektora 
rolnictwa przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego;

a) wspieranie nowoczesnego, 
konkurencyjnego, odpornego 
i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy 
zapewnieniu długoterminowego 
bezpieczeństwa żywnościowego, a 
zarazem zabezpieczeniu modelu 
rodzinnego gospodarstwa rolnego;

b) zwiększenie troski o środowisko 
oraz intensyfikacja działań w dziedzinie 
klimatu, aby przyczynić się do realizacji 
unijnych celów związanych ze 
środowiskiem i klimatem;

b) wspieranie i poprawa ochrony 
środowiska, różnorodności biologicznej 
oraz działań w dziedzinie klimatu, aby 
przyczynić się do realizacji unijnych celów 
związanych ze środowiskiem i klimatem;

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich.

c) umacnianie struktury społeczno-
ekonomicznej obszarów wiejskich, aby 
przyczynić się do tworzenia i utrzymania 
miejsc pracy przez zagwarantowanie 
rolnikom godziwych dochodów, dążenie 
do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
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życia całej społeczności rolniczej oraz 
przeciwdziałanie wyludnianiu się 
obszarów wiejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem regionów o mniejszej 
liczbie ludności i słabiej rozwiniętych, 
oraz zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego.

Cele te uzupełnia przekrojowy cel 
modernizacji tego sektora przez sprzyjanie 
dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 
a także zachęcanie do ich 
wykorzystywania.

Cele te uzupełnia i łączy przekrojowy cel 
modernizacji tego sektora przez 
zapewnienie rolnikom dostępu do badań 
naukowych, szkoleń i usług dzielenia się 
wiedzą oraz transferu wiedzy, innowacji 
i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, a także przez zachęcanie do ich 
wykorzystywania.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1150

Poprawka 1150
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cele ogólne osiąga się, realizując 
następujące cele szczegółowe:

1. Cele ogólne osiąga się, realizując 
następujące cele szczegółowe:

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego;

a) wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i ich odporności 
w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

b) zwiększenie zorientowania na 
rynek i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania naukowe, 
technologię i cyfryzację;

c) poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

c) poprawa pozycji rolników 
w łańcuchu wartości;

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej, a także wykorzystanie zrównoważonej 
energii;

d) przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do 
niej przez ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, w tym poprzez zwiększenie 
pochłaniaczy dwutlenku węgla, 
sekwestrację i składowanie dwutlenku 
węgla w rolnictwie i sektorze spożywczym, 
a także wykorzystywanie zrównoważonej 
energii przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zrównoważonego zarządzania lasami i ich 
ochrony zgodnie z porozumieniem 
paryskim;

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak woda, 

e) wspieranie zrównoważonego 
rozwoju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi oraz przyczynianie 
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gleba i powietrze; się do ochrony i poprawy jakości wody, 
gleby i powietrza, w tym poprzez 
ukierunkowane i zrównoważone 
gospodarowanie składnikami odżywczymi 
oraz ograniczone stosowanie środków 
ochrony roślin i antybiotyków;

f) przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochrona 
siedlisk i krajobrazu;

f) wzmacnianie usług 
ekosystemowych i przyczynianie się do 
zatrzymywania i odwracania utraty 
różnorodności biologicznej, w tym przez 
ochronę pożytecznych gatunków roślin, 
zwierząt i zapylaczy, wspieranie 
różnorodności biologicznej w rolnictwie, 
ochrony przyrody i agroleśnictwa, a także 
przyczynianie się do zwiększenia 
naturalnej odporności, rekultywacji i 
ochrony gleb, jednolitych części wód, 
siedlisk i krajobrazów oraz wspieranie 
systemów rolniczych o wysokiej wartości 
przyrodniczej;

g) przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich;

g) przyciąganie i wspieranie młodych 
rolników i nowych rolników oraz 
promowanie uczestnictwa kobiet w 
sektorze rolnym, w szczególności na 
obszarach najbardziej wyludnionych i 
obszarach z ograniczeniami naturalnymi; 
ułatwianie szkolenia i wymiany 
doświadczeń w całej Unii, 
zrównoważonego rozwoju działalności 
gospodarczej i tworzenia miejsc pracy na 
obszarach wiejskich;

h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, 
włączenia społecznego i rozwoju 
lokalnego na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego 
leśnictwa;

h) promowanie spójności społecznej 
i terytorialnej na obszarach wiejskich, 
w tym przez tworzenie miejsc pracy, wzrost 
i inwestycje, włączenie społeczne, 
zwalczanie ubóstwa na obszarach 
wiejskich i przez rozwój lokalny, 
z uwzględnieniem wysokiej jakości usług 
lokalnych skierowanych do społeczności 
wiejskich, koncentrujących się 
w szczególności na obszarach 
z ograniczeniami naturalnymi; 
promowanie godnych warunków życia, 
pracy i warunków ekonomicznych; 
dywersyfikacja działalności i dochodów, w 
tym agroturystyka, zrównoważona 
biogospodarka, gospodarka o obiegu 
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zamkniętym, zrównoważone zarządzanie 
lasami i ich ochrona przy jednoczesnym 
zapewnieniu równouprawnienia płci; 
promowanie równości szans na obszarach 
wiejskich za pomocą szczególnych 
środków wsparcia oraz przez uznanie 
pracy kobiet w rolnictwie, działalności 
rzemieślniczej, turystyce i usługach 
lokalnych;

i) poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze i zrównoważonej 
żywności, zapobiegania marnotrawieniu 
żywności, jak również dobrostanu 
zwierząt.

i) poprawa reakcji rolnictwa Unii na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności 
i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze, zrównoważonej 
żywności wysokiej jakości, rolnictwa 
niskonakładowego, rolnictwa 
ekologicznego, ograniczenia 
marnotrawienia żywności, zwalczania 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, poprawy 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
podnoszenie świadomości społecznej na 
temat znaczenia rolników i obszarów 
wiejskich przy jednoczesnym 
przyczynianiu się do wdrożenia Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1151

Poprawka 1151
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11 Zasada i zakres stosowania 11 Zasada i zakres stosowania

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się kary administracyjne na 
beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II 
niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie 
spełniają wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania określonych 
w prawie Unii ani norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
ustanowionych w planie strategicznym 
WPR i wymienionych w załączniku III, 
w odniesieniu do następujących 
określonych obszarów:

1. Państwa członkowskie włączają do 
swoich planów strategicznych WPR 
system warunkowości, zgodnie z którym 
nakłada się karę administracyjną na 
beneficjentów otrzymujących płatności 
bezpośrednie na podstawie rozdziału II 
niniejszego tytułu lub roczne premie na 
podstawie art. 65, 66 i 67, jeśli nie 
spełniają oni wymogów podstawowych 
w zakresie zarządzania określonych 
w prawie Unii ani norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
ustanowionych w planie strategicznym 
WPR i wymienionych w załączniku III, 
w odniesieniu do następujących 
określonych obszarów:

a) klimat i środowisko; a) klimat i środowisko, w tym woda, 
powietrze, gleba, różnorodność 
biologiczna i usługi ekosystemowe;

b) zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin;

b) zdrowie publiczne, zdrowie 
zwierząt i zdrowie roślin;

c) dobrostan zwierząt. c) dobrostan zwierząt.

2. Przepisy dotyczące kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi 
w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 

2. Przepisy dotyczące skutecznego i 
proporcjonalnego systemu kar 
administracyjnych, które należy 
uwzględnić w planie strategicznym WPR, 
są zgodne z wymogami określonymi 
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(UE) [rozporządzenie horyzontalne]. w tytule IV rozdział IV rozporządzenia 
(UE) [rozporządzenie horyzontalne].

3. Akty prawne, o których mowa 
w załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

3. Akty prawne, o których mowa 
w załączniku III, dotyczące wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania, 
mają zastosowanie w wersji obowiązującej 
oraz – w przypadku dyrektyw – w wersji 
wdrożonej przez państwa członkowskie.

4. Do celów niniejszej sekcji „wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania” 
oznacza każdy wymóg podstawowy 
w zakresie zarządzania na podstawie prawa 
Unii, o którym mowa w załączniku III, 
w ramach danego aktu prawnego, różny co 
do istoty od wszelkich innych wymogów 
zawartych w tym samym akcie.

4. Do celów niniejszej sekcji „wymóg 
podstawowy w zakresie zarządzania” 
oznacza każdy wymóg podstawowy 
w zakresie zarządzania na podstawie prawa 
Unii, o którym mowa w załączniku III, 
w ramach danego aktu prawnego, różny co 
do istoty od wszelkich innych wymogów 
zawartych w tym samym akcie.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1152

Poprawka 1152
Peter Jahr
w imieniu grupy PPE
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

70 Narzędzia zarządzania ryzykiem 70 Narzędzia zarządzania ryzykiem

1. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie na narzędzia zarządzania 
ryzykiem na warunkach określonych 
w niniejszym artykule i doprecyzowanych 
w ich planach strategicznych WPR.

1. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać wsparcie na narzędzia 
zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem 
potrzeb i analiz SWOT, na warunkach 
określonych w niniejszym artykule 
i doprecyzowanych w ich planach 
strategicznych WPR. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby przepis ten 
nie naruszał prywatnych lub publicznych 
narzędzi zarządzania ryzykiem.

2. Państwa członkowskie przyznają 
wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji w celu promowania narzędzi 
zarządzania ryzykiem, które pomagają 
osobom faktycznie prowadzącym 
działalność rolniczą w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją 
i ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów szczegółowych określonych w art. 6.

2. Wsparcie w ramach tego rodzaju 
interwencji może być przyznawane w celu 
promowania narzędzi zarządzania 
ryzykiem, które pomagają rolnikom 
aktywnym zawodowo w zarządzaniu 
ryzykiem związanym z produkcją 
i ryzykiem utraty dochodów w ich 
działalności rolniczej, będącym poza ich 
kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia 
odpowiednich celów szczegółowych 
określonych w art. 6.
Narzędzia te mogą mieć formę systemów 
zarządzania wieloma rodzajami ryzyka.

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać w szczególności następujące 
wsparcie:

3. Państwa członkowskie mogą 
przyznawać w szczególności następujące 
wsparcie:

a) wkład finansowy na składki a) wkład finansowy na składki 
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w ramach systemów ubezpieczeń; w ramach systemów ubezpieczeń, na 
pokrycie strat spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami, 
pojawieniem się chorób zwierząt lub 
roślin, incydentem środowiskowym, 
skażeniem upraw organicznych lub 
środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu wyeliminowania lub 
powstrzymania chorób roślin lub inwazji 
agrofagów;

b) wkład finansowy na fundusze 
ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty 
administracyjne utworzenia;

b) wkład finansowy na fundusze 
ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty 
administracyjne utworzenia w celu wypłaty 
rolnikom odszkodowań finansowych z 
tytułu strat spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami, 
pojawieniem się chorób zwierząt lub 
roślin, incydentem środowiskowym, 
skażeniem upraw organicznych lub 
środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu wyeliminowania lub 
powstrzymania chorób roślin lub inwazji 
agrofagów;

ba) wkład finansowy na instrument 
stabilizacji dochodów w postaci funduszu 
ubezpieczeń wzajemnych, który 
gwarantuje:
(i) rekompensatę dla rolników ze 
wszystkich sektorów w przypadku 
znacznego spadku ich dochodów;
(ii) rekompensatę dla rolników z 
konkretnego sektora w przypadku 
znacznego spadku ich dochodów.
3a. Państwa członkowskie ograniczają 
wkłady finansowe na fundusze 
ubezpieczeń wzajemnych, o których mowa 
w ust. 3 lit. b) i ba), do następujących 
elementów:
a) kosztów administracyjnych utworzenia 
funduszu ubezpieczeń wzajemnych, 
rozłożonych na maksymalny okres trzech 
lat w sposób regresywny;
b) kwot wypłaconych przez fundusz 
wspólnego inwestowania jako finansowa 
rekompensata dla rolników. Ponadto 
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wkład finansowy może dotyczyć odsetek 
od pożyczek komercyjnych zaciągniętych 
przez fundusz ubezpieczeń wzajemnych w 
celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu;
c) uzupełnienia rocznych płatności do 
funduszu ubezpieczeń wzajemnych;
d) początkowego kapitału podstawowego 
danego funduszu ubezpieczeń 
wzajemnych.

4. Państwa członkowskie ustanawiają 
następujące warunki kwalifikujące:

4. Państwa członkowskie ustanawiają 
następujące warunki kwalifikujące:

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się 
systemów ubezpieczeń i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych;

a) rodzaje i zakres ochrony 
ubezpieczeniowej kwalifikujących się 
systemów ubezpieczeń i funduszy 
ubezpieczeń wzajemnych oraz narzędzi 
stabilizacji dochodów;

b) metodę obliczania strat i czynniki 
uruchamiające odszkodowania;

b) metodę obliczania strat i czynniki 
uruchamiające odszkodowania, w tym przy 
użyciu wskaźników biologicznych, 
klimatycznych lub ekonomicznych 
stosowanych na poziomie gospodarstwa 
lub na poziomie lokalnym, regionalnym 
bądź krajowym;

c) przepisy dotyczące tworzenia 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
i zarządzania nimi.

c) przepisy dotyczące tworzenia 
funduszy ubezpieczeń wzajemnych 
i zarządzania nimi.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie było przyznawane na 
pokrycie strat wynoszących co najmniej 
20 % średniej produkcji rocznej lub 
średniego rocznego dochodu rolnika 
z poprzednich trzech lat, lub średniej 
z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej.

5. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby wsparcie było przyznawane tylko na 
pokrycie: strat wynoszących co najmniej 
20 % średniej produkcji rocznej danego 
produktu lub dochodu rolnika z 
poprzednich trzech lat lub średniej 
produkcji bądź średniego dochodu z 
trzech lat obliczonych na podstawie pięciu 
wcześniejszych lat, z wyłączeniem 
wartości najwyższej i najniższej. W 
przypadku strat produkcyjnych okres ten 
może zostać przedłużony do czterech lat 
lub średniej opartej na okresie ośmiu 
poprzednich lat z wyłączeniem wartości 
najwyższej i najniższej.

6. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
wynoszącego 70 % kosztów 
kwalifikowalnych.

6. Państwa członkowskie ograniczają 
wsparcie do maksymalnego poziomu 
dofinansowania kosztów 
kwalifikowalnych określonych w 
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załączniku IXaa.

7. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty 
w wyniku połączenia interwencji na 
podstawie niniejszego artykułu z innymi 
publicznymi lub prywatnymi systemami 
zarządzania ryzykiem.

7. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie strategii ograniczania ryzyka w 
celu zwiększenia odporności gospodarstw 
rolnych na zagrożenia naturalne i 
związane ze zmianą klimatu oraz 
zmniejszenia narażenia na niestabilność 
dochodów, a ponadto dopilnowują, aby 
nie dochodziło do nadmiernej 
rekompensaty w wyniku połączenia 
interwencji na podstawie niniejszego 
artykułu z innymi publicznymi lub 
prywatnymi systemami zarządzania 
ryzykiem.

7a. Państwa członkowskie, które 
wprowadzą krajowe systemy zarządzania 
ryzykiem lub już nimi dysponowały przed 
... [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia], mogą stosować 
instrumenty przewidziane w niniejszym 
artykule, aby pokrywać ryzyko niepokryte 
przez te systemy.

Or. en
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Poprawka 1153
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w imieniu grupy PPE
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
w imieniu grupy Renew

Sprawozdanie A8-0200/2019
Peter Jahr
Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez 
państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 106 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

106 Zatwierdzenie planu strategicznego 
WPR

106 Zatwierdzenie planu strategicznego 
WPR

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, 
najpóźniej dnia 1 stycznia 2020 r.

1. Każde państwo członkowskie 
przedkłada Komisji projekt planu 
strategicznego WPR, zawierający 
informacje, o których mowa w art. 95, do 
dnia … [jeden rok od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].
Komisja zachęca państwa członkowskie 
do wymiany informacji i najlepszych 
praktyk przy opracowywaniu planów 
strategicznych WPR.

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, 

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, 
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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.

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.

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi.

W zależności od rezultatów oceny, o której 
mowa w ust. 2, w ciągu trzech miesięcy od 
daty przedłożenia planu strategicznego 
WPR Komisja może skierować do państw 
członkowskich uwagi.

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany 
w projekcie planu.

Państwa członkowskie dostarczają Komisji 
wszystkich niezbędnych dodatkowych 
informacji oraz, w stosownych 
przypadkach, wprowadzają zmiany 
w projekcie planu.

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje 
i Komisja jest przekonana, że plan jest 
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii 
i wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem 
(UE) [horyzontalnym].

4. Komisja zatwierdza projekt planu 
strategicznego WPR, pod warunkiem że 
przedstawiono potrzebne informacje 
i Komisja jest przekonana, że plan jest 
zgodny z ogólnymi zasadami prawa Unii 
i wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, przepisami przyjętymi na 
jego podstawie oraz z rozporządzeniem 
(UE) [horyzontalnym].

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany 
nie później niż osiem miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Plan strategiczny WPR jest zatwierdzany 
nie później niż sześć miesięcy po jego 
przedłożeniu przez odnośne państwo 
członkowskie.

Zatwierdzenie nie obejmuje informacji, 
o których mowa w art. 101 lit. c) 
i w załącznikach I–IV do planu 
strategicznego WPR, o których mowa 
w art. 95 ust. 2 lit. a)–d).
W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 

W należycie uzasadnionych przypadkach 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o zatwierdzenie planu 
strategicznego WPR, który nie zawiera 
wszystkich elementów. W takim 
przypadku zainteresowane państwo 
członkowskie określa, których części planu 
strategicznego WPR brakuje, wskazując 
orientacyjne cele końcowe i plany 
finansowe, o których mowa w art. 100, dla 
całego planu strategicznego WPR, aby 
wykazać ogólną spójność i konsekwencję 
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planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie 
z art. 107.

planu. Brakujące elementy planu 
strategicznego WPR przedkłada się 
Komisji w formie zmiany planu zgodnie 
z art. 107 w terminie, który nie powinien 
przekraczać trzech miesięcy. Są one 
spójne i zgodne z orientacyjnymi celami i 
planami finansowymi przedstawionymi 
wcześniej przez państwo członkowskie, bez 
znacznego odchylenia ani zmniejszenia 
poziomu ambicji.

6. Komisja zatwierdza każdy plan 
strategiczny WPR w drodze decyzji 
wykonawczej, bez stosowania procedury 
komitetowej, o której mowa w art. 139.

Komisja zatwierdza każdy plan 
strategiczny WPR w drodze decyzji 
wykonawczej, bez stosowania procedury 
komitetowej, o której mowa w art. 139.

7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

7. Plany strategiczne WPR mają 
skutki prawne wyłącznie po ich 
zatwierdzeniu przez Komisję.

7a. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie podsumowujące krajowe 
plany strategiczne WPR w ciągu sześciu 
miesięcy od ich zatwierdzenia, dołączając 
do nich jasno opisane oceny, aby 
zapewnić informacje o decyzjach 
podjętych przez państwa członkowskie z 
myślą o osiągnięciu celów szczegółowych 
określonych w art. 6 ust. 1.
7b. Komisja tłumaczy plany 
strategiczne WPR na język angielski i 
publikuje je online w sposób zapewniający 
jawność i przejrzystość na szczeblu 
unijnym.
7c. Zatwierdzenie planów 
strategicznych WPR i ich wdrożenie przez 
państwa członkowskie nie może 
powodować żadnych opóźnień w okresie 
przyznawania pomocy dla beneficjentów 
ani w terminowej wypłacie pomocy, 
szczególnie w pierwszym roku wdrażania.

Or. en


