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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poenostavitev pogosto zapletenega upravljanja skupne kmetijske politike je pomembna 
prednostna naloga, ki jo je treba uskladiti z nujno potrebo po zagotavljanju učinkovite zaščite 
finančnih interesov Unije. 

Boljše upravljanje in bistveno zmanjšanje birokracije mora biti za kmete pomemben sestavni 
del prihodnje skupne kmetijske politike. Preprečiti je treba vsa neupravičena in odvečna 
upravna bremena in stroške nacionalnih organov, še posebej upoštevajoč fiskalno 
konsolidacijo držav članic in pomanjkanje sredstev. Zagotovitev trdnega in usmerjenega 
upravljanja sredstev Unije za ustvaritev najpomembnejših javnih dobrin s pomočjo 
večfunkcijske skupne kmetijske politike zahteva, da si Komisija in države članice upravljanje 
delita. 

Namen predloga Komisije je v eni sami uredbi (horizontalna uredba) določiti finančne 
določbe skupne kmetijske politike o navzkrižni skladnosti, pregledih in kaznih ter o sistemu 
kmetijskega svetovanja in tako nadomestiti Uredbo Sveta (ES) št. 1290/2005.

Komisija skratka predlaga omejitev števila plačilnih agencij na eno agencijo na državo 
članico ali eno agencijo na regijo.  Razširja pooblastila certifikacijskih organov, vključno z 
nadzorom zakonitosti in pravilnosti povezanih transakcij, kar trenutno izvaja Komisija. Kar 
zadeva sistem kmetijskega svetovanja, bo njegov obvezni obseg v državah članicah povečan. 
Pri navzkrižni skladnosti Komisija uvaja nekaj sprememb zahtev za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje ter predpisane zahteve ravnanja. Komisija predlaga skupni okvir spremljanja 
in ocenjevanja za oba stebra skupne kmetijske politike. Da bi zagotovila, da zgornja meja 
letnega proračuna ne bo presežena, bo Komisija izvajala sistem mesečnega zgodnjega 
opozarjanja in spremljanja. 

Kar zadeva izterjave, Komisija predlaga, da se neizterjani zneski v celoti pokrijejo z 
nacionalnimi proračuni držav članic, medtem ko si to breme trenutno delijo proračun EU in 
nacionalni proračuni. Trenutno veljavno pravilo o deljenih finančnih posledicah neizterjanih 
zneskov se ponovno uvede, tako kot tudi delež izterjanih zneskov, ki ga lahko obdržijo države 
članice (člena 57(2) in 100), ker nadomeščajo upravne stroške držav članic in tako prispevajo 
k bolj učinkovitemu sistemu nadzora. 

Zelo pomembno je zagotoviti skladnost z zahtevami javnega interesa, povezanimi z 
odobritvijo plačil. Hkrati pa kmetje potrebujejo usmerjeno svetovanje o zahtevah, ki jih 
morajo upoštevati. Nadzor in finančni popravki so učinkoviti in odvračilni, a hkrati 
sorazmerni. 

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi skupnih finančnih zneskov, ki jih je Evropska 
komisija predvidela za skupno kmetijsko politiko v naslednjem večletnem finančnem okviru. 
Če bi se predlog bistveno spremenil, bi bilo treba pregledati to mnenje.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za proračun poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da se dopolnijo ali spremenijo nekateri 
nebistveni elementi te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z akreditacijo plačilnih 
agencij in usklajevalnih organov, vsebino 
sistema kmetijskega svetovanja, ukrepi, ki 
se financirajo iz proračuna Unije v okviru 
javne intervencije in vrednotenja 
dejavnosti v povezavi z javno intervencijo, 
znižanji in začasnimi prekinitvami povračil 
državam članicam, uravnovešenjem med 
odhodki in prihodki v okviru skladov, 
izterjavo dolgov, kaznimi za upravičence v 
primeru neupoštevanja pogojev za 
upravičenost, predpisi o varščinah, 
delovanju integriranih upravnih in 
nadzornih sistemov, ukrepih, ki so 
izključeni iz pregleda transakcij, kaznimi v 
okviru navzkrižne skladnosti, pravili glede 
ohranjanja trajnih pašnikov, pravili glede 
datuma uveljavitve in menjalnega tečaja za 
države članice, ki ne uporabljajo eura, ter 
vsebino okvira skupnega vrednotenja 
ukrepov, sprejetih v okviru SKP. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
med drugim tudi s strokovnjaki. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
pomembnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

(3) Da se dopolnijo ali spremenijo nekateri 
nebistveni elementi te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z akreditacijo plačilnih 
agencij in usklajevalnih organov, vsebino 
sistema kmetijskega svetovanja, ukrepi, ki 
se financirajo iz proračuna Unije v okviru 
javne intervencije in vrednotenja 
dejavnosti v povezavi z javno intervencijo, 
znižanji in začasnimi prekinitvami povračil 
državam članicam, uravnovešenjem med 
odhodki in prihodki v okviru skladov, 
izterjavo dolgov, upravnimi kaznimi za 
upravičence v primeru neupoštevanja 
pogojev za upravičenost, predpisi o 
varščinah, delovanju integriranih upravnih 
in nadzornih sistemov, ukrepih, ki so 
izključeni iz pregleda transakcij, kaznimi v 
okviru navzkrižne skladnosti, pravili glede 
ohranjanja trajnega travinja in pašnikov, 
pravili glede datuma uveljavitve in 
menjalnega tečaja za države članice, ki ne 
uporabljajo eura, ter vsebino okvira 
skupnega vrednotenja ukrepov, sprejetih v 
okviru SKP. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, med drugim tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
(Ta dva predloga sprememb o nadomestitvi 
izraza „kazen“ z „upravna kazen“, izraza 
„trajno travinje“ (v slov. prevodu 
„pašnik”, op.prev.) pa s „trajno travinje in 
pašniki“, se uporabita za celotno besedilo;
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če bosta sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Izraz "kazen" se nadomesti z izrazom "upravna kazen" v smislu členov 4 in 5 Uredbe (ES, 
Euratom) št. 2988/95 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta uredba bi morala po potrebi 
določati izjeme v primeru višje sile in 
izjemnih okoliščin. Pojem višje sile bi 
morali v kmetijskih uredbah razlagati ob 
upoštevanju sodne prakse Sodišča 
Evropske unije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Kar zadeva Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike, 
bodo določbe v okviru navzkrižne 
skladnosti opravljale svoj namen, ko jih 
bodo vse države članice v celoti izvajale, 
zlasti z jasnimi obveznosti za kmete. V 
skladu z Direktivo se zahteve na ravni 
kmetij začnejo uporabljati najkasneje 1. 
januarja 2013.

črtano

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Kar zadeva Direktivo 2009/128/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje trajnostne rabe 
pesticidov, bodo določbe v okviru 
navzkrižne skladnosti začele uporabljati, 
ko jih bodo vse države članice v celoti 
izvajale, zlasti z jasnimi obveznosti za 
kmete. V skladu z Direktivo se bodo 
zahteve na ravni kmetij uporabljale 
postopoma ob uporabi časovnega 
razporeda, zlasti splošna načela o 
integriranem varstvu rastlin pred 
škodljivimi organizmi se bodo začela 
uporabljati najpozneje 1. januarja 2014.

črtano

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje II – oddelek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 4 (črtan)

Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izraz „področna kmetijska zakonodaja” 
pomeni vse veljavne akte, sprejete na 
podlagi člena 43 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v okviru skupne kmetijske 
politike, ter, kadar je to ustrezno, vse 
delegirane ali izvedbene akte, sprejete na 
podlagi teh aktov.
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Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izraz „nepravilnost” pomeni nepravilnost 
v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 2988/95 o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti;
_______________
1 UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Certifikacijski organ je javni ali zasebni 
revizijski organ, ki ga imenuje država 
članica, ki poda mnenje o izjavi o 
zanesljivosti upravljanja, ki zajema 
celovitost, točnost in verodostojnost letnih 
obračunov plačilne agencije, pravilno 
delovanje njenega sistema notranjega 
nadzora, zakonitost in pravilnost povezanih 
transakcij ter spoštovanje načela dobrega 
finančnega upravljanja.

1. Certifikacijski organ je javni ali zasebni 
revizijski organ, ki ga v postopku javnega 
naročanja izbere država članica in ki v 
skladu z revizijskimi standardi Unije 
pripravi ter poda mnenje o izjavi o 
zanesljivosti upravljanja, ki zajema 
celovitost, točnost in verodostojnost letnih 
obračunov plačilne agencije, pravilno 
delovanje njenega sistema notranjega 
nadzora, zakonitost in pravilnost povezanih 
transakcij ter spoštovanje načela dobrega 
finančnega upravljanja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet na predlog Komisije, ki je 
predložen najpozneje 31. marca 
koledarskega leta, za katerega se uporablja 
prilagoditev iz odstavka 1, prilagoditev

2. Evropski parlament in Svet na predlog 
Komisije, ki je predložen najpozneje 31. 
marca koledarskega leta, za katerega se 
uporablja prilagoditev iz odstavka 1, 
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določi najpozneje 30. junija istega 
koledarskega leta.

prilagoditev določita najpozneje 30. junija 
istega koledarskega leta.

Obrazložitev

Ustreza stališču, ki ga je Parlament 4. julija 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) sprejel v okviru 
usklajevanja z določbami Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če ob pripravi predloga proračuna za 
proračunsko leto N obstaja tveganje, da bo 
znesek iz člena 16 za finančno leto N 
presežen, Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu ali Svetu predlaga 
ukrepe, potrebne za zagotovitev 
usklajenosti z navedenim zneskom.

2. Če ob pripravi predloga proračuna za 
proračunsko leto N obstaja tveganje, da bo 
znesek iz člena 16 za finančno leto N 
presežen, Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga ukrepe, 
potrebne za zagotovitev usklajenosti z 
navedenim zneskom.

Obrazložitev

Ustreza stališču, ki ga je Parlament 4. julija 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) sprejel v okviru 
usklajevanja z določbami Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija meni, da obstaja tveganje, 
da bo znesek iz člena 16 presežen in v 
okviru svojih pooblastil ne more sprejeti 
ustreznih ukrepov za sanacijo situacije, 
predlaga druge ukrepe za zagotovitev 
upoštevanja tega zneska. Te ukrepe
sprejme Svet na podlagi člena 43(3) 
Pogodbe ali jih sprejmeta Evropski 
parlament in Svet na podlagi člena 43(2) 

3. Če Komisija meni, da obstaja tveganje, 
da bo znesek iz člena 16 presežen in v 
okviru svojih pooblastil ne more sprejeti 
ustreznih ukrepov za sanacijo situacije, 
predlaga druge ukrepe za zagotovitev 
upoštevanja tega zneska. Te ukrepe 
sprejmeta Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 43(2) Pogodbe.



AD\915617SL.doc 9/16 PE491.202v02-00

SL

Pogodbe.

Obrazložitev

Ustreza stališču, ki ga je Parlament 4. julija 2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) sprejel v okviru 
usklajevanja z določbami Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 38 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklep Komisije o sprejetju seznama 
projektov, za katere se podeli nagrada za 
inovativne načine sodelovanja na lokalni 
ravni iz člena 58(4) Uredbe (EU) št. 
RP/xxx, šteje za odločitev o financiranju v 
smislu člena [75(2)] Uredbe (EU) št. 
FU/xxx.

črtano

Po sprejetju odločitve iz prvega odstavka 
Komisija izvede proračunske obveznosti 
po državi članici za celotni znesek nagrad, 
podeljenih za projekte v navedeni državi 
članici, v okviru omejitve iz člena 51(2) 
Uredbe (EU) št. RP/xxx.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V okviru vmesnih plačil iz člena 35 
Komisija izvede plačila, da povrne 
odhodke, ki so akreditiranim plačilnim 
agencijam nastali s podelitvijo nagrad iz 
tega oddelka, v mejah proračunskih 
obveznosti, ki so na voljo za zadevne 
države članice.

črtano

2. Za vsako plačilo se Komisiji predloži 
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izjava o odhodkih, ki jo podpiše 
akreditirana plačilna agencija v skladu s 
členom 102(1)(c).
3. Akreditirane plačilne agencije 
pripravijo in pošljejo Komisiji neposredno 
ali s posredovanjem usklajevalnih 
organov, če so bili ti določeni, izjave o 
odhodkih v zvezi z nagradami za 
inovativne načine sodelovanja na lokalni 
ravni, in sicer v rokih, ki jih Komisija 
določi z izvedbenimi akti, sprejetimi v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
112(3).
V te izjave o odhodkih so vključeni 
odhodki, ki jih je imela akreditirana 
plačilna agencija v vsakem zadevnem 
obdobju.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija samodejno sprosti zneske iz 
drugega pododstavka člena 38, ki niso bili 
porabljeni za povračilo državam članicam 
v skladu s členom 39 ali za katere ji za 
odhodke, nastale do 31. decembra 
drugega leta po letu proračunske 
obveznosti, ni bila predložena izjava o 
odhodkih v skladu s pogoji iz navedenega 
člena.

črtano

Smiselno se uporablja člen 37(3), (4) in 
(5).
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če področna kmetijska zakonodaja od 
držav članic zahteva, da v določenem roku 
predložijo informacije o številu izvedenih 
pregledov in njihovih rezultatih, pa države 
članice te roke prekoračijo, lahko Komisija 
začasno prekine mesečna plačila iz člena 
18 ali vmesna plačila iz člena 35, za katera 
ustrezne statistične informacije niso bile 
pravočasno poslane.

Če področna kmetijska zakonodaja od 
držav članic zahteva, da v določenem roku 
predložijo informacije o številu izvedenih 
pregledov po členu 61 in njihovih 
rezultatih, pa države članice te roke 
prekoračijo, lahko Komisija v skladu z 
načelom sorazmernosti začasno prekine 
mesečna plačila iz člena 18 ali vmesna 
plačila iz člena 35, za katera ustrezne 
statistične informacije niso bile pravočasno 
poslane.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pred pregledom na kraju 
samem pravočasno obvesti zadevno državo 
članico ali državo članico, na ozemlju 
katere se mora pregled izvesti. Uradniki 
zadevne države članice lahko sodelujejo pri 
preverjanju.

2. Komisija pred pregledom na kraju 
samem pravočasno obvesti zadevno državo 
članico ali državo članico, na ozemlju 
katere se mora pregled izvesti, in usklajuje 
preglede, ki jih je treba opraviti čim bolj 
istočasno, kot je to določeno v členu 61(4) 
te uredbe. Uradniki zadevne države članice 
lahko sodelujejo pri preverjanju.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Akreditirane plačilne agencije hranijo 
spremne dokumente o izvršenih plačilih in 

1. Akreditirane plačilne agencije hranijo 
spremne dokumente o izvršenih plačilih in 
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dokumente o izvajanju administrativnega 
in fizičnega preverjanja, ki ga predpisuje 
zakonodaja Unije, ter dajo te dokumente in 
informacije na razpolago Komisiji.

dokumente o izvajanju administrativnega 
in fizičnega preverjanja, ki ga predpisuje 
zakonodaja Unije, ter dajo te dokumente in 
informacije na razpolago Komisiji. Ti 
spremni dokumenti se lahko hranijo tudi 
v elektronski obliki;

Obrazložitev

Ustreza izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 375/2012 z dne 2. maja 2012 (UL L 118, 3.5.2012, 
str. 4-5). 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če dogovor ni sklenjen, lahko država 
članica v roku štirih mesecev zahteva 
pričetek postopka za uskladitev 
medsebojnih stališč. Poročilo o izidu 
postopka se pošlje Komisiji, ki ga preuči
pred odločitvijo o morebitni zavrnitvi 
financiranja.

3. Če dogovor ni sklenjen, lahko država 
članica v roku štirih mesecev zahteva 
pričetek postopka za uskladitev 
medsebojnih stališč. Poročilo o izidu 
postopka se pošlje Komisiji, ki ga upošteva
pred odločitvijo o morebitni zavrnitvi 
financiranja.

Obrazložitev

Izid spravnega postopka bo imel večji vpliv na postopek potrditve skladnosti. 

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsako neupravičeno plačilo, do 
katerega je prišlo zaradi nepravilnosti ali 
malomarnosti, države članice od 
upravičenca zahtevajo izterjavo tega 
plačila v roku enega leta od prvega znaka, 
da je prišlo do take nepravilnosti, in

1. Za vsako neupravičeno plačilo, do 
katerega je prišlo zaradi nepravilnosti ali 
malomarnosti, države članice od 
upravičenca zahtevajo izterjavo tega 
plačila v roku enega leta po odobritvi 
poročila o pregledu ali podobnega 
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ustrezne zneske zabeleži v knjigo terjatev 
plačilne agencije.

dokumenta, v katerem je zapisano, da je 
prišlo do nepravilnosti, in, če je primerno, 
po tem, ko je ta dokument prejela plačilna 
agencija ali organ, ki je zadolžen za 
izterjavo. Ustrezni zneski se hkrati z 
zahtevo po izterjavi zabeležijo v knjigo 
terjatev plačilne agencije.

Obrazložitev

Izraz "prvi znak" je preveč nejasen, medtem ko je pravna natančnost bistvenega pomena za 
postopek izterjave.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V povezavi z vsemi dodatnimi 
shemami plačil se uporabijo obstoječi 
sistemi nadzora in kaznovanja, s katerimi 
se izogne dodatnim upravnim bremenom 
in/ali stroškom;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice se lahko odločijo, da 
vloga za pomoč ali plačilni zahtevek, ki 
izpolnjuje zahteve iz odstavka 1, ostane 
veljavna več let, pod pogojem, da morajo 
zadevni upravičenci poročati o vsaki 
spremembi podatkov, ki so jih posredovali 
na začetku. Vendar pa je veljavnost 
večletne vloge pogojena z vsakoletno 
potrditvijo upravičenca v obliki izjave o 
sodelovanju.
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Obrazložitev

Že po trenutno veljavni zakonodaji EU mora pristojni organ kmetom posredovati vnaprej 
pripravljene vloge na podlagi prejšnjega datuma in kmet mora le vnesti spremembe. V 
vsakem primeru mora kmet oddati vlogo vsako leto. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 93 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2000/60/ES z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike se bo upoštevala kot del 
Priloge II, ko jo bodo začele izvajati vse 
države članice in ko bodo opredeljene 
obveznosti, ki bodo neposredno veljale za 
kmete. Da bi se upoštevali navedeni 
elementi, je Komisija pooblaščena, da v 
skladu s členom 111 sprejme delegirane 
akte za namene spremembe Priloge II v 
roku 12 mesecev, začenši s trenutkom, ko 
zadnja izmed držav članic Komisiji 
uradno sporoči, da je Direktivo začela 
izvajati.

črtano

Obrazložitev

Zagotovitev učinkovitega gospodarjenja z vodnimi viri po vsej EU je ključnega pomena. 
Vendar bo namesto prenosa pooblastil na Komisijo vključitev Okvirne direktive o vodah 
(2000/60/ES) v področje navzkrižne skladnosti potekala po rednem zakonodajnem postopku 
po tem, ko jo bodo države članice začele izvajati. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 93 – odstavek 4

 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o določitvi okvira za 

črtano



AD\915617SL.doc 15/16 PE491.202v02-00

SL

ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne 
rabe pesticidov se bo upoštevala kot del 
Priloge II, ko jo bodo začele izvajati vse 
države članice in ko bodo opredeljene 
obveznosti, ki bodo neposredno veljale za 
kmete. Da bi se upoštevali navedeni 
elementi, je Komisija pooblaščena, da v 
skladu s členom 111 sprejme delegirane 
akte za namene spremembe Priloge II v 
roku 12 mesecev, začenši s trenutkom, ko 
zadnja izmed držav članic Komisiji 
uradno sporoči, da je Direktivo začela 
izvajati, vključno z obveznostmi v zvezi z 
integriranim varstvom rastlin pred 
škodljivimi organizmi.
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