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Predlog spremembe 38
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija v svojem sporočilu 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z naslovom 
„Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva“ z dne 29. novembra 2017 
ugotavlja, da bi morala skupna kmetijska 
politika (v nadaljnjem besedilu: SKP) še 
naprej krepiti svoj odziv na prihodnje 
izzive in priložnosti s krepitvijo 
zaposlovanja, gospodarske rasti in naložb, 
z bojem proti podnebnim spremembam in 
prilagajanjem nanje ter s spodbujanjem 
raziskav in razvoja tudi izven laboratorijev, 
na poljih in tržiščih. Prav tako bi SKP 
morala upoštevati pomisleke državljanov 
glede trajnostne kmetijske proizvodnje.

(1) Komisija v svojem sporočilu 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z naslovom 
„Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva“ z dne 29. novembra 2017 
ugotavlja, da bi morala skupna kmetijska 
politika (v nadaljnjem besedilu: SKP) še 
naprej krepiti svoj odziv na prihodnje 
izzive in priložnosti s krepitvijo 
zaposlovanja, gospodarske rasti in naložb, 
z bojem proti podnebnim spremembam in 
prilagajanjem nanje ter s spodbujanjem 
raziskav in razvoja tudi izven laboratorijev, 
na poljih in tržiščih. Prav tako bi SKP 
morala upoštevati pomisleke državljanov 
glede trajnostne kmetijske proizvodnje in 
razvoja podeželja.

Or. ro

Predlog spremembe 39
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Države članice bi se morale 
vzdržati dodajanja pravil, ki upravičencem 
otežujejo uporabo skladov EKJS in 
EKSRP.

Or. en
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Predlog spremembe 40
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Potrebne so določbe o akreditaciji 
plačilnih agencij in usklajevalnih organov s 
strani držav članic ter o uvedbi postopkov 
za pridobitev izjav o upravljanju in letnih 
poročil o smotrnosti, za pridobitev 
certifikacije za sisteme za upravljanje in 
spremljanje ter sisteme za poročanje ter za 
pridobitev certifikacije letnih obračunov s 
strani neodvisnih organov. Da se zagotovi 
pregleden sistem pregledov, ki se izvedejo 
na nacionalni ravni, zlasti pri postopkih za 
odobritev, potrditev veljavnosti in plačila,
ter zmanjša upravno breme in breme revizij 
za Komisijo in države članice v primerih, 
ko je potrebna akreditacija za vsako 
posamezno plačilno agencijo, bi bilo treba 
omejiti število organov in teles, ki so jim 
dodeljena navedena pooblastila, ob 
upoštevanju ustavnih določb posamezne 
države članice.

(9) Potrebne so določbe o akreditaciji 
plačilnih agencij in usklajevalnih organov s 
strani držav članic ter o uvedbi postopkov 
za pridobitev izjav o upravljanju in letnih 
poročil o smotrnosti, za pridobitev 
certifikacije za sisteme za upravljanje in 
spremljanje ter sisteme za poročanje ter za 
pridobitev certifikacije letnih obračunov s 
strani neodvisnih organov. Kmetom je 
treba zagotoviti finančno nadomestilo za 
vsako odloženo plačilo plačilnih agencij 
zaradi upravnih napak. Da se zagotovi 
pregleden sistem pregledov, ki se izvedejo 
na nacionalni ravni, zlasti pri postopkih za 
odobritev, potrditev veljavnosti in plačila, 
ter zmanjša upravno breme in breme revizij 
za Komisijo in države članice v primerih, 
ko je potrebna akreditacija za vsako 
posamezno plačilno agencijo, bi bilo treba 
omejiti število organov in teles, ki so jim 
dodeljena navedena pooblastila, ob 
upoštevanju ustavnih določb posamezne 
države članice.

Or. ro

Predlog spremembe 41
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kadar država članica akreditira več 
kot eno plačilno agencijo, bi morala 
imenovati en sam javni usklajevalni organ, 
ki zagotovi usklajeno upravljanje skladov, 
povezavo med Komisijo in različnimi 

(10) Kadar država članica akreditira več 
kot eno plačilno agencijo, bi morala 
imenovati en sam javni usklajevalni organ, 
ki zagotovi usklajeno upravljanje skladov, 
povezavo med Komisijo in različnimi 
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akreditiranimi plačilnimi agencijami ter da 
so Komisiji hitro na voljo zahtevani 
podatki o operacijah različnih plačilnih 
agencij. Usklajevalni organ bi moral tudi 
sprejeti in usklajevati ukrepe za odpravo 
splošnih pomanjkljivosti, odkritih na 
nacionalni ravni, in Komisijo obveščati o 
nadaljnjih ukrepih.

akreditiranimi plačilnimi agencijami ter da 
so Komisiji hitro na voljo zahtevani 
podatki o operacijah različnih plačilnih 
agencij. Usklajevalni organ bi moral tudi 
sprejeti in usklajevati ukrepe za odpravo 
splošnih pomanjkljivosti, odkritih na 
nacionalni ravni, in Komisijo obveščati o 
nadaljnjih ukrepih. Plačilne agencije bi 
morale okrepiti svojo vlogo svetovanja 
kmetom ter si prizadevati za poenostavitev 
postopkov in spoštovanje standardov na 
evropski ravni.

Or. ro

Predlog spremembe 42
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se zagotovi, da zneski za 
financiranje SKP ne presežejo letnih 
zgornjih mej, bi bilo treba ohraniti 
mehanizem finančne discipline, v skladu s 
katerim se prilagodi raven neposredne 
podpore. Vendar bi bilo treba ukiniti prag v 
višini 2 000 EUR. Za podporo
kmetijskemu sektorju v primeru razvoja 
trga ali večjih kriz, ki vplivajo na 
kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo, bi 
bilo treba ohraniti kmetijsko rezervo. Člen 
12(2)(d) Uredbe (EU, Euratom) [nova 
finančna uredba] določa, da se odobritve, 
za katere obveznosti niso prevzete, lahko 
prenesejo samo v naslednje proračunsko 
leto. Da bi upravičencem in nacionalnim 
upravam znatno poenostavili izvajanje, bi 
bilo treba uporabiti mehanizem prenosa za 
kakršne koli neporabljene zneske iz rezerve 
za krizne razmere v kmetijskem sektorju, 
vzpostavljene leta 2020. V ta namen je 
potrebno odstopanje od člena 12(2)(d), ki 
omogoča, da se odobritve, za katere 
obveznosti niso prevzete, iz kmetijske 

(14) Da se zagotovi, da zneski za 
financiranje SKP ne presežejo letnih 
zgornjih mej, bi bilo treba ohraniti 
mehanizem finančne discipline, v skladu s 
katerim se prilagodi raven neposredne 
podpore. Vendar bi bilo treba ukiniti prag v 
višini 2 000 EUR. Za podporo 
kmetijskemu sektorju v primeru razvoja 
trga ali večjih kriz, ki vplivajo na
kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo, bi 
bilo treba ohraniti kmetijsko rezervo. Člen 
12(2)(d) Uredbe (EU, Euratom) [nova 
finančna uredba] določa, da se odobritve, 
za katere obveznosti niso prevzete, lahko 
prenesejo samo v naslednje proračunsko 
leto. Da bi upravičencem in nacionalnim 
upravam znatno poenostavili izvajanje, bi 
bilo treba uporabiti mehanizem prenosa za 
kakršne koli neporabljene zneske iz rezerve 
za krizne razmere v kmetijskem sektorju, 
vzpostavljene leta 2020. V ta namen je 
potrebno odstopanje od člena 12(2)(d), ki 
omogoča, da se odobritve, za katere 
obveznosti niso prevzete, iz kmetijske 
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rezerve brez časovne omejitve prenesejo za 
namene financiranja kmetijske rezerve v 
naslednjem(-ih) proračunskem(-ih) letu(-
ih). Poleg tega je v zvezi s proračunskim 
letom 2020 potrebno še eno odstopanje, 
saj bi bilo treba skupni neuporabljeni 
znesek iz rezerve, ki je na razpolago konec 
leta 2020, prenesti v leto 2021 v ustrezno 
proračunsko postavko nove kmetijske 
rezerve, ne da bi se pri tem vrnil v 
proračunske postavke, ki zajemajo 
intervencije v obliki neposrednih plačil v 
okviru strateškega načrta SKP.

rezerve brez časovne omejitve prenesejo za 
namene financiranja kmetijske rezerve v 
naslednjem(-ih) proračunskem(-ih) letu(-
ih).

Or. ro

Predlog spremembe 43
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se prepreči pretirana upravna 
obremenitev nacionalnih uprav in kmetov, 
bi bilo treba določiti, da se povračilo 
zneskov, prenesenih iz predhodnega 
proračunskega leta v zvezi z uporabljeno 
finančno disciplino, ne bi smelo izplačati, 
če se finančna disciplina uporablja drugo 
zaporedno leto (leto N + 1) ali če skupni 
znesek odobritev, za katere obveznosti niso 
prevzete, znaša manj kot 0,2 % letne 
zgornje meje EKJS.

(15) Da se prepreči pretirana upravna 
obremenitev nacionalnih uprav in kmetov 
ter kar najbolj poenostavijo postopki, bi 
bilo treba določiti, da se povračilo zneskov, 
prenesenih iz predhodnega proračunskega 
leta v zvezi z uporabljeno finančno 
disciplino, ne bi smelo izplačati, če se 
finančna disciplina uporablja drugo 
zaporedno leto (leto N + 1) ali če skupni 
znesek odobritev, za katere obveznosti niso 
prevzete, znaša manj kot 0,2 % letne 
zgornje meje EKJS.

Or. ro

Predlog spremembe 44
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Izenačenje ravni neposrednih 
plačil med državami članicami je bistveno 
za zagotovitev enakih konkurenčnih 
pogojev na enotnem trgu EU. Neposredna 
plačila je treba pravično porazdeliti med 
državami članicami.

Or. ro

Predlog spremembe 45
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi Komisiji zlasti omogočili 
upravljanje kmetijskih trgov, lažje 
spremljanje kmetijskih odhodkov ter 
srednjeročno in dolgoročno spremljanje 
kmetijskih virov, bi bilo treba zagotoviti 
uporabo agrometeorološkega sistema ter 
pridobiti in izpopolniti satelitske podatke.

(21) Da bi Komisiji zlasti omogočili 
upravljanje kmetijskih trgov, lažje 
spremljanje kmetijskih odhodkov, srednje-
in dolgoročno spremljanje kmetijskih virov 
ter da oceni razmere in zagotovi takojšnjo 
pomoč in odziv na naravne nesreče, bi 
bilo treba zagotoviti uporabo 
agrometeorološkega sistema ter pridobiti in 
izpopolniti satelitske podatke.

Or. ro

Predlog spremembe 46
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Glede na strukturo in ključne 
značilnosti novega modela izvajanja SKP 
upravičenost plačil držav članic za 
financiranje Unije ne bi smela biti več 
odvisna od zakonitosti in pravilnosti plačil 
posameznim upravičencem. Namesto tega 

(25) Glede na strukturo in ključne 
značilnosti novega modela izvajanja SKP 
upravičenost plačil držav članic za 
financiranje Unije ne bi smela biti več 
odvisna od zakonitosti in pravilnosti plačil 
posameznim upravičencem. Namesto tega 
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bi morala biti plačila držav članic, kar 
zadeva vrste intervencij iz Uredbe (EU) 
.../... [uredba o strateških načrtih SKP], 
upravičena, če imajo ustrezen izložek in so 
v skladu z veljavnimi osnovnimi zahtevami 
Unije.

bi morala biti plačila držav članic, kar 
zadeva vrste intervencij iz Uredbe (EU) 
.../... [uredba o strateških načrtih SKP], 
upravičena, če imajo ustrezen izložek in so 
v skladu z veljavnimi osnovnimi zahtevami 
Unije. Poudariti bi bilo treba, da z novim 
modelom izvajanja SKP ne bi smeli 
odpraviti potrebe po preverjanju 
zakonitosti in pravilnosti plačil.

Or. en

Predlog spremembe 47
Stanislav Polčák

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Objava imen upravičencev do 
sredstev iz skladov omogoča krepitev 
javnega nadzora nad uporabo skladov in je 
potrebna za zagotovitev ustrezne ravni 
zaščite finančnih interesov Unije. To se 
delno doseže s preventivnim in 
odvračilnim učinkom takšne objave, delno 
z odvračanjem posameznih upravičencev 
od ravnanja, ki ni v skladu s pravili, delno 
pa s povečanjem osebne odgovornosti 
kmetov pri uporabi prejetih javnih 
sredstev. Objava zadevnih informacij je 
skladna z nedavno sodno prakso Sodišča 
Evropske unije in tudi s pristopom iz 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

(66) Objava imen upravičencev do 
sredstev iz skladov omogoča krepitev 
javnega nadzora nad uporabo skladov in je 
potrebna za zagotovitev ustrezne ravni 
zaščite finančnih interesov Unije. To se 
delno doseže s preventivnim in 
odvračilnim učinkom takšne objave, delno 
z odvračanjem posameznih upravičencev 
od ravnanja, ki ni v skladu s pravili, delno 
pa s povečanjem osebne odgovornosti 
kmetov pri uporabi prejetih javnih sredstev 
ter s podporo spoštovanju pravil o 
nasprotju interesov. Objava zadevnih 
informacij je skladna z nedavno sodno 
prakso Sodišča Evropske unije in tudi s 
pristopom iz Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012. V primeru prejemnikov, ki 
imajo gospodarske, družinske ali druge 
vezi z osebami, ki delajo za javne organe 
države članice, se lahko objavijo tudi te 
informacije.

Or. cs

Predlog spremembe 48
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Stanislav Polčák

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) V zvezi s tem bi bilo treba ustrezno 
priznati vlogo civilne družbe, tudi medijev
in nevladnih organizacij, ter njihov 
prispevek h krepitvi upravnega okvira 
kontrol zoper goljufije in zlorabe javnih 
sredstev.

(67) V zvezi s tem bi bilo treba ustrezno 
priznati vlogo civilne družbe, tudi medijev 
in nevladnih organizacij, ter njihov 
prispevek h krepitvi upravnega okvira 
kontrol zoper goljufije in zlorabe javnih 
sredstev, zlasti v primeru upravičencev, ki 
imajo gospodarske, družinske ali druge 
vezi z osebami, ki delajo za javne organe 
države članice. 

Or. cs

Predlog spremembe 49
Stanislav Polčák

Predlog uredbe
Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69) Da se doseže cilj javnega nadzora 
nad porabo denarja iz skladov, se morajo 
določene informacije o upravičencih 
zagotoviti javnosti. Navedene informacije 
bi morale vključevati podatke o identiteti 
upravičenca, znesek dodeljenih sredstev in 
sklad, iz katerega so bila dodeljena, ter 
namen in naravo vrste zadevne intervencije 
ali ukrepa. Objavo takšnih informacij bi 
bilo treba urediti na način, ki bo najmanj 
posegal v pravico upravičencev do 
spoštovanja njihovega zasebnega življenja 
in v pravico upravičencev do varstva 
njihovih osebnih podatkov, ki sta priznani 
v členih 7 in 8 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

(69) Da se doseže cilj javnega nadzora 
nad porabo denarja iz skladov, se morajo 
določene informacije o upravičencih 
zagotoviti javnosti. Navedene informacije 
bi morale vključevati podatke o identiteti 
upravičenca, znesek dodeljenih sredstev in 
sklad, iz katerega so bila dodeljena, ter 
namen in naravo vrste zadevne intervencije 
ali ukrepa. Kadar imajo prejemniki 
gospodarske, družinske ali druge vezi z 
osebami, ki delajo za javne organe države 
članice, bi bilo treba te informacije 
zagotoviti tako, da lahko javnost ugotovi 
morebitno nasprotje interesov. Objavo 
takšnih informacij bi bilo treba urediti na 
način, ki bo najmanj posegal v pravico 
upravičencev do spoštovanja njihovega 
zasebnega življenja in v pravico 
upravičencev do varstva njihovih osebnih 
podatkov, ki sta priznani v členih 7 in 8 
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Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Or. cs

Predlog spremembe 50
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) huda naravna nesreča, ki resno 
prizadene kmetijsko gospodarstvo;

(a) naravna nesreča, ki resno prizadene 
kmetijsko gospodarstvo;

Or. ro

Predlog spremembe 51
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) posredni stroški in neposredni 
stroški za osebje, ki jih imajo lokalne 
podeželske skupnosti in drugi podobni 
lokalni akterji, ko izvajajo operacije 
LEADER, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) 
[uredba o skupnih določbah];

Or. en

Predlog spremembe 52
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na podlagi zahteve zadevne 
države članice rok 15. februar iz prvega 
pododstavka izjemoma podaljša do 1. 
marca, kot je določeno v drugem 
pododstavku člena 63(7) finančne uredbe.

Komisija lahko na podlagi zahteve zadevne 
države članice rok 15. februar iz prvega 
pododstavka izjemoma podaljša do 1. 
junija, kot je določeno v drugem 
pododstavku člena 63(7) finančne uredbe.

Or. ro

Predlog spremembe 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko na podlagi zahteve zadevne 
države članice rok 15. februar iz prvega 
pododstavka izjemoma podaljša do 1. 
marca, kot je določeno v drugem 
pododstavku člena 63(7) finančne uredbe.

Komisija lahko na podlagi zahteve zadevne 
države članice rok 15. februar iz prvega 
pododstavka izjemoma podaljša do 1. 
maja, kot je določeno v drugem 
pododstavku člena 63(7) finančne uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje štirih mesecev za dokončanje, certificiranje in postopek upravnega odbora za 
poročilo o uspešnosti je krajše, kot je sedanje obdobje za poročanje v stebru II. To bi lahko 
pomenil izziv, zato možnost podaljšanja ne bi smela biti omejena.

Predlog spremembe 54
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ s formalnim aktom 
odloči o izdaji oziroma (po pregledu) o 
odvzemu akreditacije plačilne agencije in 
usklajevalnega organa na podlagi proučitve 
akreditacijskih meril, ki jih Komisija 
sprejme v skladu s točko (a) člena 10(1). 

2. Pristojni organ s formalnim aktom 
odloči o izdaji oziroma (po pregledu) o 
odvzemu akreditacije plačilne agencije in 
usklajevalnega organa na podlagi proučitve 
akreditacijskih meril, ki jih ob upoštevanju 
načela sorazmernosti Komisija sprejme v 
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Pristojni organ nemudoma obvesti 
Komisijo o akreditacijah in odvzemih 
akreditacij.

skladu s točko (a) člena 10(1). Pristojni 
organ nemudoma obvesti Komisijo o 
akreditacijah in odvzemih akreditacij.

Or. ro

Predlog spremembe 55
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kadar je akreditiranih več organov 
za certificiranje, lahko država članica 
imenuje javni nacionalni organ, ki mu 
dodeli usklajevalne naloge.

Or. es

Predlog spremembe 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Letno zgornjo mejo odhodkov 
EKJS opredeljujejo najvišji zneski, 
določeni za ta sklad v okviru Uredbe (EU, 
Euratom)[COM(2018) 322 final].

1. Letno zgornjo mejo odhodkov 
EKJS opredeljujejo najvišji zneski, 
določeni za ta sklad v okviru Uredbe (EU, 
Euratom)[COM(2018)0322], ki določa 
omejitve za države članice.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da obstajajo omejitve za države članice glede plačil, da države članice, ki jih 
uporabijo prve, ne bi dobile največ.

Predlog spremembe 57



AM\1171029SL.docx 13/52 PE631.861v01-00

SL

Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se z odstopanjem od točke (d) 
člena 12(2) finančne uredbe skupni 
neporabljeni znesek iz krizne rezerve, ki je 
na razpolago na koncu leta 2020, prenese 
v leto 2021 in se ne vrne v proračunske 
postavke, ki zajemajo ukrepe iz točke (c) 
člena 5(2), ter se da na razpolago za 
financiranje kmetijske rezerve.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 58
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se z odstopanjem od točke (d) 
člena 12(2) finančne uredbe skupni 
neporabljeni znesek iz krizne rezerve, ki je 
na razpolago na koncu leta 2020, prenese 
v leto 2021 in se ne vrne v proračunske 
postavke, ki zajemajo ukrepe iz točke (c) 
člena 5(2), ter se da na razpolago za 
financiranje kmetijske rezerve.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 59
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Prilagoditvena stopnja se uporablja le za 
neposredna plačila nad 2000 EUR, ki se 
kmetom odobrijo v ustreznem 
koledarskem letu.

Or. ro

Predlog spremembe 60
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditvena stopnja se uporablja le za 
neposredna plačila nad 2000 EUR, ki se 
kmetom odobrijo v ustreznem 
koledarskem letu.

Or. en

Predlog spremembe 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko do 1. decembra v 
koledarskem letu, za katerega se uporablja 
prilagoditvena stopnja, na podlagi novih 
informacij sprejme izvedbene akte, s 
katerimi prilagodi prilagoditveno stopnjo, 
določeno v skladu z odstavkom 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
101(2).

2. Komisija lahko do 1. novembra v 
koledarskem letu, za katerega se uporablja 
prilagoditvena stopnja, na podlagi novih 
informacij sprejme izvedbene akte, s 
katerimi prilagodi prilagoditveno stopnjo, 
določeno v skladu z odstavkom 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 101(2).

Or. en
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Obrazložitev

Prilagoditve v okviru postopka finančne discipline je treba izvesti dovolj zgodaj, da se lahko 
plačila izvedejo pravočasno.

Predlog spremembe 62
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) leta 2021: 1 % zneska podpore iz 
EKSRP za celotno trajanje strateškega 
načrta SKP;

(a) leta 2021: 2 % zneska podpore iz 
EKSRP za celotno trajanje strateškega 
načrta SKP;

Or. en

Predlog spremembe 63
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) leta 2022: 1 % zneska podpore iz 
EKSRP za celotno trajanje strateškega 
načrta SKP;

(b) leta 2022: 2 % zneska podpore iz 
EKSRP za celotno trajanje strateškega 
načrta SKP;

Or. en

Predlog spremembe 64
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) leta 2023: 1 % zneska podpore iz 
EKSRP za celotno trajanje strateškega 

(c) leta 2023: 2 % zneska podpore iz 
EKSRP za celotno trajanje strateškega 
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načrta SKP. načrta SKP.

Or. en

Predlog spremembe 65
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obresti, ki nastanejo s predhodnim 
financiranjem, se uporabijo za zadevni 
strateški načrt SKP in se odštejejo od 
zneska javnih odhodkov, zabeleženega v 
končni izjavi o odhodkih.

4. Obresti, ki nastanejo s predhodnim 
financiranjem, se uporabijo za zadevni 
strateški načrt SKP ali regionalni 
intervencijski program in se odštejejo od 
zneska javnih odhodkov, zabeleženega v 
končni izjavi o odhodkih.

Or. es

Predlog spremembe 66
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vmesna plačila se izvršijo za vsak 
strateški načrt SKP. Izračunajo se tako, da 
se stopnja prispevka za vsako vrsto 
intervencije uporabi za izvršene javne 
odhodke v zvezi s to intervencijo, kot je 
navedeno v členu 85 Uredbe (EU) .../... 
[uredba o strateških načrtih SKP].

1. Vmesna plačila se izvršijo za vsak 
strateški načrt SKP ali regionalni 
intervencijski program. Izračunajo se tako, 
da se stopnja prispevka za vsako vrsto 
intervencije uporabi za izvršene javne 
odhodke v zvezi s to intervencijo, kot je 
navedeno v členu 85 Uredbe (EU) .../... 
[uredba o strateških načrtih SKP].

Or. es

Predlog spremembe 67
Iratxe García Pérez



AM\1171029SL.docx 17/52 PE631.861v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se finančni instrumenti izvajajo 
v skladu s členom 52 Uredbe (EU) 
…/…[uredba o skupnih določbah], izjava o 
odhodkih vključuje skupne zneske, ki jih je 
organ upravljanja izplačal končnim 
prejemnikom, oziroma v primeru jamstev 
zneske, ki jih je organ upravljanja v skladu 
s pogodbami o jamstvu rezerviral za 
končne prejemnike, kot je določeno v 
točkah (a), (b) in (c) [člena 74(5) Uredbe 
(EU) …/… strateški načrt SKP – pravila o 
upravičenosti ali finančni instrumenti].

3. Če se finančni instrumenti izvajajo 
v skladu s členom 52 Uredbe 
(EU) …/…[uredba o skupnih določbah], 
izjava o odhodkih vključuje skupne zneske, 
ki jih je organ upravljanja izplačal končnim 
prejemnikom, oziroma v primeru jamstev 
zneske, ki jih je organ upravljanja v skladu 
z ustreznimi pogodbami o jamstvu 
rezerviral za končne prejemnike, kot je 
določeno v točkah (a), (b) in (c) 
[člena 74(5) Uredbe (EU) …/… strateški 
načrt SKP – pravila o upravičenosti ali 
finančni instrumenti].

Or. es

Predlog spremembe 68
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija po prejemu zadnjega 
letnega poročila o smotrnosti izvajanja 
strateškega načrta SKP in ob upoštevanju 
razpoložljivih sredstev izvrši plačilo 
preostalega zneska na podlagi veljavnega 
finančnega načrta za posamezne vrste 
intervencij EKSRP, letnih obračunov 
zadnjega leta izvajanja ustreznega 
strateškega načrta SKP in ustreznih 
sklepov o potrditvi. Navedeni obračuni se 
Komisiji predložijo najpozneje šest 
mesecev po končnem datumu za 
upravičenost odhodkov iz člena 80(3) 
Uredbe (EU) št. .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP] in zajemajo odhodke, ki jih 
izvrši plačilna agencija do zadnjega datuma 
za upravičenost odhodkov.

1. Komisija po prejemu zadnjega 
letnega poročila o smotrnosti izvajanja 
strateškega načrta SKP in ob upoštevanju 
razpoložljivih sredstev izvrši plačilo 
preostalega zneska na podlagi veljavnega 
finančnega načrta za posamezne vrste 
intervencij EKSRP, letnih obračunov 
zadnjega leta izvajanja ustreznega 
strateškega načrta SKP ali morebitnega 
regionalnega intervencijskega programa
in ustreznih sklepov o potrditvi. Navedeni 
obračuni se Komisiji predložijo najpozneje 
šest mesecev po končnem datumu za 
upravičenost odhodkov iz člena 80(3) 
Uredbe (EU) št. .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP] in zajemajo odhodke, ki jih 
izvrši plačilna agencija do zadnjega datuma 
za upravičenost odhodkov.
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Or. es

Predlog spremembe 69
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija samodejno sprosti kateri 
koli del proračunske obveznosti za 
intervencije za razvoj podeželja iz 
strateškega načrta SKP, ki se ni uporabil za 
predhodno financiranje ali vmesna plačila 
ali ji zanj ni bila predložena nobena izjava 
o odhodkih, ki bi izpolnjevala zahteve iz 
člena 30(3) in se nanašala na odhodke, 
izvršene do 31. decembra drugega leta po 
letu proračunske obveznosti.

1. Komisija samodejno sprosti kateri 
koli del proračunske obveznosti za 
intervencije za razvoj podeželja iz 
strateškega načrta SKP, ki se ni uporabil za 
predhodno financiranje ali vmesna plačila 
ali ji zanj ni bila predložena nobena izjava 
o odhodkih, ki bi izpolnjevala zahteve iz 
člena 30(3) in se nanašala na odhodke, 
izvršene do 31. decembra tretjega leta po 
letu proračunske obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija lahko odhodke iz člena 5(2) in člena 
6 financira samo, če:

Odhodke iz člena 5(2) in člena 6 lahko 
Unija financira le v primeru, če so plačila 
izvršile akreditirane plačilne agencije in:

Or. en

Predlog spremembe 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so jih izvršile akreditirane plačilne 
agencije,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so bili izvršeni v skladu z 
veljavnimi pravili Unije ali

(b) (a) so bili izvršeni v skladu z 
veljavnimi pravili Unije ali

Or. en

Predlog spremembe 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je bil po posameznih vrstah 
intervencij iz Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP]

(c) (b) je bil po posameznih vrstah 
intervencij iz Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP],

Or. en

Predlog spremembe 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točka (c)(i) prvega odstavka se ne 
uporablja za predplačila, plačana 

Točka (b)(i) prvega odstavka se ne 
uporablja za predplačila, plačana 
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upravičencem v okviru vrst intervencij iz 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP].

upravičencem v okviru vrst intervencij iz 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP].

Or. en

Predlog spremembe 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija v okviru letne potrditve 
smotrnosti iz člena 52 ugotovi, da razlika 
med prijavljenimi odhodki in zneskom 
ustreznega sporočenega izložka znaša več 
kot 50 % ter država članica tega ne more 
ustrezno utemeljiti, lahko sprejme 
izvedbene akte, s katerimi začasno prekine 
mesečna plačila iz člena 19(3) ali začasna 
plačila iz člena 30.

Če Komisija v okviru letne potrditve 
smotrnosti iz člena 52 ugotovi, da razlika 
med prijavljenimi odhodki in zneskom 
ustreznega sporočenega izložka znaša več 
kot 50 % ter država članica tega ne more 
utemeljiti, lahko sprejme izvedbene akte, s 
katerimi začasno prekine mesečna plačila 
iz člena 19(3) ali začasna plačila iz 
člena 30.

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora dejanska prožnost, da bi lahko Komisija upoštevala utemeljitve držav članic. 
Resne vremenske razmere so na primer razlog, ki bi ga bilo treba vedno upoštevati.

Predlog spremembe 76
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Začasna prekinitev se uporabi v skladu z 
načelom sorazmernosti za ustrezne 
odhodke, ki jih izvrši država članica, kjer 
obstajajo pomanjkljivosti, za obdobje, ki se 
določi z izvedbenimi akti iz prvega 
pododstavka in ki ne presega dvanajst 
mesecev. Če po preteku tega obdobja še 

Začasna prekinitev se uporabi v skladu z 
načelom sorazmernosti za ustrezne 
odhodke, ki jih izvrši država članica, kjer 
obstajajo pomanjkljivosti. Dosledno se 
uporablja za zadevne ukrepe ali programe 
in za celoten sveženj financiranja, za 
obdobje, ki se določi z izvedbenimi akti iz 
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vedno obstajajo pogoji za začasno 
prekinitev, lahko Komisija sprejme 
izvedbene akte, s katerimi navedeno 
obdobje podaljša za dodatna obdobja, ki 
skupaj ne presegajo dvanajst mesecev. 
Zneski, katerih plačila so bila začasno 
prekinjena, se upoštevajo pri sprejemanju 
izvedbenih aktov iz člena 53.

prvega pododstavka in ki ne presega 
dvanajst mesecev. Če po preteku tega 
obdobja še vedno obstajajo pogoji za 
začasno prekinitev, lahko Komisija 
sprejme izvedbene akte, s katerimi 
navedeno obdobje podaljša za dodatna 
obdobja, ki skupaj ne presegajo dvanajst 
mesecev. Zneski, katerih plačila so bila 
začasno prekinjena, se upoštevajo pri 
sprejemanju izvedbenih aktov iz člena 53.

Or. ro

Predlog spremembe 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pred 1. decembrom in ne prej kot 
16. oktobra izplačajo predplačila v višini 
do 50 % za intervencije v obliki 
neposrednih plačil;

(a) pred 1. decembrom in ne prej kot 
16. oktobra izplačajo predplačila v višini 
do 75 % za intervencije v obliki 
neposrednih plačil;

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da so intervencije iz obeh stebrov vključene v isti načrt SKP, bi bil cilj 
poenostavitve dosežen z uskladitvijo časovnih razporedov in odstotkov predplačil med 
intervencijami v obliki neposrednih plačil in razvojem podeželja.

Predlog spremembe 78
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pred 1. decembrom in ne prej kot 
16. oktobra izplačajo predplačila v višini 
do 50 % za intervencije v obliki 

(a) pred 1. decembrom in ne prej kot 
16. oktobra izplačajo predplačila v višini 
do 75 % za intervencije v obliki 
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neposrednih plačil; neposrednih plačil;

Or. ro

Predlog spremembe 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V izjemnem primeru lahko Komisija 
sprejme izvedbene akte za rešitev 
specifičnih problemov v zvezi z uporabo 
tega člena. Navedeni izvedbeni akti lahko 
odstopajo od odstavka 2, vendar samo v 
tolikšni meri in tako dolgo, kot je nujno 
potrebno.

V izjemnem primeru lahko Komisija čim 
prej sprejme izvedbene akte za rešitev 
specifičnih problemov v zvezi z uporabo 
tega člena. Navedeni izvedbeni akti lahko
odstopajo od odstavka 2, vendar samo v 
tolikšni meri in tako dolgo, kot je nujno 
potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Zelo je pomembno, da se lahko v izjemnih razmerah izvedbeni akt uporabi čim prej. Postopek 
v zvezi z izvedbenim aktom je komajda dovolj hiter za upravičence, ki imajo težave s 
financiranjem. Da bi pomagali kmetom in olajšali njihov položaj, države članice in 
upravičenci ne bi smeli imeti težav z zamudami ali negotovostjo.

Predlog spremembe 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 100 za dopolnitev te uredbe s 
pogoji, pod katerimi se kompenzirajo 
določene vrste odhodkov in prihodkov v 
okviru skladov.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 100 za dopolnitev te uredbe s 
pogoji glede podrobnostih izjav o 
odhodkih, pod katerimi se kompenzirajo 
določene vrste odhodkov in prihodkov v 
okviru skladov.
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Or. en

Obrazložitev

To pooblastilo je presplošno – omejiti bi ga bilo treba na primer na izjave o odhodkih, sicer 
bi lahko omogočilo, da se preprečijo vsi odhodki za ukrepe pomoči v odobrenem strateškem 
načrtu SKP.

Predlog spremembe 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko brez poseganja v preglede, 
ki jih države članice izvajajo v skladu s 
svojimi zakoni in drugimi predpisi ali na 
podlagi člena 287 Pogodbe, ali v kakršne 
koli preglede, ki se izvedejo na podlagi 
člena 322 Pogodbe ali Uredbe Sveta 
(Euratom, ES) št. 2185/96, izvede preglede 
v državah članicah, da preveri zlasti:

Komisija lahko brez poseganja v preglede, 
ki jih države članice izvajajo v skladu s 
svojimi zakoni in drugimi predpisi ali na 
podlagi člena 287 Pogodbe, ali v kakršne 
koli preglede, ki se izvedejo na podlagi 
člena 322 Pogodbe ali Uredbe Sveta 
(Euratom, ES) št. 2185/96, izvede preglede 
v državah članicah, z izjemo pogojenosti,
da preveri zlasti:

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo postopki in pravila nadzora v zvezi s pogojenostjo, vključno z razširitvijo nadzora 
na končnega upravičenca, kar ni v duhu poenostavitve. V tem členu je treba jasno navesti, da 
ne zadeva pogojenosti.

Predlog spremembe 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 100 za dopolnitev te uredbe s 
posebnimi obveznostmi, ki jih morajo 

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 100 za dopolnitev te uredbe v zvezi 
s podatki, zagotovljenimi za potrebe urada 
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izpolnjevati države članice v skladu s tem 
poglavjem, in pravili, zlasti v zvezi z 
merili za določitev primerov nepravilnosti 
v smislu Uredbe (EU, Euratom) št. 
2988/95 ter drugih primerov 
neizpolnjevanja pogojev, ki so jih določile 
države članice v strateškem načrtu SKP, o 
katerih je treba poročati in za katere je 
treba zagotoviti podatke.

OLAF.

Or. en

Obrazložitev

Prenos pooblastil bi moral biti v tem členu podrobneje opredeljen, ne pa kot zdaj, samo z 
besedami „posebne obveznosti“. Namesto z besedami „delegiranih aktov s posebnimi 
obveznostmi“ bi bilo treba prenos pooblastil opredeliti bolj jasno. Če gre za informacijske 
potrebe urada OLAF, je to mogoče. Tudi opredelitev nepravilnosti bi morala biti v 
pristojnosti držav članic, da se zagotovi subsidiarnost.

Predlog spremembe 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija oceni zneske, ki se 
izključijo iz financiranja, na podlagi teže 
ugotovljenih pomanjkljivosti.

2. Komisija oceni zneske, ki se 
izključijo iz financiranja, na podlagi teže 
ugotovljenih pomanjkljivosti. Finančni 
popravki v zvezi s pogojenostjo temeljijo 
na izračunani pomanjkljivosti 
neuporabljenih upravnih kazni. Kadar 
tega s sorazmernim naporom ni mogoče 
določiti, se uporabijo pavšalni popravki.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je sporočila, da je pavšalni znesek edina sprejemljiva metoda za izračun finančnih 
popravkov. Glede pogojenosti bi morala obstajati možnost, da se izdatki, ki niso izvršeni v 
skladu s pravom Unije, izračunajo na enak način kot pri sedanji oceni tveganja finančne 
škode zaradi neuporabe upravnih kazni. Finančno škodo, povzročeno Uniji, bi morali biti 
možno ugotoviti natančneje kot pavšalni popravek.
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Predlog spremembe 84
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica v skladu s pogoji iz tega 
člena upravičencu v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti odšteje od 
prihodnjih plačil plačilne agencije vse 
zneske, ki so mu bili izplačani 
neupravičeno.

Or. es

Predlog spremembe 85
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru, da se ugotovijo nepravilnosti in 
drugi primeri neizpolnjevanja pogojev 
intervencij za razvoj podeželja iz 
strateškega načrta SKP s strani 
upravičencev, države članice opravijo 
finančne popravke, tako da v celoti ali 
delno prekličejo zadevno financiranje 
Unije. Države članice upoštevajo naravo in 
težo ugotovljenega neizpolnjevanja ter 
višino finančne izgube za EKSRP.

V primeru, da se ugotovijo nepravilnosti in 
drugi primeri neizpolnjevanja pogojev 
intervencij za razvoj podeželja iz 
strateškega načrta SKP ali regionalnega 
intervencijskega programa s strani 
upravičencev, države članice opravijo 
finančne popravke, tako da v celoti ali 
delno prekličejo zadevno financiranje 
Unije. Države članice upoštevajo naravo in 
težo ugotovljenega neizpolnjevanja ter 
višino finančne izgube za EKSRP.

Or. es

Predlog spremembe 86
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
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Člen 55 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zneski financiranja Unije iz EKSRP, ki se 
prekličejo, in izterjani zneski s 
pripadajočimi obrestmi se prerazporedijo 
za druge intervencije za razvoj podeželja iz 
strateškega načrta SKP. Vendar lahko 
država članica preklicana ali izterjana 
sredstva Unije ponovno uporabi le za 
operacijo razvoja podeželja, predvideno v 
nacionalnem strateškem načrtu SKP, pod 
pogojem, da se ta sredstva ne 
prerazporedijo za operacije za razvoj 
podeželja, ki so bile predmet finančnega 
popravka.

Zneski financiranja Unije iz EKSRP, ki se 
prekličejo, in izterjani zneski s 
pripadajočimi obrestmi se prerazporedijo 
za druge intervencije za razvoj podeželja iz 
strateškega načrta SKP ali ustreznega 
regionalnega intervencijskega programa. 
Vendar lahko država članica preklicana ali 
izterjana sredstva Unije ponovno uporabi le 
za operacijo razvoja podeželja, predvideno 
v nacionalnem strateškem načrtu SKP, pod 
pogojem, da se ta sredstva ne 
prerazporedijo za operacije za razvoj 
podeželja, ki so bile predmet finančnega 
popravka.

Or. es

Predlog spremembe 87
Iratxe García Pérez

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Država članica v skladu s pogoji iz 
tega člena upravičencu v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti odšteje od 
prihodnjih plačil plačilne agencije vse 
zneske, ki so mu bili izplačani 
neupravičeno.

Or. es

Predlog spremembe 88
Franc Bogovič

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Države članice zagotovijo takšno stopnjo 
pregledov, ki je potrebna za učinkovito 
upravljanje tveganj.

Države članice zagotovijo takšno stopnjo 
pregledov, kot je potrebna za učinkovito 
upravljanje tveganj, ob upoštevanju 
velikosti parcel, ki se preverjajo.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi sistema za spremljanje površin za namene pregledov bi morale države članice 
imeti možnost, da se osredotočijo na večje parcele. V nekaterih državah članicah je veliko 
parcel manjših od 0,5 ha, kar pomeni, da bo treba zaradi razmeroma nizke ločljivosti slik iz 
sistema za spremljanje uporabiti nadaljnje ukrepe na vseh majhnih parcelah . To bi bilo težko 
izvesti pravočasno, hkrati pa bi to pomenilo tudi veliko finančno breme. Majhne parcele ne 
predstavljajo velikega finančnega tveganja za proračun EU, pomenijo pa nesorazmerno 
finančno in upravno breme za države članice.

Predlog spremembe 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo takšno stopnjo 
pregledov, ki je potrebna za učinkovito 
upravljanje tveganj.

Države članice zagotovijo takšno stopnjo 
pregledov, ki je potrebna za učinkovito 
upravljanje tveganj v obliki, ki se jim zdi 
najbolj ustrezna.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba subsidiarnost in sorazmernost. Pravil držav članic in Komisije glede 
nadzora ni treba združevati, ker bi to povzročilo upravno breme za države članice in 
upravičence. Države članice ne želijo, da bi morale vsako leto znova nadzorovati iste dobre 
upravičence, temveč bi raje usmerile prizadevanja k rizičnim in nepoštenim upravičencem, za 
kar morajo imeti na razpolago vsa orodja za vzpostavitev delujočega in stroškovno 
učinkovitega nadzornega sistema.

Predlog spremembe 90
Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo takšno stopnjo 
pregledov, ki je potrebna za učinkovito 
upravljanje tveganj.

Države članice zagotovijo sorazmerno
stopnjo pregledov, ki je potrebna za 
učinkovito upravljanje tveganj.

Or. ro

Predlog spremembe 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice brez poseganja v posebne 
določbe sprejmejo učinkovite in 
sorazmerne ukrepe, ki preprečujejo 
izogibanje določbam zakonodaje Unije in 
zagotavljajo zlasti, da se nobena ugodnost 
na podlagi področne kmetijske zakonodaje 
ne odobri fizičnim ali pravnim osebam, v 
zvezi s katerimi je ugotovljeno, da so bili 
pogoji za pridobitev takšnih ugodnosti 
ustvarjeni umetno in v nasprotju s cilji 
navedene zakonodaje.

Države članice brez poseganja v posebne 
določbe sprejmejo učinkovite in 
sorazmerne ukrepe, ki preprečujejo 
izogibanje določbam zakonodaje Unije in 
zagotavljajo zlasti, da se nobena ugodnost 
na podlagi področne kmetijske zakonodaje 
ne odobri fizičnim ali pravnim osebam, v 
zvezi s katerimi je ugotovljeno, da so bili 
pogoji za pridobitev takšnih ugodnosti 
ustvarjeni umetno in v nasprotju s cilji 
navedene zakonodaje. Države članice 
lahko sprejmejo dodatno in bolj podrobno 
nacionalno zakonodajo o umetno 
ustvarjenih pogojih.

Or. en

Obrazložitev

V praksi se je člen izkazal za neučinkovitega pri izpolnjevanju dokaznega bremena, 
potrebnega, da bi dokazali izogibanje ukrepom in ustreznemu ukrepanju. Če člen ne bo 
izboljšan, bi morale imeti države članice možnost, da sprejmejo dodatno in bolj podrobno 
nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 63 – odstavek 4 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „sistem za identifikacijo in 
registracijo živali“ pomeni sistem za 
identifikacijo in registracijo govedi, uveden 
z Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta33, ali sistem za
identifikacijo in registracijo ovc in koz, 
uveden z Uredbo Sveta (ES) št. 21/200434;

(c) „sistem za identifikacijo in 
registracijo živali“ pomeni sistem za 
identifikacijo in registracijo govedi, uveden 
z Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta33, ali sistem za 
identifikacijo in registracijo ovc in koz, 
uveden z Uredbo Sveta (ES) št. 21/200434, 
ali sistem za identifikacijo in registracijo 
prašičev iz Direktive Sveta 2008/71/ES in 
drugih zbirk podatkov o živalih v uporabi;

_________________ _________________

33 Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o 
uvedbi sistema za identifikacijo in 
registracijo govedi ter o označevanju 
govejega mesa in proizvodov iz govejega 
mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

33 Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o 
uvedbi sistema za identifikacijo in 
registracijo govedi ter o označevanju 
govejega mesa in proizvodov iz govejega 
mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

34 Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. 
decembra 2003 o uvedbi sistema za 
identifikacijo in registracijo ovc in koz ter 
o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in 
direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 
5, 9.1.2004, str. 8).

34 Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. 
decembra 2003 o uvedbi sistema za 
identifikacijo in registracijo ovc in koz ter 
o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in 
direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 
5, 9.1.2004, str. 8).

Or. en

Obrazložitev

Sistem za identifikacijo in registracijo ne zajema prašičev. Da bi se izognili dvojnemu 
sporočanju istih informacij, je treba uporabiti tudi druge zbirk o živalih podatkov, ki so jih 
vzpostavile države članice, tudi če ne temeljijo na posameznih živalih.

Predlog spremembe 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 63 – odstavek 4 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „sistem brez zahtevkov“ pomeni 
sistem za vloge za intervencije v zvezi s 

(f) „sistem brez zahtevkov“ pomeni 
vnaprej izpolnjen ali drugačen sistem za 
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površino ali živalmi, v katerem so v 
uradnih računalniško podprtih podatkovnih 
zbirkah, ki jih upravlja država članica, na 
voljo potrebni podatki, ki jih zahteva 
uprava, in sicer najmanj za posamezna 
območja ali živali, za katere se zaprosi za 
pomoč.

vloge za intervencije v zvezi s površino ali 
živalmi, v katerem so v uradnih 
računalniško podprtih zbirkah podatkov, ki 
jih upravlja država članica, na voljo 
potrebni podatki, ki jih zahteva uprava, in 
sicer najmanj za posamezna območja ali 
živali, za katere se zaprosi za pomoč. 
Sistem brez zahtevkov upravi omogoča 
plačila kmetom za vse intervencije in 
ukrepe, do katerih je kmet upravičen na 
podlagi podatkov v uradnih računalniško 
podprtih zbirkah podatkov in po potrebi 
dodatnih informacij, ki jih posreduje 
kmet.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba subsidiarnost, in sicer da bi lahko države članice uporabljale svoje sisteme 
IT in vse informacije na način, ki se jim zdi najbolj primeren, in pomagajo kmetom na najbolj 
praktičen način.

Predlog spremembe 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki in dokumentacija iz prvega 
pododstavka v zvezi s tekočim koledarskim 
ali tržnim letom in v zvezi s preteklimi 
desetimi koledarskimi ali tržnimi leti so na 
voljo za vpogled prek digitalnih zbirk 
podatkov pristojnega organa države 
članice.

Podatki in dokumentacija iz prvega 
pododstavka v zvezi s tekočim koledarskim 
ali tržnim letom in v zvezi s preteklimi 
desetimi koledarskimi ali tržnimi leti so na 
voljo za vpogled prek digitalnih zbirk 
podatkov pristojnega organa države 
članice. Ustrezne informacije iz zbirk 
podatkov je mogoče zagotoviti tudi v obliki 
povzetka.

Or. en
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Obrazložitev

Gre za vprašanje stroškov za obvezno hrambo vseh podatkov. Zagotavljanje dostopnosti v 
obdobju desetih let bo morda zelo drago. Podobne in ustrezne informacije je mogoče precej 
ceneje zagotoviti v obliki povzetka.

Predlog spremembe 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vsebuje vse informacije, ki so 
pomembne za poročanje o kazalnikih iz 
člena 7 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP];

črtano

Or. en

Obrazložitev

Točka (d) določa, da identifikacijski sistem za kmetijske parcele vsebuje vse informacije, ki so 
pomembne za poročanje o kazalnikih iz člena 7 Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP]. To pomeni, da mora sistem vsebovati serije podatkov za vsako leto, ki jih je 
treba hraniti 10 let, kar pa je zelo drago. Sistem za kmetijske parcele bi moral vsebovati samo 
referenčne informacije, povezane z območjem, pripravljene za prenos v druge zbirke 
podatkov.

Predlog spremembe 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo in 
upravljajo sistem za spremljanje površin.

1. Države članice vzpostavijo in 
upravljajo sistem za spremljanje površin. 
Komisija lahko na podlagi utemeljenih 
razlogov odobri prehodno obdobje glede 
sistema za spremljanje površin za države 
članice, ki v zadnjih letih niso uporabljale 
sistema daljinskega zaznavanja.
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Or. en

Obrazložitev

Potrebno je prehodno obdobje za novi obvezni sistem za spremljanje površin za države 
članice, ki še ne uporabljajo sistema daljinskega zaznavanja, da lahko dokončno vzpostavijo 
sistem in ga usposobijo za delo v praksi.

Predlog spremembe 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 74 črtano

Področje uporabe in opredelitve

1. To poglavje določa posebna pravila za 
pregled trgovinskih dokumentov tistih 
subjektov ali predstavnikov teh subjektov 
(v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki 
prejemajo ali izvajajo plačila, neposredno 
ali posredno povezana s sistemom 
financiranja EKJS, da bi preverili, ali so 
se transakcije, ki so del sistema 
financiranja EKJS, dejansko in pravilno 
izvajale.

2. To poglavje se ne uporablja za 
intervencije, ki jih zajema integrirani 
sistem iz poglavja II tega naslova in 
poglavja III naslova III Uredbe (EU) .../... 
[uredba o strateških načrtih SKP]. Na 
Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 100 za dopolnitev te uredbe z 
oblikovanjem seznama intervencij, ki so 
po svoji naravi in zaradi zahtev glede 
kontrol neprimerne za dodatne naknadne 
kontrole s pregledom trgovinskih 
dokumentov, zato se tak pregled v skladu s 
tem poglavjem zanje ne uporablja.

3. V tem poglavju se uporabljajo 
naslednje opredelitve:

(a) „trgovinski dokument“ pomeni vse 
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poslovne knjige, registre, knjigovodske 
listine in dodatno dokumentacijo, 
obračune, evidence o proizvodnji in 
kakovosti ter korespondenco, ki se nanaša 
na poslovno dejavnost podjetja, in 
poslovne podatke v kakršni koli obliki, 
vključno z elektronsko shranjenimi 
podatki, če se ti dokumenti ali podatki 
neposredno ali posredno nanašajo na 
transakcije iz odstavka 1;

(b) „tretja oseba“ pomeni vsako fizično ali 
pravno osebo, neposredno ali posredno 
povezano s transakcijami, ki jih v okviru 
sistema financiranja izvaja EKJS.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83).
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 75 črtano

Pregled s strani držav članic

1. Države članice sistematično 
pregledujejo trgovinske dokumente 
podjetij in pri tem upoštevajo vrsto 
transakcij, ki jih je treba pregledati. 
Države članice zagotovijo, da izbor 
podjetij za pregled v čim večji meri 
zagotavlja, da so ukrepi za preprečevanje 
in ugotavljanje nepravilnosti učinkoviti. 
Pri izboru se med drugim upoštevajo 
finančni pomen podjetij v zadevnem 
sistemu in drugi dejavniki tveganja.
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2. Po potrebi se pregled iz odstavka 1 
razširi na fizične in pravne osebe, s 
katerimi so podjetja povezana, ter druge 
fizične ali pravne osebe, ki so lahko 
pomembne za doseganje ciljev iz člena 76.

3. Pregled, opravljen v skladu s tem 
poglavjem, ne posega v preglede, izvedene 
v skladu s členoma 47 in 48.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83).
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 76 črtano

Navzkrižna preverjanja

1. Pravilnost primarnih podatkov, ki se 
pregledujejo, se preveri s številom 
navzkrižnih preverjanj, ki ustreza stopnji 
potencialnega tveganja, po potrebi tudi 
navzkrižnih preverjanj trgovinskih 
dokumentov tretjih oseb, vključno s:

(a) primerjavami s trgovinskimi 
dokumenti dobaviteljev, strank, 
prevoznikov in drugih tretjih oseb;

(b) fizičnimi pregledi količine in vrste 
zalog, kadar je to ustrezno;

(c) primerjavo z evidencami finančnih 
tokov, ki vodijo do transakcij, opravljenih 
v okviru sistema financiranja EKJS, ali iz 
njih izhajajo,

(d) pregledi, povezanimi z vodenjem 
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poslovnih knjig ali evidenc finančnih 
gibanj, ki med pregledom pokažejo, da so 
dokumenti, ki jih ima plačilna agencija 
kot dokazilo za izplačilo pomoči 
upravičencu, pravilni.

2. Kadar morajo podjetja v skladu z 
določbami Unije ali nacionalnimi 
določbami voditi posebne knjigovodske 
evidence o zalogah, pregled teh poročil v 
ustreznih primerih vključuje primerjavo s 
trgovinskimi dokumenti in, kadar je 
ustrezno, z dejanskimi količinami zalog.

3. Pri izboru transakcij, ki jih je treba 
pregledati, se v celoti upošteva stopnja 
potencialnega tveganja.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83).
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 77 črtano

Dostop do trgovinskih dokumentov

1. Odgovorne osebe v podjetju ali tretja 
oseba zagotovijo, da se uradnikom, 
pristojnim za pregled, ali osebam, ki so 
pooblaščene, da delujejo v njihovem 
imenu, predložijo vsi trgovinski 
dokumenti in vse dodatne informacije. 
Elektronsko shranjeni podatki so na voljo 
na ustreznem nosilcu podatkov.

2. Uradniki, pristojni za pregled, ali osebe, 
ki so pooblaščene, da delujejo v njihovem 
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imenu, lahko zahtevajo, da se jim 
predložijo izvlečki ali izvodi dokumentov 
iz odstavka 1.

3.

Če se med pregledom, opravljenim v 
skladu s tem poglavjem, ugotovi, da 
trgovinski dokumenti, ki jih hrani 
podjetje, niso ustrezni za namene 
pregleda, se podjetje pozove, naj v 
prihodnje evidence vodi tako, kot zahteva 
država članica, pristojna za pregled, in 
sicer brez poseganja v obveznosti, ki jih za 
zadevni sektor narekujejo druge uredbe.

Države članice določijo datum, s katerim 
morajo biti takšne evidence pripravljene.

Če so vsi, ali nekateri, trgovinski 
dokumenti, ki jih je treba pregledati v 
skladu s tem poglavjem, v podjetju, ki 
pripada isti poslovni skupini, družbi ali 
združenju podjetij, vodenim na enotni 
osnovi kot podjetje, pri katerem se 
opravlja pregled, in ima sedež bodisi na 
ozemlju Unije bodisi zunaj njega, podjetje 
da te trgovinske dokumente na razpolago 
uradnikom, pristojnim za pregled, na 
kraju in ob času, ki ga določijo države 
članice, pristojne za izvajanje pregleda.

4. Države članice zagotovijo, da imajo 
uradniki, pristojni za pregled, pravico 
zaseči trgovinske dokumente ali naročiti 
njihov zaseg. Ta pravica se uveljavlja ob 
upoštevanju ustreznih nacionalnih določb
in ne posega v uporabo kazensko 
procesnih predpisov v zvezi z zasego 
dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83).
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.
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Predlog spremembe 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 78 črtano

Medsebojna pomoč

1.

Države članice si pri izvajanju pregleda, 
določenega v tem poglavju, med seboj 
pomagajo v naslednjih primerih:

(a) če ima podjetje ali tretja oseba sedež v 
državi članici, ki ni država članica, v 
kateri je bil ali bi moral biti izplačan 
oziroma prejet zadevni znesek;

(b) če ima podjetje ali tretja oseba sedež v 
državi članici, ki ni država članica, v 
kateri so dokumenti in informacije, ki so 
potrebni za pregled.

Komisija lahko usklajuje skupne ukrepe, 
ki zajemajo medsebojno pomoč med 
dvema ali več državami članicami.

2. Države članice Komisiji pošljejo 
seznam podjetij s sedežem v tretji državi, 
za katere je bil ali bi moral biti v tej državi 
članici izplačan ali prejet zadevni znesek.

3.

Če so za pregled določenega podjetja v 
skladu s členom 75 potrebne dodatne 
informacije v drugi državi članici, zlasti za 
navzkrižno preverjanje v skladu s členom 
76, se lahko predložijo posebni zahtevki za 
pregled, skupaj z utemeljitvijo.

Pregled na podlagi zahtevka se izvede 
najpozneje šest mesecev po prejemu 
zahtevka za pregled; o rezultatih pregleda 
se nemudoma obvesti država članica, ki je 
pregled zahtevala.

Or. en
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Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83). 
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79 črtano

Priprava programov

1. Države članice pripravijo programe za 
preglede, ki se bodo na podlagi člena 75 
izvedli v naslednjem obdobju pregledov.

2. Vsako leto pred 15. aprilom države 
članice pošljejo Komisiji svoj program iz 
odstavka 1 in v njem navedejo:

(a) število podjetij, ki jih je treba 
pregledati, in njihovo razčlenitev po 
sektorjih na podlagi zneskov, ki se nanje 
nanašajo;

(b) merila, sprejeta za izdelavo programa.

3. Programe, ki so jih pripravile države 
članice in predložile Komisiji, države 
članice izvajajo, če Komisija v osmih 
tednih ne izrazi pripomb.

4. Za spremembe programa, ki jih uvedejo 
države članice, se smiselno uporablja 
odstavek 3.

5. Komisija lahko kadar koli zahteva, da 
se v program držav članic vključi 
določena kategorija podjetij.

6.

Podjetja, katerih prejemki ali izplačila so 
skupaj znašali manj kot 40 000 EUR, se v 
skladu s tem poglavjem pregledajo le iz 
posebnih razlogov, ki jih navedejo države 
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članice v svojem letnem programu iz 
odstavka 1 ali Komisija v morebitni 
predlagani spremembi tega programa.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 101 za spremembo praga iz prvega 
pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83). 
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 80 črtano

Posebni oddelki

1.

V vsaki državi članici se ustanovi poseben 
oddelek, pristojen za spremljanje uporabe 
tega poglavja. Ti oddelki so odgovorni 
zlasti za:

(a) izvajanje pregledov, določenih v tem 
poglavju, s strani uradnikov, neposredno 
zaposlenih v tem posebnem oddelku, ali

(b) usklajevanje in splošen nadzor nad 
pregledom, ki ga izvajajo uradniki iz 
drugih oddelkov.

Države članice lahko prav tako določijo, 
da se izvajanje pregleda na podlagi tega 
poglavja skupaj dodeli posebnemu 
oddelku in drugim nacionalnim 
oddelkom, če je prvi odgovoren za njegovo 
usklajevanje.
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2. Oddelek ali oddelki, odgovorni za 
uporabo tega poglavja, so organizirani 
tako, da niso odvisni od oddelkov ali delov 
oddelkov, pristojnih za plačila in pregled, 
ki se izvaja pred plačilom.

3. Posebni oddelek iz odstavka 1 sprejme 
vse potrebne ukrepe, zadevna država 
članica pa mu da vsa potrebna 
pooblastila, da lahko opravlja naloge iz 
tega poglavja.

4. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za kaznovanje fizičnih ali pravnih 
oseb, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti 
na podlagi tega poglavja.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83). 
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 81 črtano

Poročila

1.

Države članice pred 1. januarjem, ki sledi 
obdobju pregledov, Komisiji predložijo 
podrobno poročilo o uporabi tega 
poglavja.

Poročilo iz prvega pododstavka vključuje 
tudi pregled posebnih zahtevkov za 
pregled iz člena 78(3) in rezultate 
pregleda, opravljenega na podlagi 
navedenih zahtevkov.
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2. Države članice in Komisija redno 
izmenjujejo stališča o uporabi tega 
poglavja.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83). 
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 82

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 82 črtano

Dostop do informacij in pregled, ki ga 
izvaja Komisija

1. V skladu z ustreznim nacionalnim 
pravom imajo uslužbenci Komisije dostop 
do vseh dokumentov, pripravljenih bodisi 
za pregled bodisi po pregledu, izvedenem 
na podlagi tega poglavja, in podatkov, 
vključno s tistimi, shranjenimi v sistemih 
za obdelavo podatkov. Navedeni podatki 
se predložijo na zahtevo na ustreznem 
nosilcu podatkov.

2. Pregled iz člena 75 izvajajo uradniki 
držav članic. Uslužbenci Komisije lahko 
sodelujejo pri tem pregledu. Sami ne 
smejo izvajati pooblastil za pregled, 
dodeljenih državnim uradnikom. Vendar 
imajo dostop do istih prostorov in istih 
dokumentov kakor uradniki držav članic.

3.

Kadar se izvaja pregled v skladu s členom 
78, so uradniki države članice prosilke 
lahko prisotni pri pregledih v zaprošeni 
državi članici in imajo dostop do istih 
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prostorov in istih dokumentov kakor 
uradniki te države članice, če se ta s tem 
strinja.

Uradniki države članice prosilke, ki so 
prisotni pri pregledu v zaprošeni državi 
članici, lahko kadar koli predložijo 
dokazilo o svojem uradnem položaju. 
Pregled vedno izvajajo uradniki zaprošene 
države članice.

4. Brez poseganja v določbe uredb (EU, 
Euratom) št. 883/2013, (Euratom, ES) št. 
2988/95, (Euratom, EC) št. 2185/96 in 
(EU) 2017/1939, kadar nacionalne 
določbe kazensko procesnega prava 
določena dejanja pridržujejo za uradnike, 
posebej imenovane po nacionalnem 
pravu, niti uslužbenci Komisije niti 
uradniki države članice, navedeni v 
odstavku 3, pri teh dejanjih ne sodelujejo. 
Nikakor se ne udeležijo zlasti hišnih 
preiskav ali uradnih zaslišanj oseb v 
okviru kazenskega prava zadevne države 
članice. Kljub temu pa imajo dostop do 
informacij, ki so bile tako pridobljene.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83). 
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 83 črtano

Izvedbena pooblastila

Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi sprejme pravila za enotno 
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uporabo tega poglavja, zlasti v povezavi z:

(a) izvajanjem pregleda iz člena 75 v zvezi 
z izborom podjetij, pogostostjo in 
časovnim okvirom pregleda;

(b) hranjenjem trgovinskih dokumentov 
in vrsto dokumentov, ki jih je treba 
shraniti, ali podatkov, ki jih je treba 
zabeležiti;

(c) izvajanjem in usklajevanjem skupnih 
ukrepov iz člena 78(1);

(d) podrobnostmi in specifikacijami glede 
vsebine, oblike in načina predložitve 
zahtevkov, vsebine, oblike in načina 
uradnega obveščanja ter predložitve in 
izmenjave informacij, potrebnih v skladu 
s tem poglavjem;

(e) pogoji in načini objave ali posebnimi 
pravili in pogoji, ki jih mora pri 
razširjanju informacij, potrebnih v skladu 
s to uredbo, ali dajanju teh informacij na 
voljo pristojnim organom držav članic 
upoštevati Komisija;

(f) odgovornostmi posebnega oddelka iz 
člena 80;

(g) vsebino poročil iz člena 81 in vseh 
drugih obvestil, potrebnih v skladu s tem 
poglavjem.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
101(3).

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so navedene podrobne zahteve za pregled transakcij (členi 74 do 83). 
Zaradi majhnega števila takih transakcij je vprašljivo, ali je tako obsežen sistem potreben in 
ali bo potreben v prihodnje. Alternativna rešitev bi bila, da imajo države članice možnost, da 
ne pregledujejo transakcij, če vsota ne presega določenega praga.

Predlog spremembe 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
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Člen 84 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pripravijo kontrolni vzorec za 
preglede iz točke (a), ki se izvedejo vsako 
leto na podlagi analize tveganja, ter 
vključijo naključno komponento in 
zagotovijo, da kontrolni vzorec zajema 
najmanj 1 % upravičencev, ki prejemajo 
pomoč iz oddelka 2 poglavja 1 naslova III 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP].

(d) pripravijo kontrolni vzorec za 
preglede iz točke (a), ki se izvedejo vsako 
leto na podlagi analize tveganja, ter 
vključijo naključno komponento in 
zagotovijo, da kontrolni vzorec zajema 
najmanj 1 % upravičencev, ki prejemajo 
pomoč iz oddelka 2 poglavja 1 naslova III 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP]. Z odstopanjem od prejšnje 
točke se lahko države članice odločijo, da 
zmanjšajo najmanjšo stopnjo pregledov 
0,5 % na ravni vsakega akta ali standarda 
ali skupine aktov ali standardov, če 
stopnja neizpolnjevanja, ugotovljena v 
naključnem vzorcu pri pregledu na kraju 
samem, ne presega 2 % v predhodnih 
dveh letih vložitve zahtevkov.

Or. en

Obrazložitev

Sistem pogojenosti bi moral omogočati znižanje najmanjše stopnje pregledov z 1 %, če je bil v 
predhodnih letih ugotovljen majhen obseg neizpolnjevanja.

Predlog spremembe 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotovijo, da se upravna kazen ne 
naloži, če je neizpolnjevanje posledica 
višje sile.

(c) zagotovijo, da se upravna kazen ne 
naloži v naslednjih primerih:

Or. en

Obrazložitev

Člen 85(2)(c) določa, da se upravna kazen ne naloži, če je neizpolnjevanje posledica višje 
sile. V členu 57(3) so navedeni tudi drugi primeri opustitve kazni, na primer, kjer je 
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neizpolnjevanje posledica napake organa. V sistemu pogojenosti bi se morale uporabljati tudi 
vse te druge točke iz člena 57(3).

Predlog spremembe 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka c – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) če je neizpolnjevanje posledica 
višje sile.

Or. en

Obrazložitev

Člen 85(2)(c) določa, da se upravna kazen ne naloži, če je neizpolnjevanje posledica višje 
sile. V členu 57(3) so navedeni tudi drugi primeri opustitve kazni, na primer, kjer je 
neizpolnjevanje posledica napake organa. V sistemu pogojenosti bi se morale uporabljati tudi 
vse te druge točke iz člena 57(3).

Predlog spremembe 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka c – točka ii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) če je neizpolnjevanje posledica 
napake pristojnega organa ali drugega 
organa in če ni razumno pričakovati, da 
bi oseba, ki jo upravna kazen zadeva, 
napako lahko odkrila.

Or. en

Obrazložitev

Člen 85(2)(c) določa, da se upravna kazen ne naloži, če je neizpolnjevanje posledica višje 
sile. V členu 57(3) so navedeni tudi drugi primeri opustitve kazni, na primer, kjer je 
neizpolnjevanje posledica napake organa. V sistemu pogojenosti bi se morale uporabljati tudi 
vse te druge točke iz člena 57(3).
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Predlog spremembe 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka c – točka iii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) če lahko zadevna oseba 
pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, 
da ni kriva za neizpolnjevanje obveznosti 
iz odstavka 1, ali če se pristojni organ 
drugače prepriča, da zadevna oseba ni 
kriva.

Or. en

Obrazložitev

Člen 85(2)(c) določa, da se upravna kazen ne naloži, če je neizpolnjevanje posledica višje 
sile. V členu 57(3) so navedeni tudi drugi primeri opustitve kazni, na primer, kjer je 
neizpolnjevanje posledica napake organa. V sistemu pogojenosti bi se morale uporabljati tudi 
vse te druge točke iz člena 57(3).

Predlog spremembe 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V državah članicah, ki uporabljajo 
prostovoljno vezano podporo, povezano z 
živalmi, in podporo za razvoj podeželja, 
povezano z živalmi, bi bilo treba upravno 
kazen za neizpolnjevanje predpisanih 
zahtev ravnanja, povezanih z živalmi, 
uporabljati samo za prostovoljno vezano 
podporo, povezano z živalmi, in podporo 
za razvoj podeželja, povezano z živalmi, ki 
ju prejema upravičenec. Prav tako bi bilo 
treba upravno kazen za neizpolnjevanje 
predpisanih zahtev ravnanja, povezanih z 
zemljiščem, in/ali dobrih kmetijskih in 
okoljskih standardov uporabljati samo pri 
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neposrednih plačilih na površino in 
podpori za razvoj podeželja, vezani na 
površino, ki ju prejema upravičenec.

Or. en

Obrazložitev

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Predlog spremembe 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izračun zadevnih zmanjšanj in 
izključitev se upoštevajo resnost, obseg, 
trajnost, ponavljanje ali namernost
ugotovljenega neizpolnjevanja. Naložene 
kazni so odvračilne in sorazmerne ter 
izpolnjujejo merila iz odstavkov 2 in 3 tega 
člena.

Za izračun zadevnih zmanjšanj in 
izključitev se upoštevajo resnost, obseg, 
trajnost ali ponavljanje ugotovljenega 
neizpolnjevanja. Naložene kazni so 
odvračilne in sorazmerne ter izpolnjujejo 
merila iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Ugotavljanje namernosti se je izkazalo za zelo težavno in bi lahko povzročilo nejasne razlage, 
kjer kmetje niso obravnavani enako. Ravno tako je treba upoštevati, da se opredelitev 
„namernosti“ ne uporablja za sheme pomoči (gl. prvi pododstavek člena 57(3), kjer 
namernost ni omenjena).

Predlog spremembe 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru neizpolnjevanja zaradi 
malomarnosti odstotek zmanjšanja 
praviloma znaša 3 % skupnega zneska 
plačil iz odstavka 1 tega člena.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstavek določa precej strogo splošno merilo (3 %) za kazni. Tako je treba odstavek črtati ali 
kazni določiti v višini 1 %, 3 % in 5 %.

Predlog spremembe 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko vzpostavijo sistem 
zgodnjega opozarjanja, ki se uporablja za 
posamezne primere neizpolnjevanja, ki se 
zgodijo prvič in ki zaradi manjše stopnje 
resnosti, obsega in trajanja ne vodijo do 
zmanjšanja ali izključitve. Če se z 
naknadnim pregledom v obdobju treh 
zaporednih koledarskih letih ugotovi, da 
neizpolnjevanje ni bilo odpravljeno, se 
zmanjšanje iz prvega pododstavka uporabi 
retroaktivno.

Države članice lahko vzpostavijo sistem 
zgodnjega opozarjanja, ki se uporablja za 
posamezne primere neizpolnjevanja, ki se 
zgodijo prvič in ki zaradi manjše stopnje 
resnosti, obsega in trajanja ne vodijo do 
zmanjšanja ali izključitve. Če se z 
naknadnim pregledom v obdobju treh 
zaporednih koledarskih letih ugotovi, da 
neizpolnjevanje ni bilo odpravljeno, se 
zmanjšanje iz prvega pododstavka uporabi 
za leto, ko je bilo ugotovljeno, da 
neizpolnjevanje ni bilo odpravljeno.

Or. en

Obrazložitev

Pri sistemu zgodnjega opozarjanja upravnih kazni ne bi smeli uporabljati retroaktivno, saj so 
take kazni zapletene za kmete in upravne organe. Tako bi moralo zadoščati, da se naloži 
kazen samo za leto, ko je bilo ugotovljeno, da neizpolnjevanje ni bilo odpravljeno. 
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Predlog spremembe 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Da se zagotovijo enaki 
konkurenčni pogoji med državami 
članicami ter učinkovitost in odvračilni 
učinek sistema kazni, se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 100 
za dopolnitev te uredbe z dodatnimi pravili 
za uporabo in izračun kazni.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale poznati vsa pravila o upravnih kaznih od sprejetja horizontalne 
uredbe. Dodatno urejanje z delegiranimi akti ne podpira subsidiarnosti in otežuje proces 
priprave načrta SKP.

Predlog spremembe 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 88 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisijo redno 
obveščajo o uporabi integriranega sistema 
iz poglavja II naslova IV. Komisija o tej 
zadevi pripravi izmenjavo mnenj z 
državami članicami.

2. Komisija pripravi izmenjavo mnenj 
z državami članicami o uporabi 
integriranega sistema iz poglavja II naslova 
IV.

Or. en

Obrazložitev

Iz člena ni razvidno, kakšne informacije pričakuje Komisija glede uporabe sistema IAKS ter 
kdaj. To je treba natančneje določiti.
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Predlog spremembe 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 1 – točka a – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vii) podatkov v zvezi z ukrepi, 
sprejetimi na podlagi člena 57;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Iz člena ni razvidno, kakšne informacije pričakuje Komisija glede zaščite finančnih interesov 
Unije, zato je treba to natančneje določiti.

Predlog spremembe 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) uradnih obvestilih Komisiji o 
informacijah, dokumentih, statistiki in 
poročilih s strani držav članic ter rokih in 
metodah za uradno obveščanje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri načrtovanju sistemov podatkov je zelo pomembno vnaprej vedeti, kakšne informacije, 
dokumente itd. je treba posredovati, ter roke in načine za njihovo sporočanje.

Predlog spremembe 120
Stanislav Polčák

Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1. V skladu s [členom 44(3) do (5) 
Uredbe (EU) .../..., uredba o skupnih 
določbah] in odstavki 2, 3 in 4 tega člena 
države članice zagotovijo letno naknadno 
objavo upravičencev do sredstev iz 
skladov.

1. V skladu s [členom 44(3) do (5) 
Uredbe (EU) .../..., uredba o skupnih 
določbah] in odstavki 2, 3 in 4 tega člena 
države članice zagotovijo letno naknadno 
objavo upravičencev do sredstev iz 
skladov, vključno z informacijami o 
gospodarskih, družinskih ali drugih vezeh 
z osebami, ki delajo za javne organe 
države članice.

Or. cs

Predlog spremembe 121
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s [členom 44(3) do (5) 
Uredbe (EU) .../..., uredba o skupnih 
določbah] in odstavki 2, 3 in 4 tega člena 
države članice zagotovijo letno naknadno 
objavo upravičencev do sredstev iz 
skladov.

1. V skladu s [členom 44(3) do (5) 
Uredbe (EU) .../..., uredba o skupnih 
določbah] in odstavki 2, 3 in 4 tega člena 
države članice zagotovijo pravočasno
naknadno objavo upravičencev do sredstev 
iz skladov vsake tri mesece.

Or. en

Predlog spremembe 122
Stanislav Polčák

Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz člena 44(3) do (5) navedene 
uredbe so dostopne na enotnem spletnem 
mestu za vsako državo članico. Dostopne 
so dve leti od datuma prve objave.

Informacije iz člena 44(3) do (5) navedene 
uredbe so dostopne na enotnem spletnem 
mestu za vsako državo članico. Dostopne 
so dve leti od datuma prve objave. Kadar 
te informacije vključujejo tudi informacije 
o obstoju gospodarskih, družinskih ali 
drugih vezi z osebo, ki dela za javne 
organe države članice, morajo biti te na 
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voljo vsaj pet let od datuma prve objave.

Or. cs

Predlog spremembe 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 101 za dopolnitev te uredbe z 
odstopanji od pravil iz te uredbe in dodatki 
k njim.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 101 za dopolnitev te uredbe z 
odstopanji od pravil iz te uredbe in dodatki 
k njim. Ti akti se pripravijo takoj, ko se 
nastane potreba.

Or. en

Obrazložitev

Morda bo pri pomoči upravičencem potrebnih veliko odstopanj ipd., saj vsega ni mogoče 
predvideti vnaprej. Te akte pa je treba pripraviti takoj, ko se ugotovi potreba.
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