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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Je nanejvýš důležité zjednodušit většinou komplikovanou administrativu společné zemědělské 
politiky, což je třeba vyvážit s naléhavou potřebou zajistit spolehlivou ochranu finančních 
zájmů Unie. 

Důležitou složkou budoucí SZP musí být lepší regulace a snížení byrokracie pro zemědělce. 
Stejně tak je třeba se vyhnout jakékoliv zbytečné administrativní zátěži a nákladům 
pro vnitrostátní orgány, zejména s ohledem na fiskální konsolidaci členských států 
a nedostatek zdrojů. Sdílené řízení Komise a členských států je nezbytným požadavkem 
pro zajištění řádného a cíleného řízení finančních prostředků Unie za účelem poskytování 
klíčových veřejných statků v rámci multifunkční společné zemědělské politiky. 

Cílem návrhu předloženého Komisí je pomocí jediného nařízení (horizontálního nařízení) 
stanovit finanční ustanovení společné zemědělské politiky týkající se podmíněnosti, kontrol 
a sankcí a zemědělského poradenského systému a nahradit tak nařízení Rady (ES) 
č. 1290/2005.

Stručně řečeno, Komise navrhuje omezit počet platebních agentur na jednu pro každý členský 
stát nebo region. Rozšiřuje pravomoci certifikačních subjektů, včetně kontroly legality 
a správnosti uskutečněných operací, kterou v současnosti vykonává Komise. Pokud jde 
o zemědělský poradenský systém, rozšiřuje se jeho povinný rozsah v členských státech. Co se 
týče podmíněnosti, zavádí Komise určité změny dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu a povinných požadavků na hospodaření. Komise navrhuje společný rámec pro sledování 
a hodnocení pro oba pilíře SZP. Komise zavádí měsíční systém včasného varování 
a sledování, aby zaručila, že nebude překročen roční rozpočtový strop. 

V otázce zpětného získávání plateb Komise navrhuje, aby důsledky toho, že se nepodařilo 
získat platby zpět, nesly výlučně státní rozpočty členských států, přičemž v současnosti sdílejí 
náklady rozpočet EU i rozpočty členských států. Znovu se zavádí v současnosti uplatňované 
pravidlo, aby byly finanční důsledky toho, že platby nebyly získány zpět, sdílené, stejně jako 
procento částek získaných zpět, které si členské státy mohou ponechat (čl. 57 odst. 2 a článek 
100), jelikož kompenzují administrativní náklady členských států a přispívají tak k vyšší 
účinnosti kontrolního systému. 

Zajištění souladu s požadavky veřejného zájmu spojeného s poskytováním plateb je 
záležitostí zásadní důležitosti. Zemědělci zároveň potřebují cílené rady ohledně toho, jak mají 
požadavky dodržovat. Kontroly a finanční opravy jsou účinné a odrazující, ale zároveň 
přiměřené. 

Tato zpráva se opírá o celkové finanční částky pro SZP, které Komise navrhuje v příštím 
víceletém finančním rámci. Pokud by se návrh Komise změnil, bylo by nutné přepracovat 
také toto stanovisko.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S cílem doplnit nebo pozměnit některé 
nepodstatné prvky tohoto nařízení by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o akreditaci platebních agentur a 
koordinačních subjektů, obsah 
zemědělského poradenského systému, 
opatření, jež mají být financována z 
rozpočtu Unie v rámci veřejné intervence a 
ocenění operací v souvislosti s veřejnou 
intervencí, snížení a pozastavení náhrad 
členským státům, vyrovnání mezi výdaji a 
příjmy v rámci fondů, vymáhání dluhů, 
sankce uplatňované proti příjemcům v 
případě nedodržení podmínek způsobilosti, 
pravidla týkající se jistot, fungování 
integrovaného administrativního a 
kontrolního systému, opatření vyňatá z 
kontroly operací, sankce uplatňované v 
rámci podmíněnosti, pravidla pro 
zachování trvalých travních porostů, 
pravidla týkající se rozhodné skutečnosti a 
směnného kurzu používaných členskými 
státy, jež nepoužívají euro, a obsah 
společného rámce pro hodnocení opatření 
přijatých v rámci SZP. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
náležité předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(3) S cílem doplnit nebo pozměnit některé 
nepodstatné prvky tohoto nařízení by 
na Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o akreditaci platebních agentur 
a koordinačních subjektů, obsah 
zemědělského poradenského systému, 
opatření, jež mají být financována 
z rozpočtu Unie v rámci veřejné intervence 
a ocenění operací v souvislosti s veřejnou 
intervencí, snížení a pozastavení náhrad 
členským státům, vyrovnání mezi výdaji 
a příjmy v rámci fondů, vymáhání dluhů, 
správní sankce uplatňované vůči
příjemcům v případě nedodržení podmínek 
způsobilosti, pravidla týkající se jistot, 
fungování integrovaného administrativního 
a kontrolního systému, opatření vyňatá 
z kontroly operací, sankce uplatňované 
v rámci podmíněnosti, pravidla 
pro zachování trvalých travních porostů a 
pastvin, pravidla týkající se rozhodné 
skutečnosti a směnného kurzu používaných 
členskými státy, jež nepoužívají euro, a 
obsah společného rámce pro hodnocení 
opatření přijatých v rámci SZP. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
náležité předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(Tyto dvě změny – nahrazení pojmu 
„sankce“ pojmem „správní sankce“ a 
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pojmu „trvalé travní porosty“ pojmem 
„trvalé travní porosty a pastviny“ – platí 
pro celý text; jejich přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Pojem „sankce“ je nahrazen pojmem „správní sankce“ ve smyslu článků 4 a 5 nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 2988/95 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení by případně mělo 
stanovit výjimky v případech vyšší moci a 
mimořádných okolností. Pojem vyšší moc 
používaný v nařízeních týkajících se 
zemědělství je třeba vykládat v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice se požadavky 
na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 
21. října 2009, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání pesticidů, 
budou ustanovení v rámci podmíněnosti 
funkční, pouze pokud je všechny členské 
státy plně provedou, zejména co se týče 
jasných povinností pro zemědělce. Podle 
směrnice budou požadavky na úrovni 
zemědělského podniku uplatňovány 
postupně na základě harmonogramu, a 
zejména obecné zásady integrované 
ochrany rostlin budou uplatňovány 
nejpozději ode dne 1. ledna 2014.

vypouští se

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Hlava 4 – kapitola 2 – oddíl 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 4 se vypouští

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Právními předpisy v odvětví zemědělství“ 
se rozumí jakýkoliv příslušný akt přijatý 
na základě článku 43 Smlouvy 
o fungování Evropské unie v rámci 
společné zemědělské politiky, a případně 
veškeré akty v přenesené pravomoci či 
prováděcí akty přijaté na základě těchto 
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aktů;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Nesrovnalostí“ se rozumí jakákoli 
nesrovnalost ve smyslu čl. 1 odst. 2 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských 
společenství1;
_______________
1 Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Certifikační subjekt je veřejnoprávní 
nebo soukromoprávní auditní subjekt 
určený členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

1. Certifikační subjekt je veřejnoprávní 
nebo soukromoprávní auditní subjekt 
vybraný na základě veřejného výběrového 
řízení členským státem, který poskytuje 
stanovisko vypracované v souladu 
s unijními auditorskými standardy
ohledně prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti týkajícího se úplnosti, 
přesnosti a pravdivosti roční účetní závěrky 
platební agentury, řádného fungování 
jejího systému vnitřní kontroly, zákonnosti 
a správnosti uskutečněných operací a 
dodržování zásady řádného finančního 
řízení.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada jednající na základě návrhu 
předloženého Komisí nejpozději do 
31. března kalendářního roku, pro který se 
použije úprava uvedená v odstavci 1, 
stanoví tuto úpravu nejpozději 
30. června téhož kalendářního roku.

2. Evropský parlament a Rada jednající na 
základě návrhu předloženého Komisí 
nejpozději do 31. března kalendářního 
roku, pro který se použije úprava uvedená 
v odstavci 1, stanoví tuto úpravu nejpozději 
30. června téhož kalendářního roku.

Odůvodnění

V souladu s postojem, který přijal Evropský parlament dne 4. června 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) v rámci procesu uvádění do souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ukáže-li se při sestavování návrhu 
rozpočtu na rozpočtový rok N, že existuje 
riziko překročení částky uvedené v článku 
16 pro rozpočtový rok N, navrhne Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nebo Radě
opatření nezbytná k zajištění dodržení 
uvedené částky.

2. Ukáže-li se při sestavování návrhu 
rozpočtu na rozpočtový rok N, že existuje 
riziko překročení částky uvedené v článku 
16 pro rozpočtový rok N, navrhne Komise 
Evropskému parlamentu a Radě opatření 
nezbytná k zajištění dodržení uvedené 
částky.

Odůvodnění

V souladu s postojem, který přijal Evropský parlament dne 4. června 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) v rámci procesu uvádění do souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kdykoli se Komise domnívá, že existuje 
riziko překročení částky uvedené v článku 
16 a že nemůže v rámci svých pravomocí 
přijmout dostatečná nápravná opatření, 
navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že 
tato částka bude dodržena. Tato opatření 
přijme Rada na základě čl. 43 odst. 3 
Smlouvy nebo Evropský parlament a Rada 
na základě čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

3. Kdykoli se Komise domnívá, že existuje 
riziko překročení částky uvedené v článku 
16 a že nemůže v rámci svých pravomocí 
přijmout dostatečná nápravná opatření, 
navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že 
tato částka bude dodržena. Tato opatření 
přijmou Evropský parlament a Rada na 
základě čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

Odůvodnění

V souladu s postojem, který přijal Evropský parlament dne 4. června 2012 (P7_TA-
PROV(2012)0281) v rámci procesu uvádění do souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 38 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Komise o přijetí seznamu 
projektů, jimž se uděluje cena za 
inovativní místní spolupráci, uvedených v 
čl. 58 odst. 4 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx představuje finanční 
rozhodnutí ve smyslu čl. [75 odst. 2] 
nařízení (EU) č. finanční nařízení/xxx.

vypouští se

Po přijetí rozhodnutí uvedeného v prvním 
pododstavci přidělí Komise rozpočtový 
závazek podle členského státu na celkovou 
částku cen vyčleněných na projekty v 
dotyčném členském státě v rámci limitu 
uvedeného v čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 
rozvoj venkova/xxx.



PE491.202v02-00 10/16 AD\915617CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci průběžných plateb podle 
článku 35 provádí Komise platby s cílem 
uhradit výdaje vzniklé akreditovaným 
platebním agenturám při udělování cen 
uvedených v tomto oddíle v rámci limitů 
dostupných rozpočtových závazků pro 
dotyčný členský stát.

vypouští se

2. Každá platba podléhá předání výkazu 
výdajů podepsaného akreditovanou 
platební agenturou v souladu s čl. 102 
odst. 1 písm. c) Komisi.
3. Akreditované platební agentury 
vyhotoví a předávají Komisi přímo nebo 
prostřednictvím koordinačního subjektu, 
pokud byl určen, výkazy výdajů na cenu 
za inovativní místní spolupráci v obdobích 
stanovených Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 
3.
Tyto výkazy výdajů zahrnují výdaje 
vzniklé akreditovaným platebním 
agenturám během každého dotyčného 
období.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise automaticky zruší částky uvedené 
v čl. 38 druhém pododstavci, které nebyly 
použity na úhradu členským státům, jak je 
stanoveno v článku 39, nebo u nichž nebyl 

vypouští se
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v souvislosti s výdaji vzniklými do 31. 
prosince druhého roku následujícího po 
roce, kdy byl učiněn rozpočtový závazek, 
Komisi předložen výkaz výdajů splňující 
podmínky stanovené v uvedeném článku.
Obdobně se použije čl. 37 odst. 3, 4 a 5.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol podle článku 
61 a o jejich výsledku, a členské státy toto 
období překročí, může Komise v souladu 
se zásadou proporcionality pozastavit 
měsíční platby uvedené v článku 18 nebo 
průběžné platby uvedené v článku 35, pro 
které nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise s dostatečným předstihem ohlásí 
kontrolu na místě členskému státu, u něhož 
nebo na jehož území má být provedena. 
Zástupci dotyčného členského státu se 
mohou této kontroly zúčastnit.

2. Komise s dostatečným předstihem ohlásí 
kontrolu na místě členskému státu, u něhož 
nebo na jehož území má být provedena, a 
koordinuje kontroly, které mají být 
provedeny, pokud možno současně, jak je 
stanoveno v čl. 61 odst. 4 tohoto nařízení.
Zástupci dotyčného členského státu se 
mohou této kontroly zúčastnit.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akreditované platební agentury 
shromažďují podklady k provedeným 
platbám a doklady týkající se provádění 
správních a fyzických kontrol 
předepsaných právními předpisy Unie a 
poskytují tyto doklady a údaje Komisi.

1. Akreditované platební agentury 
shromažďují podklady k provedeným 
platbám a doklady týkající se provádění 
správních a fyzických kontrol 
předepsaných právními předpisy Unie a 
poskytují tyto doklady a údaje Komisi. 
Tyto doklady mohou být rovněž 
uchovávány v elektronické podobě.

Odůvodnění

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 375/2012 ze dne 2. května 2012 (Úř. věst. 
L 118, 3.5.2012, s. 4–5). 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li dosaženo dohody, může členský 
stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení 
řízení, jehož účelem je smíření stanovisek 
obou stran. Výsledky řízení budou 
předmětem zprávy zaslané Komisi, která ji
před vydáním rozhodnutí o zamítnutí 
financování posoudí.

3. Není-li dosaženo dohody, může členský 
stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení 
řízení, jehož účelem je smíření stanovisek 
obou stran. Výsledky řízení budou 
předmětem zprávy zaslané Komisi, která 
k ní před vydáním rozhodnutí o zamítnutí 
financování přihlédne.

Odůvodnění

V rámci postupu posuzování shody se zvýší význam výsledku smírčího řízení. 
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti 
a odpovídající částky zaznamenají do 
knihy dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku poté, 
co je schválena kontrolní zpráva nebo 
podobný dokument, uvádějící, že vznikla 
nesrovnalost, a případně poté, co ji obdrží 
platební agentura nebo orgán odpovědný 
za zpětné získání plateb. Odpovídající 
částky se při vydání požadavku na zpětné 
získání platby zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

Odůvodnění

Pojem „první zjištění“ je příliš obecný, přičemž právní přesnost je v souvislosti s řízením 
týkajícím se zpětného získání plateb zásadní.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Stávající řídící a kontrolní systémy 
jsou používány v souvislosti se všemi 
dodatečnými platebními systémy, čímž se 
zamezí další administrativní zátěži a/nebo 
nákladům;
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
platnost určité žádosti o podporu nebo 
o platbu, která splňuje požadavky uvedené 
v odstavci 1, nadále potrvá po určitý počet 
let, budou-li mít dotyční příjemci 
povinnost hlásit veškeré změny v údajích, 
které předložili na počátku. Platnost 
víceleté žádosti je však podmíněna 
potvrzením, které příjemce každoročně 
předloží ve formě prohlášení o účasti.

Odůvodnění

Již podle stávajících právních předpisů EU poskytuje příslušný orgán zemědělcům 
předvyplněné formuláře žádosti vycházející z předchozího data a zemědělec může jen vyznačit 
změny. Zemědělec musí přesto podat žádost každý rok. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 93 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy a 
jakmile budou vymezeny povinnosti přímo 
se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

vypouští se
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Odůvodnění

Zajistit účinné vodní hospodářství v celé EU je mimořádně důležité. Namísto přenesení 
pravomoci svěřené Komisi se však rámcová směrnice o vodě (2000/60/ES), jakmile bude 
provedena členskými státy, zahrne do oblasti působnosti podmíněnosti v rámci řádného 
legislativního postupu. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 93 – odst. 4

 Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, bude považována za 
část přílohy II, jakmile tuto směrnici 
provedou všechny členské státy a jakmile 
budou vymezeny povinnosti přímo se 
vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily 
tyto prvky, Komise se zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období dvanácti měsíců 
počínajících dnem, kdy poslední členský 
stát oznámí Komisi provedení směrnice, 
včetně povinností týkajících se 
integrované ochrany rostlin.

vypouští se
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