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KORTFATTAD MOTIVERING

Förenklingen av den ofta komplicerade förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
är en viktig prioritering som måste vägas mot det brådskande behovet av att garantera 
ett effektivt skydd av unionens finansiella intressen. 

Bättre lagstiftning och en minskning av byråkratin för jordbrukarna bör vara centrala inslag 
i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Onödiga administrativa bördor och kostnader 
för de nationella myndigheterna bör också undvikas, särskilt i ljuset av medlemsstaternas 
budgetkonsolidering och bristen på resurser. För att garantera en sund och riktad förvaltning 
av EU:s medel bör kommissionen och medlemsstaterna dela på ansvaret för förvaltningen, så 
att medlen kan användas för att tillhandahålla viktiga varor av allmänt intresse via 
en multifunktionell jordbrukspolitik. 

Syftet med kommissionens förslag är att i en och samma förordning (horisontell förordning) 
fastställa den gemensamma jordbrukspolitikens finansiella bestämmelser om tvärvillkor, 
kontroller och påföljder samt systemet för jordbruksrådgivning och därmed ersätta 
rådets förordning (EG) nr 1290/2005.

I korthet föreslår kommissionen att antalet utbetalande organ begränsas till 
ett per medlemsstat eller ett per region. Kommissionen utökar också befogenheterna för de 
attesterande organen, inklusive kontrollen av att de underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta, som för närvarande genomförs av kommissionen. Vad beträffar systemet för 
jordbruksrådgivning har dess obligatoriska tillämpningsområde i medlemsstaterna utökats, 
och i fråga om tvärvillkoren har kommissionen infört vissa ändringar till normerna för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven. 
Kommissionen föreslår även ett gemensamt regelverk för övervakning och utvärdering av de 
båda pelarna i den gemensamma jordbrukspolitiken. I syfte att se till att det årliga budgettaket 
inte överskrids ska kommissionen använda sig av ett månatligt varnings- och 
övervakningssystem. 

Vad gäller indrivningar föreslår kommissionen att uteblivna återbetalningar helt och hållet ska 
täckas av medlemsstaternas nationella budgetar, i stället för av unionsbudgeten och de 
nationella budgetarna tillsammans, som hittills har varit fallet. Den gällande bestämmelsen 
om gemensamma ekonomiska följder av uteblivna återbetalningar återinförs, liksom de 
procentsatser av de indrivna beloppen som medlemsstaterna får behålla (artiklarna 57.2 och 
100), eftersom dessa kompenserar för medlemsstaternas administrativa kostnader och därmed 
bidrar till ett effektivare kontrollsystem. 

Det är av avgörande betydelse att garantera allmänintresset i samband med beviljandet av 
stöd. Samtidigt behöver jordbrukarna riktad rådgivning om de krav som måste efterlevas. 
Kontroller och finansiella korrigeringar ska vara effektiva och avskräckande, men även 
proportionella. 

Detta yttrande grundar sig på det totala belopp som kommissionen har öronmärkt för den 
gemensamma jordbrukspolitiken inom nästa fleråriga budgetram. Om några större ändringar 
görs till förslaget måste innehållet i yttrandet revideras.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av denna förordning 
bör befogenheten att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
godkännande av de utbetalande och 
samordnande organen, innehållet i 
systemet för jordbruksrådgivning, 
åtgärderna som finansieras av unionens 
budget inom ramen för offentlig 
intervention och värderingen av 
transaktioner i samband med offentlig 
intervention, minskningar och inställande 
av medlemsstaternas ersättningar och 
kompensation mellan utgifter och 
inkomster inom ramen för fonderna, 
indrivning av skulder, påföljder för 
stödmottagare vid överträdelser av 
villkoren för stödberättigande, när det 
gäller regler om säkerheter, det integrerade 
administrations- och kontrollsystemets 
funktion, de åtgärder som inte ingår i 
transaktionsgranskning, påföljder som 
tillämpas inom ramen för tvärvillkoren, 
reglerna om bibehållande av permanent 
gräsmark, reglerna om den avgörande 
händelse och den växelkurs som ska 
användas av de medlemsstater som inte 
använder euro som valuta samt innehållet i 
den gemensamma bedömningsramen för 
åtgärder som antagits i enlighet med den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inbegripet på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 

(3) För att komplettera eller ändra vissa 
icke väsentliga delar av denna förordning 
bör befogenheten att anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
godkännande av de utbetalande och 
samordnande organen, innehållet i 
systemet för jordbruksrådgivning, 
åtgärderna som finansieras av unionens 
budget inom ramen för offentlig 
intervention och värderingen av 
transaktioner i samband med offentlig 
intervention, minskningar och inställande 
av medlemsstaternas ersättningar och 
kompensation mellan utgifter och 
inkomster inom ramen för fonderna, 
indrivning av skulder, administrativa
påföljder för stödmottagare vid 
överträdelser av villkoren för 
stödberättigande, när det gäller regler om 
säkerheter, det integrerade administrations-
och kontrollsystemets funktion, de åtgärder 
som inte ingår i transaktionsgranskning, 
påföljder som tillämpas inom ramen för 
tvärvillkoren, reglerna om bibehållande av 
permanent gräsmark och betesmark, 
reglerna om den avgörande händelse och 
den växelkurs som ska användas av de 
medlemsstater som inte använder euro som 
valuta samt innehållet i den gemensamma 
bedömningsramen för åtgärder som 
antagits i enlighet med den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inbegripet på expertnivå. Kommissionen 
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utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt, i god tid 
och på rätt sätt till Europaparlamentet och 
rådet.
(Dessa två ändringar som ersätter 
”påföljd” med ”administrativ påföljd” och 
”permanent gräsmark” med ”permanent 
gräsmark och betesmark” gäller i hela 
texten. En anpassning av dessa kommer att 
nödvändiggöra motsvarande ändringar i 
hela dokumentet.)

Motivering

”Påföljder” har ersatts med ”administrativa påföljder” i enlighet med artiklarna 4 och 5 i 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Denna förordning bör, där så är 
lämpligt, föreskriva undantag vid
force majeure och exceptionella 
omständigheter. Force majeure-begreppet 
på området för jordbruksförordningar bör 
tolkas mot bakgrund av EU-domstolens 
rättspraxis.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 

utgår
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vattenpolitikens område kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem 
fullt ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
för jordbruksföretagen tillämpas senast 
den 1 januari 2013.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Vad gäller Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/128/EG av den 
21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder för att 
uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel kommer 
bestämmelserna inte att tillämpas med 
avseende på tvärvillkor förrän alla 
medlemsstaterna har genomfört dem 
fullt ut med tydliga skyldigheter för 
jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven 
tillämpas progressivt i 
jordbruksföretagen enligt en tidsplan 
och i synnerhet de allmänna principerna 
för integrerat växtskydd ska tillämpas 
senast den 1 januari 2014.

utgår

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Avdelning 4 – kapitel II – avsnitt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 4 utgår
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Termen sektorslagstiftning inom 
jordbruket innebär alla tillämpliga akter 
som har antagits på grundval av artikel 43 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken och i 
tillämpliga fall alla delegerade akter eller 
genomförandeakter som antagits på 
grundval av dessa akter.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Termen oegentligheter innebär
oegentligheter i enlighet med artikel 1.2 i 
rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen1.
_______________
1 EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som 
utses av medlemsstaten och som ska lämna 
ett utlåtande om den förvaltningsförklaring 
som försäkrar att det utbetalande organets 

1. Det attesterande organet ska vara ett 
offentligt eller privat revisionsorgan som
utses av medlemsstaten genom ett 
offentligt anbudsförfarande och som ska 
lämna ett utlåtande, i enlighet med 



PE491.202v02-00 8/17 AD\915617SV.doc

SV

årsräkenskaper är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, att de interna 
kontrollsystemen fungerar korrekt samt att 
de underliggande transaktionerna är lagliga 
och korrekta och att principen om sund 
ekonomisk förvaltning efterlevs.

unionens normer för revision, om den 
förvaltningsförklaring som försäkrar att det 
utbetalande organets årsräkenskaper är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga, 
att de interna kontrollsystemen fungerar 
korrekt samt att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta och 
att principen om sund ekonomisk 
förvaltning efterlevs.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter ett förslag som kommissionen ska 
lägga fram senast den 31 mars det 
kalenderår som justeringen i punkt 1 ska 
gälla, ska rådet senast den 30 juni samma 
kalenderår fastställa justeringen.

2. Efter ett förslag som kommissionen ska 
lägga fram senast den 31 mars det 
kalenderår som justeringen i punkt 1 ska 
gälla, ska Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni samma kalenderår
fastställa justeringen.

Motivering

Detta är i linje med den ståndpunkt som parlamentet antog den 4 juli 2012 
(P7_TA-PROV(2012)0281) inom ramen för anpassningen till Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det då budgetförslaget för år N 
upprättas verkar finnas en risk för att det 
belopp som avses i artikel 16 för 
budgetår N kommer att överskridas, ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet eller för rådet föreslå de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att detta 
belopp inte överskrids.

2. Om det då budgetförslaget för år N 
upprättas verkar finnas en risk för att det
belopp som avses i artikel 16 för 
budgetår N kommer att överskridas, ska 
kommissionen för Europaparlamentet och 
rådet föreslå de åtgärder som behövs för att 
säkerställa att detta belopp inte överskrids.



AD\915617SV.doc 9/17 PE491.202v02-00

SV

Motivering

Detta är i linje med den ståndpunkt som parlamentet antog den 4 juli 2012 
(P7_TA-PROV(2012)0281) inom ramen för anpassningen till Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Närhelst kommissionen bedömer att det 
finns en risk att det belopp som avses i 
artikel 16 kan komma att överskridas och 
den inte har möjlighet att inom ramen för 
sina befogenheter vidta tillräckliga åtgärder 
för att råda bot på situationen, ska 
kommissionen för att se till att beloppet 
inte överskrids föreslå andra åtgärder. 
Beslut om dessa åtgärder ska fattas av 
rådet på grundval av artikel 43.3 i 
fördraget eller av Europaparlamentet och 
rådet på grundval av artikel 43.2 i 
fördraget.

3. Närhelst kommissionen bedömer att det 
finns en risk att det belopp som avses i 
artikel 16 kan komma att överskridas och 
den inte har möjlighet att inom ramen för 
sina befogenheter vidta tillräckliga åtgärder 
för att råda bot på situationen, ska 
kommissionen för att se till att beloppet 
inte överskrids föreslå andra åtgärder. 
Beslut om dessa åtgärder ska fattas av 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av artikel 43.2 i fördraget.

Motivering

Detta är i linje med den ståndpunkt som parlamentet antog den 4 juli 2012 
(P7_TA-PROV(2012)0281) inom ramen för anpassningen till Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38 utgår
Budgetåtaganden

Det kommissionsbeslut om antagande av 
förteckningen över projekt till vilka priset 
för innovativt, lokalt samarbete ska delas 
ut som avses i artikel 58.4 i förordning 
(EU) nr RD/xxx ska utgöra ett 
finansieringsbeslut i den mening som 



PE491.202v02-00 10/17 AD\915617SV.doc

SV

avses i artikel [75.2] i förordning (EU) 
nr FR/xxx.
När kommissionen antagit det beslut som 
avses i första stycket ska den fastställa 
budgetåtaganden för varje medlemsstat 
för totalbeloppen för de priser som 
beviljats projekten i den berörda 
medlemsstaten inom den gräns som avses 
i artikel 51.2 i förordning 
(EU) nr RD/xxx.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39 utgår
Utbetalningar till medlemsstaterna

1. Kommissionen ska inom ramen för de 
mellanliggande betalningar som avses i 
artikel 35 göra utbetalningar för att 
ersätta de utgifter som de godkända 
utbetalande organen har haft i samband 
med utdelandet av de priser som avses i 
detta avsnitt, inom de budgetramar som 
står till förfogande för de berörda 
medlemsstaternas åtaganden.
2. För varje utbetalning ska en 
utgiftsdeklaration underskriven av det 
godkända utbetalande organet enligt 
artikel 102.1 c ha översänts till 
kommissionen.
3. De godkända utbetalande organen ska 
upprätta och till kommissionen 
översända, direkt eller via 
samordningsorganet om ett sådant har 
utsetts, utgiftsdeklarationer för priset för 
innovativt, lokalt samarbete, med den 
periodicitet som fastställs av 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
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artikel 112.3.
Utgiftsdeklarationerna ska täcka de 
utgifter som de godkända utbetalande 
organen har haft under varje berörd 
tidsperiod.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40 utgår
Automatiskt återtagande för priset för 

innovativt, lokalt samarbete
De belopp som avses i artikel 38 andra 
stycket som inte har använts för 
ersättning av medlemsstaterna såsom 
fastställs i artikel 39 eller för vilka ingen 
utgiftsdeklaration som uppfyller villkoren 
i den artikeln har kommit in till 
kommissionen för utgifter som betalats 
senast den 31 december det andra året 
efter det år då budgetåtagandet gjordes, 
ska automatiskt återtas av kommissionen.
Artikel 37.3, 37.4 och 37.5 ska gälla i 
tillämpliga delar.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts och 
resultaten av dessa och en medlemsstat 
lämnar in uppgifterna för sent, får 
kommissionen ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 

När sektorslagstiftningen inom jordbruket 
kräver att medlemsstaterna inom en 
specifik tidsperiod ska lämna information 
om antalet kontroller som utförts i enlighet 
med artikel 61 och resultaten av dessa och 
en medlemsstat lämnar in uppgifterna för 
sent, får kommissionen, i 
överensstämmelse med 
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eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

proportionalitetsprincipen, ställa in de 
månadsbetalningar som avses i artikel 18 
eller de mellanliggande betalningar som 
avses i artikel 35 för vilka de relevanta 
statistiska uppgifterna inte har lämnats in i 
tid.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i god tid före 
kontrollen på plats underrätta den berörda 
medlemsstaten eller den medlemsstat på 
vars territorium kontrollen ska äga rum.
Tjänstemän från den berörda 
medlemsstaten får delta i sådana kontroller.

2. Kommissionen ska i god tid före 
kontrollen på plats underrätta den berörda 
medlemsstaten eller den medlemsstat på 
vars territorium kontrollen ska äga rum och 
ska samordna kontrollerna, som i största 
möjliga utsträckning ska ske samtidigt, i 
enlighet med artikel 61.4 i denna 
förordning. Tjänstemän från den berörda 
medlemsstaten får delta i sådana kontroller.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De godkända utbetalande organen ska 
bevara verifikationerna för de utbetalningar 
som har gjorts och de handlingar som hör 
till de administrativa och fysiska kontroller 
som föreskrivs i unionslagstiftningen och 
ställa dessa handlingar och uppgifter till 
kommissionens förfogande.

1. De godkända utbetalande organen ska 
bevara verifikationerna för de utbetalningar 
som har gjorts och de handlingar som hör 
till de administrativa och fysiska kontroller 
som föreskrivs i unionslagstiftningen och 
ställa dessa handlingar och uppgifter till 
kommissionens förfogande. Dessa 
verifikationer får även bevaras i 
elektronisk form.

Motivering

I överensstämmelse med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 375/2012 av den 
2 maj 2012 (EUT L 118, 3.5.2012, s. 4–5).
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader.
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till och
behandlas av kommissionen innan denna
fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag.

Om ingen överenskommelse nås, får 
medlemsstaten begära att ett förfarande 
inleds för att förlika de respektive 
ståndpunkterna inom fyra månader.
Resultaten av detta förfarande ska återges i 
en rapport, som ska överlämnas till
kommissionen och beaktas av denna innan
den fattar ett eventuellt beslut om 
finansieringsavslag.

Motivering

Resultatet av förlikningsförfarandet ska ges mer tyngd i samband med förfarandet för kontroll 
av överensstämmelsen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det första 
tecknet på att en sådan oegentlighet har
begåtts och registrera motsvarande belopp 
i det utbetalande organets liggare över 
fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som 
gjorts för utgifter för vilka det förekommit 
oegentligheter eller försummelser, ska 
medlemsstaterna kräva att stödmottagarna 
betalar tillbaka inom ett år från det att en
kontrollrapport eller liknande dokument, 
med uppgifter om att en sådan 
oegentlighet begåtts, har godkänts och, om 
tillämpligt, mottagits av det utbetalande 
organet eller av organet som ansvarar för 
indrivningen. Motsvarande belopp ska vid 
tidpunkten för återbetalning registreras i 
det utbetalande organets liggare över 
fordringar.
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Motivering

Begreppet ”första tecknet” är för vagt, och det är viktigt med rättslig precision i samband 
med återbetalningsförfarandet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det befintliga systemet för kontroll 
och påföljder ska användas vid sidan av 
eventuella andra betalningssystem för att 
på så sätt undvika ytterligare 
administrativa bördor och/eller kostnader.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna kan besluta att en 
stödansökan eller ett stödanspråk som 
uppfyller de krav som fastställs i punkt 1 
ska vara giltiga under ett antal år 
förutsatt att de berörda stödmottagarna är 
skyldiga att rapportera förändringar i den 
information som de ursprungligen 
lämnade in. Den fleråriga ansökan ska 
vara giltig endast tillsammans med en 
årlig bekräftelse från stödmottagaren i 
form av en anmälan om deltagande.

Motivering

Den behöriga myndigheten är redan enligt gällande EU-lagstiftning skyldig att förse 
jordbrukarna med förtryckta formulär utifrån föregående år där jordbrukaren endast behöver 
ange förändringar. Trots det måste jordbrukaren fylla i en ansökan varje år. 
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område ska anses vara en 
del av bilaga II så snart det direktivet har 
genomförts av alla medlemsstater och de 
skyldigheter som är direkt gällande för 
jordbrukarna har identifierats. För att ta 
hänsyn till de faktorerna ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom 
tolv månader efter det att den sista 
medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört.

utgår

Motivering

Det är ytterst viktigt att säkerställa en effektiv vattenförvaltning i hela EU. I stället för att ge 
kommissionen befogenhet att anta delegerade akter bör inlemmandet av ramdirektivet om 
vatten i tvärvillkorens tillämpningsområde ske genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
så snart det har genomförts av medlemsstaterna. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 93 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/128/EG av 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel ska 
anses vara en del av bilaga II så snart det 
direktivet har genomförts av alla 
medlemsstater och de skyldigheter som är 
direkt gällande för jordbrukarna har 
identifierats. För att ta hänsyn till de 

utgår
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faktorerna ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 111 i syfte att ändra 
bilaga II inom tolv månader efter det att 
den sista medlemsstaten har anmält till 
kommissionen att direktivet är genomfört, 
och då även skyldigheterna vad gäller 
integrerat växtskydd.
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