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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Simplificarea administrației PAC, de multe ori complexă, constituie o prioritate importantă, 
care trebuie contrabalansată de necesitatea stringentă de a garanta o protecție efectivă a 
intereselor financiare ale Uniunii. 

Îmbunătățirea reglementării și reducerea birocrației pentru fermieri trebuie să fie o 
componentă importantă a viitoarei PAC. Trebuie, de asemenea, evitate orice povară 
administrativă și costuri inutile pentru autoritățile naționale, având în vedere mai ales 
consolidarea bugetară realizată de statele membre și penuria de resurse. Este nevoie de o 
gestionare partajată între Comisie și statele membre pentru a asigura o gestionare corectă a 
fondurilor Uniunii, orientată în direcția furnizării unor bunuri publice de importanță crucială 
prin intermediul unei PAC multifuncționale. 

Scopul propunerii Comisiei este de a stabili, într-un singur regulament (Regulamentul 
orizontal), dispozițiile financiare ale PAC referitoare la ecocondiționalitate, verificări și 
sancțiuni și sistemul de consiliere agricolă, înlocuind, astfel, Regulamentul (CE) nr. 
1290/2005 al Consiliului.

Pe scurt, Comisia propune limitarea numărului de agenții de plată la una per stat membru sau 
una pe regiune.  Ea extinde competențele organismelor de certificare, incluzând controlul 
legalității și regularității operațiunilor subiacente, exercitat în prezent de Comisie. În ceea ce 
privește sistemul de consiliere agricolă, se extinde domeniul său de aplicare obligatoriu în 
statele membre. În privința ecocondiționalității, Comisia introduce anumite modificări ale 
cerințelor de bune condiții agricole și de mediu și ale cerințelor de reglementare în materie de 
gestionare. Comisia propune un cadru comun de monitorizare și de evaluare pentru ambii 
piloni ai PAC. Pentru a garanta nedepășirea plafonului bugetar anual, Comisia va recurge la 
un sistem lunar de avertizare timpurie și de monitorizare. 

În ceea ce privește recuperările, Comisia propune ca sumele nerecuperate să fie suportate în 
totalitate din bugetele naționale ale statelor membre, în prezent fiind suportate în comun de 
bugetul UE și de bugetele naționale. Norma aplicată în prezent care prevede suportarea în 
comun a consecințelor financiare ale nerecuperării este reintrodusă, la fel ca și procentele din 
sumele recuperate care pot fi reținute de statele membre [articolul 57 alineatul (2) și articolul 
100], întrucât ele compensează costurile administrative suportate de statele membre, 
contribuind, astfel, la un sistem de control mai eficace. 

Este extrem de important să se asigure conformitatea cu cerințele legate de interesul public 
asociate acordării plăților. În același timp, fermierii au nevoie de îndrumări precise în legătură 
cu cerințele care trebuie respectate. Controalele și corecțiile financiare trebuie să fie eficace și 
cu efect disuasiv, dar și proporționale. 

Prezentul raport a fost stabilit pe baza sumelor agregate prevăzute de Comisie pentru PAC în 
viitorul cadru financiar multianual. Dacă propunerea respectivă va fi modificată semnificativ, 
conținutul acestui aviz ar trebui revizuit.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea suplimentării sau modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în ceea ce privește 
acreditarea agențiilor de plăți și a 
organismelor de coordonare, conținutul 
sistemului de consiliere agricolă, măsurile 
care urmează a fi finanțate din bugetul 
Uniunii în cadrul intervenției publice și 
evaluarea operațiunilor legate de 
intervenția publică, reducerea și 
suspendarea rambursărilor către statele 
membre, compensarea între cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor, recuperarea 
datoriilor, penalitățile aplicate 
beneficiarilor în cazul neîndeplinirii 
condițiilor de eligibilitate, în ceea ce 
privește normele referitoare la garanții, 
funcționarea sistemului integrat de 
administrare și control, măsurile excluse 
din controlul tranzacțiilor, penalitățile 
aplicate în cadrul ecocondiționalității, 
normele referitoare la întreținerea pajiștilor 
permanente, normele referitoare la faptul 
generator și la cursul de schimb pe care 
trebuie să îl utilizeze statele membre care 
nu folosesc moneda euro, precum și în ceea 
ce privește conținutul cadrului comun de 
evaluare a măsurilor adoptate în cadrul 
PAC. Este deosebit de important ca, pe 
durata activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 

(3) În vederea suplimentării sau modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în ceea ce privește 
acreditarea agențiilor de plăți și a 
organismelor de coordonare, conținutul 
sistemului de consiliere agricolă, măsurile 
care urmează a fi finanțate din bugetul 
Uniunii în cadrul intervenției publice și 
evaluarea operațiunilor legate de 
intervenția publică, reducerea și 
suspendarea rambursărilor către statele 
membre, compensarea între cheltuieli și 
venituri în cadrul fondurilor, recuperarea 
datoriilor, sancțiunile administrative
aplicate beneficiarilor în cazul 
neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în 
ceea ce privește normele referitoare la 
garanții, funcționarea sistemului integrat de 
administrare și control, măsurile excluse 
din controlul tranzacțiilor, penalitățile 
aplicate în cadrul ecocondiționalității, 
normele referitoare la întreținerea pajiștilor 
și a pășunilor permanente, normele 
referitoare la faptul generator și la cursul 
de schimb pe care trebuie să îl utilizeze 
statele membre care nu folosesc moneda 
euro, precum și în ceea ce privește 
conținutul cadrului comun de evaluare a 
măsurilor adoptate în cadrul PAC. Atunci 
când pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
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să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

European și Consiliu.

(Aceste două modificări, de înlocuire a 
termenilor „penalitate” cu „sancțiune 
administrativă” și „pajiște permanentă” 
cu „pajiște și pășune permanentă”, se 
aplică întregului text; adoptarea lor 
impune adaptări tehnice în întregul text.)

Justificare

Termenul „penalitate” se înlocuiește cu „sancțiune administrativă” în sensul articolelor 4 și 
5 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă, după caz, derogări în cazuri de 
forță majoră și în circumstanțe 
excepționale. Conceptul de forță majoră 
în ceea ce privește reglementările din 
domeniul agriculturii ar trebui să fie 
interpretat din perspectiva jurisprudenței 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În ceea ce privește Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei, dispozițiile 

eliminat
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vor deveni operaționale în cadrul 
ecocondiționalității doar după 
implementarea lor deplină de către toate 
statele membre, în special cu prevederea 
unor obligații clare pentru fermieri. 
Conform directivei, cerințele la nivelul 
fermelor vor fi aplicate cel târziu 
începând cu 1 ianuarie 2013.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) În ceea ce privește Directiva 
2009/128/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unui cadru de acțiune 
comunitară în vederea utilizării durabile a 
pesticidelor, dispozițiile vor deveni 
operaționale în cadrul ecocondiționalității 
doar după implementarea lor deplină de 
către toate statele membre, în special cu 
prevederea unor obligații clare pentru 
fermieri. Conform directivei, cerințele la 
nivelul fermelor vor fi aplicate treptat, cu 
respectarea unui calendar și, mai exact, 
principiile generale ale combaterii 
integrate a dăunătorilor vor fi aplicate cel 
târziu începând cu 1 ianuarie 2014.

eliminat

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Titlul IV – capitolul II – secțiunea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 4 se elimină.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul „legislație agricolă sectorială” 
înseamnă orice act aplicabil adoptat în 
temeiul articolului 43 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
în cadrul politicii agricole comune, 
precum și, după caz, orice acte delegate 
sau de punere în aplicare adoptate în 
temeiul actelor respective;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenul „abatere” înseamnă orice 
abatere în sensul articolului 1 alineatul 
(2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene1;
_______________
1 JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de certificare este un
organism de audit public sau privat 
desemnat de statul membru, care 
furnizează un aviz privind declarația de 
asigurare de gestiune, referindu-se la 
exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea 

(1) Organismul de certificare este un 
organism de audit public sau privat selectat 
prin intermediul unei proceduri de 
ofertare publice de către statul membru, 
care furnizează un aviz, elaborat în 
conformitate cu standardele de audit ale 
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conturilor anuale ale agenției de plăți, la 
buna funcționare a sistemului de control 
intern al acesteia, la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente, 
precum și la respectarea principiului bunei 
gestiuni financiare.

Uniunii, privind declarația de asigurare de 
gestiune, referindu-se la exhaustivitatea, 
exactitatea și veridicitatea conturilor anuale 
ale agenției de plăți, la buna funcționare a 
sistemului de control intern al acesteia, la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente, precum și la respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza unei propuneri prezentate de 
Comisie cel târziu la data de 31 martie a 
anului calendaristic pentru care se aplică 
ajustarea menționată la alineatul (1), 
Consiliul stabilește ajustarea cel târziu la 
data de 30 iunie a aceluiași an 
calendaristic.

(2) Pe baza unei propuneri prezentate de 
Comisie cel târziu la data de 31 martie a 
anului calendaristic pentru care se aplică 
ajustarea menționată la alineatul (1), 
Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc ajustarea cel târziu la data de 
30 iunie a aceluiași an calendaristic.

Justificare

Corespunde poziției adoptate de Parlament la 4 iulie 2012 [P7_TA-PROV(2012)0281] în 
cadrul procesului de aliniere la dispozițiile Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, la întocmirea 
proiectului de buget pentru exercițiul 
financiar N, se pare că există riscul ca 
suma menționată la articolul 16 pentru 
exercițiul financiar N să fie depășită, 
Comisia propune Parlamentului European 
și Consiliului sau Consiliului măsurile 
necesare pentru a se asigura respectarea 
cuantumului respectiv.

(2) În cazul în care, la întocmirea 
proiectului de buget pentru exercițiul 
financiar N, se pare că există riscul ca 
suma menționată la articolul 16 pentru 
exercițiul financiar N să fie depășită, 
Comisia propune Parlamentului European 
și Consiliului măsurile necesare pentru a se 
asigura respectarea cuantumului respectiv.
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Justificare

Corespunde poziției adoptate de Parlament la 4 iulie 2012 [P7_TA-PROV(2012)0281] în 
cadrul procesului de aliniere la dispozițiile Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În orice moment, în cazul în care 
consideră că există riscul ca suma 
menționată la articolul 16 să fie depășită și 
că nu poate lua măsuri adecvate pentru a 
remedia situația prin competențele sale,
Comisia propune alte măsuri în vederea 
asigurării respectării cuantumului 
respectiv. Respectivele măsuri se adoptă de 
către Consiliu pe baza articolului 43 
alineatul (3) din tratat sau de către 
Parlamentul European și Consiliu pe baza 
articolului 43 alineatul (2) din tratat.

(3) În orice moment, în cazul în care 
consideră că există riscul ca suma 
menționată la articolul 16 să fie depășită și 
că nu poate lua măsuri adecvate pentru a 
remedia situația prin competențele sale, 
Comisia propune alte măsuri în vederea 
asigurării respectării cuantumului 
respectiv. Respectivele măsuri se adoptă de 
către Parlamentul European și Consiliu pe 
baza articolului 43 alineatul (2) din tratat.

Justificare

Corespunde poziției adoptate de Parlament la 4 iulie 2012 [P7_TA-PROV(2012)0281] în 
cadrul procesului de aliniere la dispozițiile Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 38 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia Comisiei de adoptare a listei 
proiectelor cărora le este acordat premiul 
pentru cooperare locală inovatoare, 
menționată la articolul 58 alineatul (4) 
din Regulamentul (UE) nr. RD/xxx, 
constituie o decizie de finanțare în sensul 
articolului [75 alineatul (2)] din 

eliminat
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Regulamentul (UE) nr. FR/xxx.
În urma adoptării deciziei menționate la 
primul paragraf, Comisia face un 
angajament bugetar per stat membru 
pentru suma totală a premiilor acordate 
proiectelor din statul membru respectiv în 
limita menționată la articolul 51 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr RD/xxx.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul plăților interimare 
menționate la articolul 35, Comisia 
efectuează plăți pentru a rambursa 
cheltuielile suportate de agențiile de plăți 
acreditate pentru acordarea premiilor 
menționate în prezenta secțiune, în 
limitele angajamentelor bugetare 
disponibile pentru statele membre în 
cauză.

eliminat

(2) Fiecare plată face obiectul transmiterii 
către Comisie a unei declarații de 
cheltuieli semnată de agenția de plăți 
acreditată, în conformitate cu articolul 
102 alineatul (1) litera (c).
(3) În perioadele stabilite de Comisie prin 
acte de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 112 alineatul (3), 
agențiile de plăți acreditate întocmesc și 
transmit Comisiei declarații de cheltuieli 
aferente Premiului pentru cooperare 
locală inovatoare, fie direct, fie prin 
intermediul organismului de coordonare, 
dacă a fost desemnat un astfel de 
organism.
Declarațiile de cheltuieli cuprind 
cheltuielile suportate de agențiile de plăți 
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în fiecare dintre perioadele în cauză.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia dezangajează automat sumele 
menționate la articolul 38 al doilea 
paragraf care nu au fost utilizate în 
scopul rambursării către statele membre 
în conformitate cu articolul 39 sau pentru 
care nu i-a fost prezentată nicio declarație 
de cheltuieli care să îndeplinească 
cerințele stabilite la articolul menționat în 
privința cheltuielilor suportate până la 
data de 31 decembrie a celui de al doilea 
an care urmează celui în care s-a făcut 
angajamentul bugetar.

eliminat

Articolul 37 alineatele (3), (4) și (5) se 
aplică mutatis mutandis.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate și rezultatul acestora, iar statele 
membre depășesc intervalul respectiv, 
Comisia poate suspenda plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
informațiile statistice relevante.

În cazul în care legislația sectorială 
agricolă impune statelor membre să 
transmită, într-un anumit interval de timp, 
informații privind numărul controalelor 
efectuate în conformitate cu articolul 61 și
rezultatul acestora, iar statele membre 
depășesc intervalul respectiv, Comisia 
poate suspenda, respectând principiul 
proporționalității, plățile lunare 
menționate la articolul 18 sau plățile 
interimare menționate la articolul 35 în 
legătură cu care nu au fost trimise la timp 
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informațiile statistice relevante.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu suficient timp înainte, Comisia 
notifică un control la fața locului statului 
membru în cauză sau statului membru pe al 
cărui teritoriu urmează să se desfășoare 
controlul. La aceste controale pot participa 
agenți ai statului membru în cauză.

(2) Cu suficient timp înainte, Comisia 
notifică un control la fața locului statului 
membru în cauză sau statului membru pe al 
cărui teritoriu urmează să se desfășoare 
controlul și coordonează controalele ce 
urmează să fie realizate, pe cât posibil 
simultan, în conformitate cu articolul 61 
alineatul (4) din prezentul regulament. La 
aceste controale pot participa agenți ai 
statului membru în cauză.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 51 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 
la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun 
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei.

Agențiile de plăți acreditate păstrează 
documentele justificative referitoare la 
plățile efectuate și documentele referitoare 
la desfășurarea controalelor administrative 
și fizice impuse de legislația Uniunii și pun 
documentația și informațiile la dispoziția 
Comisiei. Aceste documente justificative 
pot fi păstrate și în format electronic.

Justificare

În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 375/2012 al Comisiei din 2 
mai 2012 (JO L 118, 3.5.2012, p. 4-5). 
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care nu se ajunge la un 
acord, statul membru poate să solicite 
deschiderea unei proceduri în vederea 
reconcilierii pozițiilor părților în termen de 
patru luni. Comisiei i se prezintă un raport 
privind rezultatul procedurii, iar Comisia
examinează raportul înainte de a decide 
orice refuz de finanțare.

(3) În cazul în care nu se ajunge la un 
acord, statul membru poate să solicite 
deschiderea unei proceduri în vederea 
reconcilierii pozițiilor părților în termen de 
patru luni. Comisiei i se prezintă un raport 
privind rezultatul procedurii, iar Comisia 
ține cont de raport înainte de a decide 
orice refuz de finanțare.

Justificare

Rezultatul procedurii de reconciliere trebuie să aibă o influență mai mare în cadrul 
procedurii de verificare a conformității. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an de la prima 
indicație privind apariția unei astfel de 
nereguli și înregistrează cuantumurile 
corespunzătoare în registrul debitorilor al 
agenției de plăți.

(1) Pentru orice plată necuvenită în urma 
unei nereguli sau a unei neglijențe, statele 
membre solicită recuperarea de la 
beneficiar în termen de un an după ce un 
raport de control sau un document similar 
care semnalează apariția unei astfel de 
nereguli a fost aprobat și, după caz, primit 
de agenția de plăți sau de organismul 
responsabil de recuperare. La momentul 
cererii de recuperare cuantumurile 
corespunzătoare sunt înregistrate în 
registrul debitorilor al agenției de plăți.

Justificare

Termenul „prima indicație” este prea vag, în condițiile în care precizia juridică este 
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esențială în contextul procedurii de recuperare.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sistemele existente de control și de 
sancționare se utilizează în contextul 
oricăror scheme de plată suplimentare, 
evitând, astfel, orice sarcini 
administrative și/sau costuri 
suplimentare.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide ca o cerere 
de ajutor sau o cerere de plată care 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
alineatul (1) să rămână valabilă un 
anumit număr de ani, cu condiția ca 
beneficiarii în cauză să fie obligați să 
comunice orice modificare a informațiilor 
pe care le-au prezentat inițial. 
Valabilitatea cererii multianuale este, cu 
toate acestea, condiționată de confirmarea 
anuală de către beneficiar sub forma unei 
declarații de participare.

Justificare

În legislația UE în vigoare se prevede deja că autoritatea competentă pune la dispoziția 
fermierilor formulare de cerere completate pe baza datelor precedente, iar fermierii pot 
indica doar schimbările. Cu toate acestea, fermierii trebuie să facă o cerere în fiecare an. 
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2000/60/CE din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei va fi considerată parte a anexei II 
după implementarea directivei de toate 
statele membre și după identificarea 
obligațiilor direct aplicabile fermierilor. 
Pentru a ține cont de elementele 
respective, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 111 în scopul 
modificării anexei II în termen de 12 luni 
de la momentul în care ultimul stat 
membru notifică Comisiei implementarea 
directivei.

eliminat

Justificare

Gestionarea eficace a apei este de importanță critică pe tot cuprinsul UE. Cu toate acestea, 
în loc să se confere Comisiei puterea de a emite acte delegate pentru includerea Directivei-
cadru privind apa (2000/60/CE) în domeniul de aplicare al ecocondiționalității, acest lucru 
ar trebui făcut prin procedura legislativă ordinară, după punerea sa în aplicare de către 
statele membre. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 93 – paragraful 4

 Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor va fi 
considerată parte a anexei II după 
implementarea directivei de toate statele 
membre și după identificarea obligațiilor 

eliminat



PE491.202v02-00 16/17 AD\915617RO.doc

RO

direct aplicabile fermierilor. Pentru a ține 
cont de elementele respective, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 111 
în scopul modificării anexei II în termen 
de 12 luni de la momentul în care ultimul 
stat membru notifică Comisiei 
implementarea directivei, inclusiv 
obligațiile legate de combaterea integrată 
a dăunătorilor.
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