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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V zadnjih letih poteka pomemben proces reform skupne kmetijske politike. Ta faza je 
temeljnega pomena za oblikovanje prihodnosti največje evropske politike, vendar na žalost 
doslej še ni ustreznega odgovora na velike izzive, ki nas čakajo. Skupna kmetijska politika mora 
naši skupnosti zagotavljati nujne javne dobrine: prehransko varnost, trajnostno rast ter ponuditi 
konkreten odgovor na okoljsko in podnebno krizo. Za uresničitev teh ciljev mora ustrezno 
podpirati dohodek kmetov ter raven zaposlenosti v kmetijskem sektorju, zlasti na podeželju.

Zato je izjemno pomembno, da se v naslednjem večletnem finančnem okviru ohrani enaka 
raven financiranja skupne kmetijske politike. Po brexitu in drugih svetovnih krizah, pri katerih 
je potrebna večja podpora iz proračuna EU, pripravljavec mnenja razume, da je treba financirati 
nove politike, vendar ne v škodo ene, tradicionalne skupne politike EU, od katere se skozi 
desetletja zahtevajo nove in zahtevne naloge.

Novi predlog Komisije uvaja nov model, ki temelji na devetih ciljih in poudarja cilje politike, 
povezane z okoljem in podnebnimi spremembami. Pripravljavec mnenja predlaga spremembo 
dveh od devetih ciljev, da bi bili bolj usklajeni z veljavno okoljsko zakonodajo. V predlogu je 
opredeljena nova paradigma, ki državam članicam omogoča več prožnosti v njihovih strateških 
načrtih, ter prehod na politiko, ki bo temeljila na uspešnosti.

Pripravljavec sicer pozdravlja novo okrepljeno pogojenost ter potencial obvezne ekosheme, ki 
bi lahko nagrajevala kmete, ki dejansko prispevajo k podnebnim in okoljskem ciljem EU ter 
nacionalnim ciljem, vendar pa novi predlog po njegovem mnenju državam članicam daje precej 
proste roke pri porabi sredstev in določanju ciljev. To bi lahko na žalost povzročilo, da bi imeli 
27 kmetijskih politik in s tem izgubili skupno „dušo“ skupne kmetijske politike. Zato namerava 
pripravljavec mnenja okrepiti skupne vidike predloga, dodati nekaj elementov temeljnemu aktu 
in zmanjšati diskrecijske možnosti. Po njegovem mnenju je določena raven prožnosti sicer 
pozitivna ter v skladu z načelom subsidiarnosti, vendar pa državam članicam ne bi smeli 
dovoliti, da kmetijsko prihodnost oblikujejo v različne smeri ter da bi kmete za enako delo in 
dejavnost obravnavale povsem različno.

Poleg tega je za novo skupno kmetijsko politiko s poudarkom na uspešnosti potreben trden 
okvir, ki bo omogočal ustrezno ocenjevanje in spremljanje uspešnosti politike glede na 
specifične cilje vsake države članice. Pri tem je potrebna velika pazljivost, da bi preprečili vrzeli 
in s tem zagotovili jasno odgovornost za izdatke in rezultate. 

Poleg tega predlog predvideva določeno raven prožnosti držav članic pri prerazporeditvah 
dodeljenih sredstev, in sicer je mogoče do 15 % neposrednih plačil prenesti med dodeljena 
sredstva za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in obratno. Še višji odstotek je mogoče 
prenesti samo iz prvega v drugi steber za intervencije pri okoljskih in podnebnih ciljih. Po 
mnenju pripravljavca je učinkoviteje, če so dovoljeni le prenosi iz prvega v drugi steber.

Pri tem bi bilo treba vedno upoštevati, da izziv v prihodnosti ne bo le proizvajanje večjih količin 
varnih in kakovostnih kmetijskih proizvodov, ampak tudi bolj učinkovita in trajnostna 
proizvodnja hrane, ki bo zagotavljala konkurenčnost kmetov in jim omogočala pošteno 
ekonomsko nadomestilo za okoljske storitve, ki jih zagotavljajo skupnosti. Pri tem 
pripravljavec mnenja pozdravlja osredotočenost na mlade. Trdno je prepričan, da morajo biti v 
središču skupne kmetijske politike po letu 2020 mladi: brez odločnega ukrepanja v tej smeri 
evropsko kmetijstvo nima prihodnosti (in ne le evropsko).
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Za konec bi pripravljavec mnenja rad poudaril, da nas čaka sprejemanje odločitev v času, ko se 
bliža konec mandata tega Parlamenta. Vsekakor poslanci želijo zaključiti tekoče zakonodajno 
delo tudi pri tem pomembnem delu zakonodaje, čeprav je glede na pogajanja v teku na voljo le 
malo časa in podatkov o virih, ki bodo na voljo za skupno kmetijsko politiko v novem 
večletnem finančnem okviru. Določiti podrobnosti take politike brez poznavanja natančnega 
obsega sredstev, ki bodo na voljo, ni lahka naloga. Zato je po mnenju pripravljavca mnenja 
začetek veljavnosti te uredbe primerno premakniti na leto 2023, s čimer bi omogočili nemoten 
prehod s sedanje skupne kmetijske politike na novi model v prihodnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate in trg, ki bo 
spodbujala modernizacijo in trajnost, 
vključno z gospodarsko, socialno, okoljsko 
in podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
in podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence. Nova 
politika bi morala pomeniti tudi 
poenostavitev za upravičence, ki bi morali 
prejeti primeren dohodek. Da bi SKP 
dosegla te cilje, je zelo pomembno, da se v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027 ohrani enaka raven 
financiranja kot v obdobju 2014–2020.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) SKP ima še vedno ključno vlogo 
pri razvoju podeželskih regij v Evropski 
uniji in od nje je v veliki meri odvisna 
raven samooskrbe njenih državljanov. 
Zato si je treba prizadevati za zaustavitev 
vse večjega opuščanja kmetijske 
dejavnosti z ohranjanjem močne SKP z 
zadostnimi sredstvi, da bi ublažili pojav 
upadanja števila prebivalcev na 
podeželskih območjih in še naprej 
zadovoljevali zahteve potrošnikov na 
področju varstva okolja, varnosti hrane in 
dobrobiti živali. Glede na izzive, s katerimi 
se morajo spopadati pridelovalci Unije, da 
bi zadostili novim zakonodajnim zahtevam 
in izrazitejšim okoljskim prizadevanjem 
ob upoštevanju nestanovitnosti cen in bolj 
odprtih meja Unije za uvoz iz tretjih držav, 
je primerno, da se proračun za SKP 
ohrani vsaj na enaki ravni kot v obdobju 
2014–2020. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme, zlasti za končne upravičence. V 
SKP, katere izvajanje temelji na smotrnosti 
(„model izvajanja“), bi Unija morala 
določiti osnovne parametre politike, kot so 
cilji SKP in osnovne zahteve, države 
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odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost zagotavlja, da skupna 
usmerjenost SKP ni ogrožena, in omogoča 
boljše upoštevanje lokalnih razmer in 
potreb, pri čemer prilagaja podporo, da se 
prispevek k ciljem Unije čim bolj poveča.

Obrazložitev

Poenostavitev mora koristiti kmetom, obenem pa je treba ohraniti skupno politiko.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti, 
da v svojem strateškem načrtu SKP 
določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi 
zagotovili enake skupne konkurenčne 
pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti 
okvir, ki zajema nujne bistvene elemente, 
ki jih je treba vključiti v opredelitve 
pojmov (v nadaljnjem besedilu: okvirne 
opredelitve pojmov).

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti 
določeno raven prožnosti, da v svojem 
strateškem načrtu SKP določijo nekaj 
opredelitev pojmov. Da bi zagotovili enake 
skupne konkurenčne pogoje, pa je treba na 
ravni Unije določiti okvir, ki zajema nujne 
bistvene elemente, ki jih je treba vključiti v 
opredelitve pojmov (v nadaljnjem besedilu: 
okvirne opredelitve pojmov).

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti določeno raven prožnosti pri izvajanju ukrepov, ki pa ne sme 
ogroziti skupne usmerjenosti politike. SKP mora temeljiti na skupnih pravilih EU.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov 
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

(5) Da bi ohranili skupne elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic ter enako 
obravnavo evropskih kmetov, ne da bi pri 
tem države članice omejevali pri 
uresničevanju ciljev Unije, bi bilo treba 
določiti okvirno opredelitev pojma 
„kmetijska površina“. Povezane okvirne 
opredelitve pojmov „orno zemljišče“, 
„trajni nasad“ in „trajno travinje“ bi morale 
biti določene široko, da bi lahko države 
članice podrobneje določile opredelitve 
pojmov v skladu s svojimi lokalnimi 
razmerami in tradicionalnimi praksami. 
Okvirno opredelitev pojma „orno 
zemljišče“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili, da zajamejo 
različne oblike proizvodnje, vključno s 
sistemom, kot je kmetijsko-gozdarski, in 
ornimi zemljišči z grmovjem in drevjem, in 
da bi bilo treba vključiti neobdelana 
zemljišča, da se zagotovi nevezanost 
intervencij. Okvirna opredelitev pojma 
„trajni nasad“ bi morala vključevati tako 
območja, ki se dejansko uporabljajo za 
proizvodnjo, kot tudi tista, ki se ne, ter 
drevesnice in panjevce s kratko obhodnjo, 
ki jih določijo države članice. Okvirno 
opredelitev pojma „trajno travinje“ bi bilo 
treba določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili določitev dodatnih meril in 
vključitev vrst, ki niso trave ali druge 
zelene krmne rastline in se lahko 
uporabljajo za pašo, kot krmna površina za 
opraševalce ali proizvodnjo živalske krme, 
če se uporabljajo za dejansko proizvodnjo 
ali ne.

Obrazložitev

Zaščita trajnega travinja na nekaterih območjih je odvisna od tradicionalnih praks, številni 
pašniki z majhnim vnosom pa so ključne krmne površine za opraševalce.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 
vodijo v inovacije v kmetijskem sektorju 
in na podeželskih območjih.

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in okoljsko 
trajnostnost ter vodijo v inovacije, ki imajo 
neposredni pozitivni učinek na kmetijski 
sektor in podeželska območja.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma 
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma 
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo in prispevajo k trajnostnosti 
kmetijskega sektorja, vendar so vključeni 
tudi v nekmetijske dejavnosti zunaj 
kmetijskega gospodarstva, saj njihove 
številne dejavnosti pogosto krepijo 
socialno-ekonomsko tkivo podeželskih 
območij.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, bi bilo treba na 
ravni Unije določiti okvirno opredelitev 
pojma „mladi kmet“ z bistvenimi elementi.

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, ki je izjemno 
pomemben, bi bilo treba na ravni Unije 
določiti okvirno opredelitev pojma „mladi 
kmet“ z bistvenimi splošnimi elementi, ki 
ne bi smela biti omejevalna, da bi se 
spodbujal vstop novih udeležencev v 
kmetijstvo in odražalo dejansko stanje na 
terenu v državah članicah.

Obrazložitev

Prejšnje sheme podpore v zvezi s to temo so bile preveč omejevalne, zaradi česar so bili mladi 
kmetje izključeni iz podpore.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Za prihodnost Evrope in planeta je 
bistveno, da Unija nujno postopno 
odpravi kmetijsko podporo za kmete, ki ne 
izvajajo okoljsko in podnebno trajnostnih 
dejavnosti.

Obrazložitev

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
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men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter 
splošne cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), 
ohranili skupno usmerjenost te politike in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive in mednarodne zaveze, 
je primerno, da se določi niz splošnih 
ciljev, pri katerih so upoštevane usmeritve, 
podane v sporočilu z naslovom Prihodnost 
preskrbe s hrano in kmetijstva. Niz 
specifičnih ciljev bi bilo treba podrobneje 
opredeliti na ravni Unije, države članice pa 
bi jih morale uporabiti v svojih strateških 
načrtih SKP. Da bi se doseglo ravnovesje 
med različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja in ohranili načeli pravičnosti in 
enakosti, bi bilo treba zahtevati, da države 
članice ukrepajo tako, da bi uresničile vse 
specifične cilje. Ti specifični cilji bi morali 
splošne cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo, dobrobitjo živali in 
okoljem.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Bolj agroekološka, posodobljena in 
bolj trajnostna SKP mora spodbujati 
raziskave in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
agroekološke prakse ter izboljšati dostop 
do nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj in 
izmenjavo le-teh.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Pri izvajanju strateških načrtov 
SKP bi morali upoštevati horizontalna 
načela, kot so določena v členu 3 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU) in v členu 10 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
vključno z načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti iz člena 5 PEU. Države 
članice in Komisija bi si morale 
prizadevati za odpravo neenakosti in 
spodbujanje enakosti moških in žensk, za 
vključevanje vidika spola in boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 
ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli 
obliki segregacije, diskriminacije ali 
izključevanja. Cilji skladov bi se morali 
dosegati v okviru trajnostnega razvoja in v 
skladu z Aarhuško konvencijo, s 
spodbujanjem cilja Unije o ohranjanju, 
varovanju in izboljšanju kakovosti okolja 
ter boja proti podnebnim spremembam, 
kot je določeno v členu 11 in členu 191(1) 
PDEU, pri čemer bi bilo treba uporabljati 
načelo „onesnaževalec plača“.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Posledica takšnega modela 
izvajanja ne bi smelo biti 27 različnih 
nacionalnih kmetijskih politik, ker bi to 
ogrozilo skupni duh SKP in povzročilo 
izkrivljanja. Državam članicam bi bilo 
treba dopustiti določeno stopnjo prožnosti 
v trdnem skupnem regulativnem okviru.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom, s posebnim 
poudarkom na ciljno usmerjenih plačilih 
za okolje, podnebje in dobrobit živali, pa 
tudi za spodbujanje konkurenčnosti. Prav 
tako so potrebne naložbe v 
prestrukturiranje kmetij, modernizacijo, 
inovacije, diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov. Pozornost bi bilo 
treba nameniti družbenim izzivom in 
temam, kot sta blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje na način, 
ki bi koristil kmetom.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir, da bi 
zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. 
V ta namen bi lahko države članice in 
kmetje imeli dostop do platforme na ravni 
Unije za obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja.

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
odsotnost klavzul o vzajemnosti v 
trgovinskih sporazumih s tretjimi 
državami, podnebne spremembe ter z njimi 
povezani pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji 
in izboljšanje njene odpornosti, bi bilo 
treba določiti trden okvir, da bi zagotovili 
ustrezno obvladovanje tveganj. V ta namen 
bi lahko države članice in kmetje imeli 
dostop do platforme na ravni Unije za 
obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okrepitev varstva okolja in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo 
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati večje ambicije 
v zvezi s temi cilji. Na podlagi modela 
izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti 
poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot 

(16) Podpora varstvu okolja in njegovo 
izboljšanje, biotska raznovrstnost in 
genetska raznolikost v kmetijskem 
sistemu, podnebni ukrepi ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bodo v prihodnosti v 
kmetijstvu, gozdarstvu in podeželskem 
razvoju Unije zelo pomembne prednostne 
naloge. Struktura SKP bi morala zato 
odražati večje ambicije v zvezi s temi cilji. 
Na podlagi modela izvajanja bi morali biti 
ukrepi za boj proti poslabšanju okolja in 
podnebnim spremembam usmerjeni v 
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obveznost rezultata. rezultate in člen 11 PDEU bi moral v ta 
namen šteti kot obveznost rezultata.

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj 
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev, večjo vključenost 
žensk v podeželsko gospodarstvo in razvoj 
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih, obenem pa 
prispevajo k ohranjanju naravnih virov. 
Glede tega imajo lahko finančni 
instrumenti in uporaba jamstva InvestEU 
ključno vlogo pri zagotavljanju dostopa do 
financiranja ter krepitvi zmogljivosti 
kmetij in podjetij za rast. Na podeželskih 
območjih obstajajo zaposlitvene možnosti 
za zakonito prebivajoče državljane tretjih 
držav, ki v okviru strategij lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujajo 
njihovo družbeno in gospodarsko 
integracijo.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne, zdrave in hranljive hrane. Poleg tega 
bi morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
trajnostno proizvodnjo s posebnimi in 
dragocenimi značilnostmi, hkrati pa 
kmetom pomagati, da svojo proizvodnjo 
proaktivno prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Unija in države članice bi morale v 
skladu z zavezami v okviru Agende 2030 
in Pariškega sporazuma ter ugotovitvami 
Mednarodne ocene kmetijskega znanja, 
znanosti in tehnologije za razvoj, pa tudi s 
priporočili posebnega poročevalca OZN o 
pravici do hrane izvesti prehod na 
trajnosten evropski sistem preskrbe s 
hrano in kmetijstva. Ta prehod bi bilo 
treba doseči s spodbujanjem raznolikih, 
trajnostnih in odpornih kmetijskih praks, 
ki prispevajo k varstvu in krepitvi 
naravnih virov, ekosistemov ter k 
prilagajanju podnebnim spremembam in 
njihovi blažitvi s prilagajanjem reje živali 
za proizvodnjo hrane ekološki nosilni 
zmogljivosti, zmanjšanjem odvisnosti od 
netrajnostnih vložkov, vključno od 
fosilnih virov energije, in postopnim 
izboljšanjem biotske raznovrstnosti in 
kakovosti tal.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) V akcijskem načrtu „eno zdravje“ 
zoper odpornost proti antimikrobikom je 
cepljenje omenjeno kot stroškovno 
učinkovit javnozdravstveni ukrep za boj 
zoper odpornost proti antimikrobikom, 
vendar so sorazmerno višji stroški 
diagnostike, alternativ antimikrobikom in 
cepiv v primerjavi z običajnimi antibiotiki 
ovira za večjo precepljenost živali.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17c) Da bi uresničili okoljske cilje SKP, 
pa tudi družbene zahteve glede večje 
varnosti hrane, se spodbuja uporaba 
gnojil z zelo nizko vsebnostjo težkih kovin.

Obrazložitev

Nova uredba EU o gnojilih in o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 ter št. 1107/2009 bo 
vsebovala številne določbe o označevanju vsebnosti težkih kovin, kot sta kadmij in arzen, 
zlasti v fosfatih. Označevanje bo kmetom zagotovilo popolne informacije o količini 
onesnaževal v gnojilih, ki jih uporabljajo. Določbe o označevanju naj bi spodbujale bolj 
trajnostno kmetijstvo v skladu z zelenimi cilji SKP in visokokakovostne standarde v EU.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Na podlagi prejšnjega sistema (21) Na podlagi prejšnjega sistema 



AD\1181813SL.docx 17/182 PE630.523v04-00

SL

navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 
morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za bolj ambiciozne 
okoljske in podnebne obveznosti ter bi se 
morala na splošno uporabljati po vsej 
Uniji. Pri kmetih, ki ne izpolnjujejo teh 
zahtev, bi morale države članice zagotoviti, 
da se uporabljajo sorazmerne, učinkovite in 
odvračilne kazni v skladu z [HZU].

navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Za zagotavljanje teh 
standardov bi morali upravičenci prejeti 
ustrezna nadomestila. Prav tako naj bi 
prispevala k temu, da bi bila SKP bolj 
skladna s pričakovanji družbe, in sicer z 
izboljšanjem usklajenosti te politike s cilji 
na področju okolja, javnega zdravja, 
zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali. 
Pogojenost bi morala biti sestavni del 
okoljske strukture SKP kot del izhodišča za 
bolj ambiciozne okoljske in podnebne 
obveznosti ter bi se morala na splošno 
uporabljati po vsej Uniji. Pri kmetih, ki ne 
izpolnjujejo teh zahtev, bi morale države 
članice zagotoviti, da se uporabljajo 
sorazmerne, učinkovite in odvračilne kazni 
v skladu z [HZU].

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre (22) Namen okvira standardov za dobre 
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kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali 
široka interoperabilnost in modularnost 
orodja zagotavljati možnost dodajanja 
drugih elektronskih aplikacij upravljanja, 
ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil in zmanjševanja vnosa 
kemičnih sredstev. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje in hranil in zmanjševanje 
vnosa s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Pri uporabi načrta 
za upravljanje hranil bi bilo treba 
upoštevati velikost in intenzivnost kmetije. 
Orodje bi moralo zagotavljati podporo pri 
odločanju na kmetiji, začenši z 
minimalnimi funkcijami za upravljanje 
hranil in zmanjšanje vnosa ter potrebo po 
izboljšanju kakovosti tal. Poleg tega bi 
morali široka interoperabilnost in 
modularnost orodja zagotavljati možnost 
dodajanja drugih elektronskih aplikacij 
upravljanja, ki se lahko uporabljajo na 
kmetiji. Da bi zagotovili enake 
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konkurenčne pogoje med kmeti in po vsej 
EU, lahko Komisija državam članicam 
zagotovi podporo pri oblikovanju orodja 
ter potrebnih storitvah shranjevanja in 
obdelave podatkov.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Čeprav so plastični proizvodi, ki se 
uporabljajo v kmetijstvu, le majhen delež 
celotne količine uporabljene plastike in 
plastičnih odpadkov, je njihova uporaba 
geografsko omejena. Poleg tega imajo 
kategorije kmetijskih plastičnih 
proizvodov zelo enotno sestavo, zaradi 
česar so odpadki zelo dragoceni za 
izvajalce recikliranja. V predlogih 
strateških načrtov SKP bi bilo treba 
obravnavati problematiko plastičnih 
odpadkov v kmetijstvu, Evropska komisija 
pa bi morala po potrebi uvesti nov 
standard glede dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojev zemljišč za plastične 
odpadke kot nov element okrepljene 
pogojenosti v vmesnem obdobju, tj. do 
leta 2023. Za kmete bi veljala nova 
zahteva glede navzkrižne skladnosti, v 
skladu s katero bi bili zavezani uporabljati 
storitve pooblaščenega podjetja za 
ravnanje z odpadki, ki bi poskrbelo za 
zbiranje in recikliranje plastike ter vodilo 
evidenco o ustreznem ravnanju s 
plastičnimi odpadki.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice morajo predpisane (23) Države članice morajo predpisane 



PE630.523v04-00 20/182 AD\1181813SL.docx

SL

zahteve ravnanja v celoti izvajati, da bodo 
delovale na ravni kmetij in da se zagotovi 
enako obravnavanje kmetov. Da se 
zagotovi usklajenost pravil o pogojevanju 
pri krepitvi trajnostnosti politike, bi morale 
predpisane zahteve ravnanja zajemati 
glavno zakonodajo Unije na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali, katere izvajanje 
na nacionalni ravni posameznim kmetom 
nalaga natančne obveznosti, vključno z 
obveznostmi iz Direktive Sveta 
92/43/EGS11 in Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta12 ali 
Direktive Sveta 91/676/EGS13. Da bi 
sprejeli nadaljnje ukrepe na podlagi skupne 
izjave Evropskega parlamenta in Sveta, 
priložene k Uredbi (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, so 
zadevne določbe Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta15 in 
Direktive 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta16 vključene kot 
predpisane zahteve ravnanja v področje 
uporabe pogojevanja, seznam standardov 
za dobre kmetijske in okoljske pogoje pa se 
ustrezno prilagodi.

zahteve ravnanja v celoti izvajati, da bodo 
delovale na ravni kmetij in da se zagotovi 
enako obravnavanje kmetov. Da se 
zagotovi usklajenost pravil o pogojevanju 
pri krepitvi trajnostnosti politike, bi morale 
predpisane zahteve ravnanja zajemati 
glavno zakonodajo Unije na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali, katere izvajanje 
na nacionalni ravni posameznim kmetom 
nalaga natančne obveznosti, vključno z 
obveznostmi iz Direktive Sveta 
92/43/EGS11 in Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta12 ali 
Direktive Sveta 91/676/EGS13. Da bi 
sprejeli nadaljnje ukrepe na podlagi skupne 
izjave Evropskega parlamenta in Sveta, 
priložene k Uredbi (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, so 
zadevne določbe Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta15 in 
Direktive 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta16 vključene kot 
predpisane zahteve ravnanja v področje 
uporabe pogojevanja, tudi v skladu z 
direktivo [Direktiva XXX Evropskega 
parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva 
nekaterih plastičnih proizvodov na okolje] 
in Uredbo (EU) 2019/6 Evropskega 
parlamenta in Sveta16a, seznam standardov 
za dobre kmetijske in okoljske pogoje pa se 
ustrezno prilagodi.

__________________ __________________
11 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

11 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

12 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7):

12 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7):

13 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 
12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov 
(UL L 375, 31.12.1991, str. 1):

13 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 
12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov 
(UL L 375, 31.12.1991, str. 1):

14 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega 14 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike in 
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) 
št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 549).

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike in 
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) 
št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 549).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike (UL L 327, 
22.12.2000, str. 1).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike (UL L 327, 
22.12.2000, str. 1).

16 Direktiva 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov 
(UL L 309, 24.11.2009, str. 71).

16 Direktiva 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov 
(UL L 309, 24.11.2009, str. 71).
16a Uredba (EU) 2019/6 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski 
medicini in razveljavitvi Direktive 
2001/82/ES (UL L 4, 7.1.2019, str. 43).

Obrazložitev

Lastniki in imetniki živali morajo voditi evidence o uporabljenih zdravilih. V uredbi je 
navedeno tudi, da se antimikrobna zdravila ne uporabljajo rutinsko. Evropski parlament v tej 
fazi pogajanj (trialog) o direktivi o proizvodih za enkratno uporabo predlaga prepoved 
proizvodov iz oksorazgradljive plastike, kot se še vedno uporabljajo v kmetijstvu (npr. 
zastirne folije). Za zdravje naših tal je ključno, da se to dobro izvaja in nadzira (po potrebi 
kot dober kmetijski in okoljski pogoj in ne predpisana zahteva ravnanja).

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega svetovanja 
in zagotoviti dostop do njih, da bi se 
izboljšala trajnostno upravljanje in splošna 
uspešnost kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, pri čemer bi bila 
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in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

zajeta gospodarska, okoljska in socialna 
razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne 
izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi 
kmetom in drugim upravičencem do 
podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj 
zavedajo razmerja med upravljanjem 
kmetijskih gospodarstev in upravljanjem 
zemljišč na eni strani ter nekaterimi 
standardi, zahtevami in informacijami, 
vključno z okoljskimi, podnebnimi in o 
dobrobiti živali, na drugi strani. Seznam 
slednjih vključuje standarde, ki veljajo ali 
so potrebni za kmete in druge upravičence 
do podpore v okviru SKP ter so določeni v 
strateškem načrtu SKP, kot tudi standarde, 
ki izhajajo iz zakonodaje o vodi in 
trajnostni rabi pesticidov, ter pobude zoper 
odpornost proti antimikrobikom, 
obvladovanje tveganj in spodbujanje 
trajnostnega upravljanja hranil in 
zmanjševanje vnosa. Za večjo kakovost in 
učinkovitost svetovanja bi morale države 
članice svetovalce vključiti v sisteme 
znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da 
bi lahko zagotovile posodobljene 
tehnološke in znanstvene informacije, 
pridobljene z raziskavami in inovacijami.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Da bi se vsem kmetom v Uniji 
zagotovil dostop do visokokakovostnega 
svetovanja, bi morala Komisija določiti 
minimalne standarde za storitve 
kmetijskega svetovanja v smislu njegove 
kakovosti in ozemeljske pokritosti. Pred 
začetkom veljavnosti te uredbe bi morala 
Komisija akreditirati vse službe za 
kmetijsko svetovanje, da bi nadzorovale 
kakovost. Če bi Komisija ugotovila, da 
služba za kmetijsko svetovanje ne 
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izpolnjuje minimalnih standardov, bi 
morala pisno obvestiti zadevno državo 
članico in zahtevati, naj sprejme popravne 
ukrepe.

Obrazložitev

Kmetje morajo pridobiti nova znanja in spretnosti, da bi lahko uvedli nove, bolj trajnostne 
kmetijske prakse, ki so pogosto bolj zapletene od sedanjih. Zagotavljanje visokokakovostnih 
storitev kmetijskega svetovanja je zato vse bolj pomembno. Vendar pa trenutno v SKP očitno 
ni pravega sistema nadzora kakovosti storitev kmetijskega svetovanja, katerih zmogljivost za 
pomoč kmetom se med državami članicami močno razlikuje.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila in 
prednostno za dopolnilno 
prerazporeditveno dohodkovno podporo 
za trajnostnost ali pa prenesti na EKSRP. 
Da bi se izognili negativnim vplivom na 
zaposlovanje, bi bilo treba pri uporabi 
mehanizma upoštevati delo.

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, omejiti, 
sledeči znesek pa prednostno uporabiti za 
sheme za podnebje in okolje ali pa prenesti 
na EKSRP in uporabiti za nevezana 
neposredna plačila in za dopolnilno 
prerazporeditveno dohodkovno podporo 
za trajnostnost.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Male kmetije so še vedno temelj 
kmetijstva Unije, saj imajo ključno vlogo 
pri podpiranju zaposlovanja na podeželju 
in prispevajo k teritorialnemu razvoju. Da 
bi spodbujali bolj uravnoteženo 
porazdelitev podpore in zmanjšali upravno 

(28) Male kmetije so še vedno temelj 
kmetijstva Unije, saj imajo ključno vlogo 
pri podpiranju zaposlovanja na podeželju, 
zlasti na prikrajšanih in obrobnih 
območjih, in prispevajo k uravnoteženemu 
teritorialnemu razvoju. Da bi spodbujali 



PE630.523v04-00 24/182 AD\1181813SL.docx

SL

breme za upravičence do majhnih zneskov, 
bi morale države članice imeti možnost, da 
malim kmetom ponudijo možnost 
nadomestitve drugih neposrednih plačil z 
zaokroženim zneskom plačila za male 
kmete.

bolj uravnoteženo porazdelitev podpore in 
zmanjšali upravno breme za upravičence 
do majhnih zneskov, bi morale države 
članice imeti možnost, da malim kmetom 
ponudijo možnost nadomestitve drugih 
neposrednih plačil z zaokroženim zneskom 
plačila za male kmete.

Obrazložitev

Zlasti so ogrožene male kmetije na obrobnih in prikrajšanih območjih.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Ekološko kmetovanje se razvija v 
številnih evropskih državah in dokazano 
proizvaja javne dobrine, ohranja 
ekosistemske storitve in naravne vire, 
zmanjšuje vložke, privlači mlade kmete, 
zlasti ženske, ustvarja delovna mesta, 
preizkuša nove poslovne modele, 
izpolnjuje družbene zahteve in oživlja 
kmetijska območja. Kljub temu je rast v 
povpraševanju po ekoloških proizvodih 
večja od rasti ekološke proizvodnje. Da bi 
se zadovoljilo vse večje povpraševanje po 
ekoloških proizvodih in razvila celotna 
ekološka dobavna veriga, bi morale 
države članice zagotoviti, da bi njihovi 
strateški načrti SKP vključevali cilje za 
povečanje deleža kmetijskih zemljišč, 
namenjenih ekološkemu kmetovanju. 
Države članice bi lahko preusmeritev v 
ekološko kmetovanje financirale prek 
ukrepov za razvoj podeželja, ekoshem ali s 
kombinacijo obojega in bi morale 
zagotoviti, da dodeljena sredstva ustrezajo 
pričakovani rasti ekološke proizvodnje.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) SKP bi morala zagotoviti, da 
države članice okrepijo doseganje 
okoljskih ciljev ob upoštevanju lokalnih 
potreb in dejanskih razmer kmetov. Države 
članice lahko v okviru neposrednih plačil v 
strateškem načrtu SKP vzpostavijo 
ekosheme, pri katerih bi lahko kmetje 
prostovoljno sodelovali in ki bi morale biti 
v celoti usklajene z drugimi ustreznimi 
intervencijami. Države članice bi jih 
morale opredeliti kot plačilo, odobreno 
bodisi za spodbujanje in poplačilo 
zagotavljanja javnih dobrin s kmetijskimi 
praksami, ki ugodno vplivajo na okolje in 
podnebje, ali kot nadomestilo za uvedbo 
teh praks. V obeh primerih morajo stremeti 
k povečanju okoljske in podnebne 
uspešnosti SKP in bi morale biti zato 
zasnovane tako, da presegajo obvezne 
zahteve, ki jih že določa sistem 
pogojenosti. Države članice se lahko 
odločijo, da vzpostavijo ekosheme za 
kmetijske prakse, kot so okrepljeno 
upravljanje trajnih pašnikov in krajinskih 
značilnosti ter ekološko kmetovanje. Te 
sheme lahko vključujejo tudi „sheme na 
začetni ravni“, ki so lahko pogoj za 
prevzem ambicioznejših obveznosti v 
okviru razvoja podeželja.

(31) SKP bi morala zagotoviti, da 
države članice okrepijo doseganje 
okoljskih ciljev ob upoštevanju lokalnih 
potreb in dejanskih razmer kmetov. Države 
članice lahko v okviru neposrednih plačil v 
strateškem načrtu SKP na podlagi 
seznama, ki ga pripravi Komisija in 
vsebuje kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje, vzpostavijo 
ekosheme, pri katerih bi lahko kmetje 
prostovoljno sodelovali in ki bi morale biti 
v celoti usklajene z drugimi ustreznimi 
intervencijami. Države članice bi jih 
morale opredeliti kot plačilo, odobreno 
bodisi za spodbujanje in poplačilo 
zagotavljanja javnih dobrin s kmetijskimi 
praksami, ki ugodno vplivajo na okolje in 
podnebje, ali kot nadomestilo za uvedbo 
teh praks. V obeh primerih morajo stremeti 
k povečanju okoljske in podnebne 
uspešnosti SKP in bi morale biti zato 
zasnovane tako, da presegajo obvezne 
zahteve, ki jih že določa sistem 
pogojenosti. Države članice bi morale 
določen delež svojih dodelitev za 
neposredna plačila nameniti za ekosheme. 
Države članice se lahko odločijo, da 
vzpostavijo ekosheme za kmetijske prakse, 
kot so okrepljeno upravljanje trajnih 
pašnikov in trajnih krajinskih značilnosti, 
sistemi za certificiranje vpliva na okolje 
ter ekološko kmetovanje. Te sheme lahko 
vključujejo tudi „sheme na začetni ravni“, 
ki so lahko pogoj za prevzem 
ambicioznejših obveznosti v okviru razvoja 
podeželja.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam bi bilo treba 
dovoliti, da del svojega najvišjega zneska, 
ki je na voljo za neposredna plačila, 
uporabijo za vezano dohodkovno podporo, 
da bi se izboljšala konkurenčnost, 
trajnostnost in/ali kakovost pri nekaterih 
sektorjih in proizvodnjah, ki so posebej 
pomembni iz socialnih, ekonomskih ali 
okoljskih razlogov in se spopadajo s 
težavami. Poleg tega bi bilo treba državam 
članicam dovoliti, da dodatni del svojega 
najvišjega zneska, ki je na voljo za 
neposredna plačila, uporabijo za odobritev 
vezane dohodkovne podpore, zlasti za 
podporo pridelave beljakovinskih rastlin, 
da bi zmanjšali primanjkljaj Unije na tem 
področju.

(32) Državam članicam bi bilo treba 
dovoliti, da del svojega najvišjega zneska, 
ki je na voljo za neposredna plačila, 
uporabijo za vezano dohodkovno podporo, 
da bi se izboljšala konkurenčnost, 
trajnostnost in/ali kakovost pri nekaterih 
sektorjih in proizvodnjah, ki so posebej 
pomembni iz socialnih, ekonomskih ali 
okoljskih razlogov ali razlogov v zvezi z 
dobrobitjo živali in se spopadajo s 
težavami. Poleg tega bi bilo treba državam 
članicam dovoliti, da dodatni del svojega 
najvišjega zneska, ki je na voljo za 
neposredna plačila, uporabijo za odobritev 
vezane dohodkovne podpore, zlasti za 
podporo pridelave beljakovinskih rastlin, 
da bi zmanjšali primanjkljaj Unije na tem 
področju.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Pri intervencijah za razvoj 
podeželja so načela opredeljena na ravni 
Unije, zlasti glede osnovnih zahtev za 
uporabo meril za izbor, namenjenih 
državam članicam. Vendar bi morale 
države članice imeti široko diskrecijsko 
pravico za opredelitev posebnih pogojev 
glede na svoje potrebe. Vrste intervencij za 
razvoj podeželja vključujejo plačila za 
okoljske, podnebne in druge upravljavske 
obveznosti, ki jih morajo države članice 
podpirati na svojem celotnem ozemlju v 
skladu s svojimi nacionalno, regionalno ali 
lokalno specifičnimi potrebami. Države 
članice bi morale plačila odobriti kmetom 
in drugim upravljavcem zemljišč, ki 
prostovoljno prevzamejo upravljavske 
obveznosti, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju nanje 

(37) Pri intervencijah za razvoj 
podeželja so načela opredeljena na ravni 
Unije, zlasti glede osnovnih zahtev za 
uporabo meril za izbor, namenjenih 
državam članicam. Vendar bi morale 
države članice imeti široko diskrecijsko 
pravico za opredelitev posebnih pogojev 
glede na svoje potrebe. Vrste intervencij za 
razvoj podeželja vključujejo plačila za 
okoljske, podnebne in druge upravljavske 
obveznosti, ki jih morajo države članice 
podpirati na svojem celotnem ozemlju v 
skladu s svojimi nacionalno, regionalno ali 
lokalno specifičnimi potrebami. Države 
članice bi morale plačila odobriti kmetom 
in drugim upravljavcem zemljišč, ki 
prostovoljno prevzamejo upravljavske 
obveznosti, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju nanje 
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ter varstvu in izboljšanju okolja, vključno s 
kakovostjo in količino vode, kakovostjo 
zraka, tlemi, biotsko raznovrstnostjo in 
ekosistemskimi storitvami, tudi 
prostovoljnimi obveznostmi v okviru 
omrežja Natura 2000 in podporo za gensko 
raznovrstnost. Podpora v okviru plačil za 
upravljavske obveznosti se lahko odobri 
tudi v obliki integriranih ali kooperativnih 
pristopov pod lokalnim vodstvom in 
intervencij na podlagi rezultatov.

ter varstvu in izboljšanju okolja, vključno s 
kakovostjo in količino vode, kakovostjo 
zraka, tlemi, biotsko raznovrstnostjo in 
ekosistemskimi storitvami, tudi 
prostovoljnimi obveznostmi v okviru 
omrežja Natura 2000 in območij z visoko 
naravno vrednostjo, in podporo za gensko 
raznovrstnost. Podpora v okviru plačil za 
upravljavske obveznosti se lahko odobri 
tudi v obliki integriranih ali kooperativnih 
pristopov pod lokalnim vodstvom in 
intervencij na podlagi rezultatov. 

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Podpora za upravljavske obveznosti 
lahko vključuje premije za ekološko 
kmetovanje za vzdrževanje ekološko 
obdelanih zemljišč in prehod nanje; plačila 
za druge vrste intervencij, ki podpirajo 
okolju prijazne sisteme pridelave, kot so 
agroekologija, konzervacijsko kmetijstvo 
in integrirana pridelava; gozdarsko-
okoljske in podnebne storitve ter 
ohranjanje gozdov; premije za gozdove in 
vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih 
sistemov; dobrobit živali; ohranjanje, 
trajnostno rabo in razvoj genskih virov. 
Države članice lahko v okviru te vrste 
intervencij razvijejo druge sheme glede na 
njihove potrebe. Ta vrsta plačil bi morala 
zajemati le dodatne stroške in izpad 
dohodka, ki so posledica obveznosti, ki 
presegajo izhodiščne obvezne standarde in 
zahteve, določene v zakonodaji Unije in 
nacionalni zakonodaji, ter pogojenost, 
določeno v strateškem načrtu SKP. 
Obveznosti, povezane s to vrsto 
intervencij, se lahko prevzamejo za vnaprej 
določeno letno ali večletno obdobje in 
lahko presegajo sedem let, kadar je to 
ustrezno utemeljeno.

(38) Podpora za upravljavske obveznosti 
lahko vključuje premije za ekološko 
kmetovanje za vzdrževanje ekološko 
obdelanih zemljišč in prehod nanje; plačila 
za druge vrste intervencij, ki podpirajo 
okolju prijazne sisteme pridelave, kot so 
kmetovanje visoke naravne vrednosti, 
agroekologija, integrirana pridelava ter 
digitalno in precizno kmetovanje, ki 
ugodno vpliva na podnebje in okolje; 
gozdarsko-okoljske in podnebne storitve 
ter ohranjanje gozdov; premije za gozdove 
in vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih 
sistemov; dobrobit in zdravje živali; 
ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 
genskih virov ter biotske raznovrstnosti. 
Države članice lahko v okviru te vrste 
intervencij razvijejo druge sheme glede na 
njihove potrebe. Ta vrsta plačil bi morala 
zajemati le dodatne stroške in izpad 
dohodka, ki so posledica obveznosti, ki 
presegajo izhodiščne obvezne standarde in 
zahteve, določene v zakonodaji Unije in 
nacionalni zakonodaji, ter pogojenost, 
določeno v strateškem načrtu SKP. 
Obveznosti, povezane s to vrsto 
intervencij, se lahko prevzamejo za vnaprej 
določeno letno ali večletno obdobje in 
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lahko presegajo sedem let, kadar je to 
ustrezno utemeljeno.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Ukrepi na področju gozdarstva bi 
morali prispevati k izvajanju gozdarske 
strategije Unije in temeljiti na nacionalnih 
ali podnacionalnih gozdnih programih ali 
enakovrednih instrumentih držav članic, ki 
bi morali temeljiti na obveznostih, ki 
izhajajo iz uredbe o vključitvi emisij 
toplogrednih plinov in odvzemov zaradi 
rabe zemljišč, energije rabe zemljišč in 
gozdarstva [LULUCF], in obveznostih, 
sprejetih na ministrskih konferencah o 
varstvu gozdov v Evropi. Intervencije bi 
morale temeljiti na načrtih za 
gospodarjenje z gozdovi ali enakovrednih 
instrumentih ter bi lahko obsegale razvoj 
gozdnih območij in trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, vključno s 
pogozdovanjem zemljišč ter vzpostavitvijo 
in obnovo kmetijsko-gozdarskih sistemov; 
varstvo, obnovo in izboljšanje gozdnih 
virov ob upoštevanju potreb po 
prilagajanju; naložbe za zagotavljanje in 
krepitev ohranjanja in odpornosti gozdov 
ter zagotavljanje gozdnih ekosistemskih in 
podnebnih storitev ter ukrepe in naložbe v 
podporo energiji iz obnovljivih virov in 
biogospodarstvu.

(39) Ukrepi na področju gozdarstva bi 
morali prispevati k izvajanju gozdarske 
strategije Unije in temeljiti na nacionalnih 
ali podnacionalnih gozdnih programih ali 
enakovrednih instrumentih držav članic, ki 
bi morali temeljiti na obveznostih, ki 
izhajajo iz uredbe o vključitvi emisij 
toplogrednih plinov in odvzemov zaradi 
rabe zemljišč, energije rabe zemljišč in 
gozdarstva [LULUCF], in obveznostih, 
sprejetih na ministrskih konferencah o 
varstvu gozdov v Evropi. Intervencije bi 
morale temeljiti na načrtih za trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi ali enakovrednih 
instrumentih, ki učinkovito izkoriščajo 
potencial gozdov za sekvestracijo ogljika 
iz ozračja ob hkratni krepitvi biotske 
raznovrstnosti, ter bi lahko obsegale razvoj 
gozdnih območij in trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, vključno s 
pogozdovanjem zemljišč, preprečevanjem 
požarov ter vzpostavitvijo in obnovo 
kmetijsko-gozdarskih sistemov; varstvo, 
obnovo in izboljšanje gozdnih virov ob 
upoštevanju potreb po prilagajanju; 
naložbe za zagotavljanje in krepitev 
ohranjanja in odpornosti gozdov ter 
zagotavljanje gozdnih ekosistemskih in 
podnebnih storitev ter ukrepe in naložbe v 
podporo energiji iz obnovljivih virov in 
biogospodarstvu.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Države članice lahko za 
zagotavljanje primernega dohodka in 
odpornega kmetijskega sektorja po vsem 
ozemlju Unije odobrijo podporo kmetom 
na območjih z naravnimi in drugimi 
omejitvami, značilnimi za posamezno 
območje. Glede plačil za območja z 
naravnimi omejitvami bi bilo treba še 
naprej uporabljati politiko razvoja 
podeželja za obdobje 2014–2020. Da bi 
SKP lahko dosegla večjo dodano vrednost 
Unije za okolje in okrepila svoje sinergije s 
financiranjem naložb v naravo in biotsko 
raznovrstnost, je potreben ločen ukrep, s 
katerim bi se upravičencem zagotovilo 
nadomestilo za slabosti, povezane z 
izvajanjem omrežja Natura 2000 in 
okvirnih direktiv o vodah. Kmetom in 
gozdnim posestnikom bi bilo zato treba še 
naprej odobriti podporo, da bi lažje 
premagovali specifične slabosti, ki izhajajo 
iz izvajanja Direktive 2009/147/ES in 
Direktive 92/43/EGS, ter da bi pripomogli 
k učinkovitemu upravljanju območij 
Natura 2000. Kmetom bi bilo treba 
zagotoviti tudi podporo za lažje 
premagovanje slabosti na območjih 
povodij, ki izhajajo iz izvajanja okvirne 
direktive o vodah. Podpora bi morala biti 
vezana na posebne zahteve, opisane v 
strateških načrtih SKP, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve. 
Države članice bi morale tudi zagotoviti, 
da plačila kmetom ne bi povzročila 
dvojnega financiranja iz ekoshem. Poleg 
tega bi morale države članice pri celotnem 
oblikovanju svojih strateških načrtov SKP 
upoštevati specifične potrebe območij 
Natura 2000.

(40) Države članice lahko za 
zagotavljanje primernega dohodka in 
odpornega kmetijskega sektorja po vsem 
ozemlju Unije odobrijo podporo kmetom 
na območjih z naravnimi in drugimi 
omejitvami, značilnimi za posamezno 
območje. Glede plačil za območja z 
naravnimi omejitvami bi bilo treba še 
naprej uporabljati politiko razvoja 
podeželja za obdobje 2014–2020. Da bi 
SKP lahko dosegla večjo dodano vrednost 
Unije za okolje in okrepila svoje sinergije s 
financiranjem naložb v naravo in biotsko 
raznovrstnost, je potreben ločen ukrep, s 
katerim bi se upravičencem zagotovilo 
nadomestilo za slabosti, povezane z 
izvajanjem omrežja Natura 2000 in 
okvirnih direktiv o vodah. Kmetom in 
gozdnim posestnikom bi bilo zato treba še 
naprej odobriti podporo, da bi lažje 
premagovali specifične slabosti, ki izhajajo 
iz izvajanja Direktive 2009/147/ES in 
Direktive 92/43/EGS, ter da bi pripomogli 
k učinkovitemu upravljanju območij 
Natura 2000. Kmetom bi bilo treba 
zagotoviti tudi podporo za lažje 
premagovanje slabosti na območjih 
povodij, ki izhajajo iz izvajanja okvirne 
direktive o vodah. Podpora bi morala biti 
vezana na posebne zahteve, opisane v 
strateških načrtih SKP, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve. 
Države članice bi morale tudi zagotoviti, 
da plačila kmetom ne bi povzročila 
dvojnega financiranja iz ekoshem, obenem 
pa v strateških načrtih SKP omogočiti 
dovolj prožnosti za lažje dopolnjevanje 
med različnimi intervencijami. Poleg tega 
bi morale države članice pri celotnem 
oblikovanju svojih strateških načrtov SKP 
upoštevati specifične potrebe območij 
Natura 2000.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Za uresničevanje ciljev SKP bi si 
bilo treba prizadevati tudi s podporo za 
naložbe, tako produktivne kot 
neproduktivne, na kmetiji in zunaj kmetije. 
Take naložbe lahko med drugim zadevajo 
infrastrukturo, povezano z razvojem, 
modernizacijo ali prilagajanjem kmetijstva 
in gozdarstva na podnebne spremembe, 
vključno z dostopom do kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, komasacijami in 
izboljšanjem zemljišč, kmetijsko-
gozdarskimi praksami ter oskrbo in 
varčevanjem z energijo in vodo. Da bi 
zagotovili usklajenost strateških načrtov 
SKP s cilji Unije ter enake konkurenčne 
pogoje med državami članicami, je v to 
uredbo vključen negativni seznam vrst 
naložb. 

(41) Za uresničevanje ciljev SKP bi si 
bilo treba prizadevati tudi s podporo za 
naložbe, tako produktivne kot 
neproduktivne, na kmetiji in zunaj 
kmetije.Take naložbe lahko med drugim 
zadevajo infrastrukturo, povezano z 
razvojem, modernizacijo ali prilagajanjem 
kmetijstva in gozdarstva na podnebne 
spremembe, vključno z dostopom do 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
komasacijami in izboljšanjem zemljišč, 
kmetijsko-gozdarskimi praksami ter oskrbo 
in varčevanjem z energijo in vodo. Da bi 
zagotovili usklajenost strateških načrtov 
SKP s cilji Unije ter enake konkurenčne 
pogoje med državami članicami, je v to 
uredbo vključen negativni seznam vrst 
naložb.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Glede na potrebo po zagotavljanju 
ustreznih instrumentov za obvladovanje 
tveganj bi bilo treba ohraniti zavarovalne 
premije in vzajemne sklade, ki se 
financirajo iz EKSRP. Kategorija 
vzajemnih skladov obsega tako sklade, ki 
so povezani z izgubami pri proizvodnji, ter 
splošne in sektorske instrumente za 
stabilizacijo dohodka, povezane z izgubo 
dohodka.

(44) Glede na potrebo po zagotavljanju 
ustreznih instrumentov za obvladovanje 
tveganj v določenih sektorjih bi bilo treba 
ohraniti vzajemne sklade, ki se financirajo 
iz EKJS. Kategorija vzajemnih skladov 
obsega tako sklade, ki so povezani z 
izgubami pri proizvodnji, ter splošne in 
sektorske instrumente za stabilizacijo 
dohodka, povezane z izgubo dohodka.

Obrazložitev

Tveganega ravnanja se ne spodbuja.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Podpora bi morala omogočati 
vzpostavitev in izvajanje sodelovanja med 
vsaj dvema subjektom z namenom 
doseganja ciljev SKP. Podpora lahko 
vključuje vse vidike tega sodelovanja, kot 
so vzpostavitev shem kakovosti; skupni 
okoljski in podnebni ukrepi; spodbujanje 
kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; 
pilotni projekti;, projekti operativne 
skupine v okviru evropskega inovacijskega 
partnerstva za kmetijsko produktivnost in 
trajnostnost, projekti lokalnega razvoja, 
pametne vasi, klubi kupcev in kmetijske 
strojne zadruge; partnerstva kmetij; načrti 
za gospodarjenje z gozdovi; mreže in 
grozdi; socialno kmetijstvo; kmetijstvo s 
podporo skupnosti; ukrepi v okviru 
programa LEADER ter ustanavljanje 
skupin proizvajalcev, organizacij 
proizvajalcev in drugih oblik sodelovanja, 
ki veljajo za nujne za doseganje specifičnih 
ciljev SKP.

(45) Podpora bi morala omogočati 
vzpostavitev in izvajanje sodelovanja med 
vsaj dvema subjektom z namenom 
doseganja ciljev SKP. Podpora lahko 
vključuje vse vidike tega sodelovanja, kot 
sta vzpostavitev in vzdrževanje shem 
kakovosti; skupni okoljski in podnebni 
ukrepi; spodbujanje kratkih dobavnih verig 
in lokalnih trgov; pilotni projekti;, projekti 
operativne skupine v okviru evropskega 
inovacijskega partnerstva za kmetijsko 
produktivnost in trajnostnost, projekti 
lokalnega razvoja, pametne vasi, klubi 
kupcev in kmetijske strojne zadruge; 
partnerstva kmetij; načrti za gospodarjenje 
z gozdovi, vključno z gozdnim 
kmetijstvom; mreže in grozdi; socialno 
kmetijstvo; kmetijstvo s podporo 
skupnosti; ukrepi v okviru programa 
LEADER; ter ustanavljanje skupin 
proizvajalcev, organizacij proizvajalcev in 
drugih oblik sodelovanja, ki veljajo za 
nujne za doseganje specifičnih ciljev SKP.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Podpora za neposredna plačila na 
podlagi strateških načrtov SKP bi morala 
biti odobrena v okviru nacionalnih 
dodelitev, ki se določijo s to uredbo. Pri teh 
nacionalnih dodeljenih sredstvih bi se 
moralo upoštevati nadaljevanje sprememb, 
pri čemer se dodeljena sredstva državam 
članicam z najnižjo ravnijo podpore na 

(48) EKJS naj ne bi podpiral 
dejavnosti, ki bi lahko škodovale okolju 
ali niso skladne s podnebnimi in 
okoljskimi cilji. Podpora za neposredna 
plačila na podlagi strateških načrtov SKP 
bi morala biti odobrena v okviru 
nacionalnih dodelitev, ki se določijo s to 
uredbo. Pri teh nacionalnih dodeljenih 
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hektar postopno povečujejo, da se zapolni 
50 % vrzeli do 90 % povprečja Unije. Da 
bi upoštevali zmanjšanje mehanizma plačil 
in uporabo sledeče vrednosti v državi 
članici, bi bilo treba dovoliti, da skupna 
okvirna dodeljena finančna sredstva na leto 
v strateškem načrtu SKP države članice 
presegajo nacionalna dodeljena sredstva.

sredstvih bi se moralo upoštevati 
nadaljevanje sprememb, pri čemer se 
dodeljena sredstva državam članicam z 
najnižjo ravnijo podpore na hektar 
postopno povečujejo, da se zapolni 50 % 
vrzeli do 90 % povprečja Unije. Da bi 
upoštevali zmanjšanje mehanizma plačil in 
uporabo sledeče vrednosti v državi članici, 
bi bilo treba dovoliti, da skupna okvirna 
dodeljena finančna sredstva na leto v 
strateškem načrtu SKP države članice 
presegajo nacionalna dodeljena sredstva.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) EKSRP ne bi smel zagotavljati 
podpore za naložbe, ki bi lahko škodovale 
okolju. Zato je treba v tej uredbi določiti 
številna pravila o izključitvi ter možnosti 
za nadaljnji razvoj teh jamstev v 
delegiranih aktih. Zlasti EKSRP ne bi smel 
financirati naložb v namakanje, ki ne 
prispevajo k doseganju ali ohranjanju 
dobrega stanja zadevnega vodnega telesa 
ali teles, in naložb v pogozdovanje, ki niso 
skladne s podnebnimi in okoljskimi cilji v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi.

(50) EKSRP ne bi smel zagotavljati 
podpore za naložbe, ki bi lahko škodovale 
okolju ali niso skladne s podnebnimi in 
okoljskimi cilji, z dobrobitjo živali ali s 
cilje glede biotske raznovrstnosti. 
Poudarek mora biti na naložbah, ki 
ustvarjajo gospodarske in okoljske koristi. 
Zato je treba v tej uredbi določiti številna 
bolj natančna pravila o izključitvi ter 
možnosti za nadaljnji razvoj teh jamstev v 
delegiranih aktih. Zlasti EKSRP ne bi smel 
financirati naložb v namakanje, ki ne 
prispevajo k doseganju ali ohranjanju 
dobrega stanja zadevnega vodnega telesa 
ali teles, in naložb v pogozdovanje, ki niso 
skladne s podnebnimi in okoljskimi cilji v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi. Države članice bi morale 
zagotoviti, da imajo organi dejavno vlogo 
v ekologiji in obvladovanju gozdnih 
požarov prek ukrepov za pogozdovanje in 
ponovno pogozdovanje, ter okrepiti vlogo 
mehkih preventivnih ukrepov in 
upravljanja rabe zemljišč.
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Da bi zagotovili ustrezna finančna 
sredstva za nekatere prednostne naloge, bi 
bilo treba za podporo iz EKSRP določiti 
pravila o minimalnih dodeljenih finančnih 
sredstvih za te prednostne naloge. Da bi 
kmetom zagotovili enake konkurenčne 
pogoje, bi bilo treba za vezano podporo v 
okviru neposrednih plačil določiti najvišja 
dodeljena sredstva. Poleg tega bi bilo treba 
državam članicam dovoliti, da dodatni del 
svojega najvišjega zneska, ki je na voljo za 
neposredna plačila, uporabijo za odobritev 
vezane dohodkovne podpore, zlasti za 
izboljšanje konkurenčnosti, trajnostnosti 
in/ali kakovosti pridelave beljakovinskih 
rastlin.

(51) Da bi zagotovili ustrezna finančna 
sredstva za nekatere prednostne naloge, bi 
bilo treba za podporo iz EKSRP določiti 
pravila o minimalnih dodeljenih finančnih 
sredstvih za te prednostne naloge. Da bi 
kmetom zagotovili enake konkurenčne 
pogoje, bi bilo treba za vezano podporo v 
okviru neposrednih plačil določiti najvišja 
dodeljena sredstva. Poleg tega bi bilo treba 
državam članicam dovoliti, da dodatni del 
svojega najvišjega zneska, ki je na voljo za 
neposredna plačila, uporabijo za odobritev 
vezane dohodkovne podpore, zlasti za 
izboljšanje konkurenčnosti, trajnostnosti 
in/ali kakovosti pridelave, da se zmanjša 
odvisnost od uvoza beljakovinskih rastlin.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 
ta program prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov v politike Unije in 
doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih za 
podnebne cilje. Ukrepi v okviru SKP bodo 
predvidoma prispevali 40 % skupnih 
finančnih sredstev SKP za podnebne cilje. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 
postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(52) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 
ta program prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov v politike Unije, 
postopni odpravi okolju škodljivih 
subvencij in doseganju skupnega cilja, da 
bi bilo vsaj 30 % proračunskih odhodkov 
EU namenjenih za podnebne cilje. Ukrepi 
v okviru SKP bi morali prispevati najmanj 
40 % skupnih finančnih sredstev SKP za 
podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
programa ter ponovno ocenjeni v okviru 
ustreznih postopkov ocenjevanja in 
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pregledovanja.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52a) Glede na pomembnost boja proti 
izgubi biotske raznovrstnosti v skladu z 
obveznostmi Unije za izvajanje 
Konvencije o biološki raznovrstnosti in 
ciljev trajnostnega razvoja OZN bo ta 
program prispeval k vključitvi ukrepov za 
zaščito biotske raznovrstnosti v politike 
Unije, zlasti kar zadeva kmetijske površine 
in habitate, ter zagotovil 15 milijard EUR 
finančnih sredstev SKP v podporo ciljem 
biotske raznovrstnosti, ki jih bo dopolnilo 
5 milijard EUR finančnih sredstev držav 
članic. Ta finančna sredstva bodo 
namenjena zlasti ukrepom za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti v skladu s 
členom 28 in ukrepom za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti v skladu s 
členoma 65 in 67.

Obrazložitev

Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) Obstoječa baza znanja je zelo 
raznolika z vidika količine in kakovosti 
razpoložljivih informacij za spremljanje 
specifičnih ciljev iz člena 6 tega predloga. 
Za nekatere specifične cilje, zlasti za 
spremljanje biotske raznovrstnosti, je baza 
znanja trenutno šibka ali premalo 
prilagojena oblikovanju zanesljivih 
kazalnikov učinka, na primer v zvezi z 
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opraševalci in biotsko raznovrstnostjo 
kmetijskih rastlin. Specifični cilji in 
kazalniki, določeni v členu 6 in Prilogi 1 
za celotno Unijo, bi morali temeljiti na 
skupni ali primerljivi bazi znanja in 
metodologijah v vseh državah članicah. 
Komisija bi morala določiti področja, kjer 
obstajajo vrzeli v znanju ali kjer je baza 
znanja premalo prilagojena spremljanju 
učinka SKP. Uporabiti bi morala 
proračun Unije za zagotovitev skupnih 
rešitev za ovire, povezane z znanjem in 
spremljanjem, za vse specifične cilje in 
kazalnike iz člena 6. O tem vprašanju bi 
morala najkasneje do 31. decembra 2020 
pripraviti poročilo in javno objaviti 
njegove ugotovitve.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V strategiji bi moralo biti 
poudarjeno tudi dopolnjevanje 
instrumentov SKP z drugimi politikami 
Unije. Zlasti bi morala biti v vsakem 
strateškem načrtu SKP po potrebi 
upoštevana okoljska in podnebna 
zakonodaja, nacionalni načrti, ki izvirajo iz 
te zakonodaje, pa bi morali biti opisani kot 
del analize trenutnih razmer (analize 
SWOT). Primerno je, da se navedejo 
zakonodajni instrumenti, ki bi morali biti 
posebej opredeljeni v strateškem načrtu 
SKP.

(59) V strategiji bi moralo biti 
poudarjeno tudi dopolnjevanje 
instrumentov SKP z drugimi politikami 
Unije, vključno s kohezijsko politiko. 
Zlasti bi morala biti v vsakem strateškem 
načrtu SKP upoštevana okoljska in 
podnebna zakonodaja ter zavezanost Unije 
skladnosti politik za razvoj, nacionalni 
načrti, ki izvirajo iz te zakonodaje, pa bi 
morali biti opisani kot del analize trenutnih 
razmer (analize SWOT). Primerno je, da se 
navedejo zakonodajni instrumenti, ki bi 
morali biti posebej opredeljeni v 
strateškem načrtu SKP.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Glede na pomen splošnega cilja 
modernizacije kmetijskega sektorja in 
njegovo horizontalno naravo je primerno, 
da države članice v svoj strateški načrt 
SKP vključijo poseben opis prispevka k 
temu cilju v okviru takega načrta.

(63) Glede na pomen splošnih ciljev 
izboljšanja okoljske odpornosti in 
položaja primarnih proizvajalcev v živilski 
verigi ter modernizacije kmetijskega 
sektorja in njegovo horizontalno naravo je 
primerno, da države članice v svoj strateški 
načrt SKP vključijo poseben opis prispevka 
k tem ciljem v okviru takega načrta.

Obrazložitev

Izboljšanje izpolnjevanja okoljskih ciljev in položaja primarnih proizvajalcev v kmetijstvu je 
pomembnejše od cilja njegove modernizacije.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68a) Voda je nepogrešljiv proizvodni 
dejavnik za kmetijstvo. Upravljanje vode 
je zato bistvenega pomena in treba ga je 
izboljšati. Poleg tega bodo podnebne 
spremembe močno vplivale na vodne vire 
s pogostejšimi in intenzivnejšimi obdobji 
suše, pa tudi obdobji močnih padavin. 
Shranjevanje vode jeseni in pozimi je 
razumna rešitev. Poleg tega vodna telesa 
pripomorejo k ustvarjanju okolja, ki 
spodbuja biotsko raznovrstnost. 
Omogočajo tudi ohranjanje žive prsti in 
ustrezne ravni vode v vodotokih, kar 
spodbuja raznolikost vodnih organizmov.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Uvodna izjava 69
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69) Za upravljanje in izvajanje 
posameznega strateškega načrta SKP bi 
moral biti pristojen organ upravljanja. 
Njegove naloge bi morale biti podrobno 
opredeljene v tej uredbi. Organ upravljanja 
bi moral imeti možnost, da del svojih nalog 
prenese na drug organ, pri čemer ostane 
odgovoren za učinkovitost in pravilnost 
upravljanja. Države članice bi morale 
zagotoviti, da so pri upravljanju in 
izvajanju strateških načrtov SKP finančni 
interesi Unije zaščiteni v skladu z Uredbo 
(EU, Euratom) X Evropskega parlamenta 
in Sveta [nova finančna uredba] in Uredbo 
(EU) X Evropskega parlamenta in Sveta 
[nova horizontalna uredba].

(69) Za upravljanje in izvajanje 
posameznega strateškega načrta SKP bi 
moral biti pristojen organ upravljanja. 
Kadar pa se elementi, povezani s politiko 
razvoja podeželja, prenesejo na 
regionalno raven, bi morale države 
članice imeti možnost, da ustanovijo 
regionalne organe upravljanja. Njihove 
naloge bi morale biti podrobno opredeljene 
v tej uredbi. Organ upravljanja bi moral 
imeti možnost, da del svojih nalog prenese 
na drug organ, pri čemer ostane odgovoren 
za učinkovitost in pravilnost upravljanja. 
Države članice bi morale zagotoviti, da so 
pri upravljanju in izvajanju strateških 
načrtov SKP finančni interesi Unije 
zaščiteni v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 
X Evropskega parlamenta in Sveta [nova 
finančna uredba] in Uredbo (EU) X 
Evropskega parlamenta in Sveta [nova 
horizontalna uredba].

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71) EKSRP bi moral na pobudo 
Komisije s tehnično pomočjo podpirati 
ukrepe v zvezi z izpolnjevanjem nalog iz 
[člena 7 HZU]. Tehnična pomoč se lahko 
zagotavlja tudi na pobudo držav članic z 
namenom izpolnjevanja nalog, potrebnih 
za učinkovito upravljanje in izvajanje 
podpore v zvezi s strateškim načrtom SKP. 
Povečanje tehnične pomoči na pobudo 
držav članic je na voljo le za Malto.

(71) EKSRP bi moral na pobudo 
Komisije s tehnično pomočjo podpirati 
ukrepe v zvezi z izpolnjevanjem nalog iz 
[člena 7 HZU], vključno z izboljšanjem 
količine in kakovosti referenčnih 
podatkov, ki so na voljo za spremljanje 
specifičnih ciljev iz člena 6, ter ustreznosti 
in točnosti pripadajočih kazalnikov iz 
Priloge I. Tehnična pomoč se lahko 
zagotavlja tudi na pobudo držav članic z 
namenom izpolnjevanja nalog, potrebnih 
za učinkovito upravljanje in izvajanje 
podpore v zvezi s strateškim načrtom SKP. 
Povečanje tehnične pomoči na pobudo 
držav članic je na voljo le za Malto. 



PE630.523v04-00 38/182 AD\1181813SL.docx

SL

Obrazložitev

Nov model izvajanja temelji na načelu „javni denar v zameno za rezultate“. To pomeni večjo 
osredotočenost na spremljanje rezultatov. Trenutno referenčni podatki, potrebni za učinkovito 
in dosledno spremljanje rezultatov, niso na voljo. Ta predlog bi zato moral Komisiji 
omogočiti, da uporabi proračun za tehnično pomoč za zapolnitev vrzeli v razpoložljivih 
referenčnih podatkih in pripadajočih kazalnikih.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Za usmerjenost v rezultate, ki jo bo 
sprožil model izvajanja, je potreben trden 
okvir smotrnosti, zlasti ker bi strateški 
načrti SKP prispevali k širokim splošnim 
ciljem za druge politike z deljenim 
upravljanjem. Politika, ki temelji na 
smotrnosti, pomeni letno in večletno oceno 
na podlagi izbranih kazalnikov izložkov, 
rezultatov in učinka, opredeljenih v okviru 
spremljanja in ocenjevanja smotrnosti. V ta 
namen bi bilo treba izbrati omejen in ciljno 
usmerjen niz kazalnikov na način, ki, 
kolikor je mogoče, natančno odraža, ali 
intervencija, ki prejema podporo, prispeva 
k doseganju načrtovanih ciljev. Kazalniki 
rezultatov in izložkov v zvezi s 
podnebnimi in okoljskimi cilji lahko 
vključujejo intervencije, določene v 
nacionalnih okoljskih in podnebnih 
instrumentih, ki izhajajo iz zakonodaje 
Unije.

(74) Za usmerjenost v rezultate, ki jo bo 
sprožil model izvajanja, je potreben trden 
okvir smotrnosti, zlasti ker bi strateški 
načrti SKP prispevali k širokim splošnim 
ciljem za druge politike z deljenim 
upravljanjem. Politika, ki temelji na 
smotrnosti, pomeni letno in večletno oceno 
na podlagi izbranih kazalnikov izložkov, 
rezultatov in učinka, opredeljenih v okviru 
spremljanja in ocenjevanja smotrnosti. V ta 
namen bi bilo treba izbrati omejen in ciljno 
usmerjen niz kazalnikov na način, ki, 
kolikor je mogoče, natančno odraža, ali 
intervencija, ki prejema podporo, prispeva 
k doseganju načrtovanih ciljev. Kazalniki 
rezultatov in izložkov v zvezi s 
podnebnimi in okoljskimi cilji, kot sta 
kakovost in količina vode, bi morali 
vključevati intervencije, določene v 
nacionalnih okoljskih in podnebnih 
instrumentih, ki izhajajo iz zakonodaje 
Unije.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83) Da bi zagotovili pravno varnost, (83) Da bi zagotovili pravno varnost, 
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zaščitili pravice kmetov ter zagotovili 
nemoteno, usklajeno in učinkovito 
delovanje vrst intervencij v obliki 
neposrednih plačil, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje nekaterih aktov v zvezi s 
pravili, ki dodelitev plačil pogojujejo z 
uporabo certificiranih semen nekaterih sort 
konoplje, ter postopkom za določitev sort 
konoplje in preverjanje njihove vsebnosti 
tetrahidrokanabinola; pravili za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje ter nekatere s 
tem povezane elemente glede pogojev za 
upravičenost, pravili o vsebini izjave in 
zahtevah za aktiviranje plačilnih pravic; 
dodatnimi pravili o ekoshemah; ukrepi za 
preprečevanje, da bi upravičenci do vezane 
dohodkovne podpore, ki trpijo zaradi 
strukturnih tržnih neravnovesij v sektorju, 
vključno z odločitvijo, da se lahko taka 
podpora do leta 2027 še naprej izplačuje na 
podlagi proizvodnih enot, za katere je bila 
pomoč dodeljena v določenem 
referenčnem obdobju v preteklosti; pravili 
in pogoji za odobritev zemljišča in sort za 
namene na kmetijsko rastlino vezanega 
plačila za bombaž ter pravili o pogojih za 
odobritev tega plačila.

zaščitili pravice kmetov ter zagotovili 
nemoteno, usklajeno in učinkovito 
delovanje vrst intervencij v obliki 
neposrednih plačil, bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje nekaterih aktov v zvezi s 
pravili, ki dodelitev plačil pogojujejo z 
uporabo certificiranih semen nekaterih sort 
konoplje, ter postopkom za določitev sort 
konoplje in preverjanje njihove vsebnosti 
tetrahidrokanabinola; pravili za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje ter nekatere s 
tem povezane elemente glede pogojev za 
upravičenost, pravili o vsebini izjave in 
zahtevah za aktiviranje plačilnih pravic; 
dodatnimi pravili o ekoshemah, vključno s 
seznamom kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; ukrepi za 
preprečevanje, da bi upravičenci do vezane 
dohodkovne podpore, ki trpijo zaradi 
strukturnih tržnih neravnovesij v sektorju, 
vključno z odločitvijo, da se lahko taka 
podpora do leta 2027 še naprej izplačuje na 
podlagi proizvodnih enot, za katere je bila 
pomoč dodeljena v določenem 
referenčnem obdobju v preteklosti; pravili 
in pogoji za odobritev zemljišča in sort za 
namene na kmetijsko rastlino vezanega 
plačila za bombaž ter pravili o pogojih za 
odobritev tega plačila.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje te uredbe in preprečili nepošteno 
konkurenco ali diskriminacijo med kmeti, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo 
referenčnih površin za podporo za oljnice, 
pravili za odobritev zemljišča in sort za 
namene na kmetijsko rastlino vezanega 
plačila za bombaž in z njim povezanih 
uradnih obvestil, izračunom zmanjšanja, 

(87) Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje te uredbe in preprečili nepošteno 
konkurenco ali diskriminacijo med kmeti, 
bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo 
referenčnih površin za podporo za oljnice, 
pravili za odobritev zemljišča in sort za 
namene na kmetijsko rastlino vezanega 
plačila za bombaž in z njim povezanih 
uradnih obvestil, izračunom zmanjšanja, 
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kadar upravičena površina bombaža 
presega osnovno površino, finančno 
pomočjo Unije za destilacijo stranskih 
proizvodov vinarstva, letno razdelitvijo na 
države članice skupnega zneska podpore 
Unije za vrste intervencij za razvoj 
podeželja, pravili za predstavitev 
elementov, ki jih je treba vključiti v 
strateški načrt SKP, pravili o postopku in 
rokih za odobritev strateških načrtov SKP 
ter predložitev in odobritev zahtev za 
spremembo strateških načrtov SKP, 
enotnimi pogoji za izvajanje zahtev glede 
informiranja in obveščanja javnosti glede 
možnosti, ki jih ponujajo strateški načrti 
SKP, pravili glede okvira spremljanja in 
ocenjevanja smotrnosti, pravili za 
predstavitev vsebine letnega poročila o 
smotrnosti, pravili o informacijah, ki jih 
morajo predložiti države članice za oceno 
smotrnosti, ki jo pripravi Komisija, pravili 
glede potreb po podatkih in sinergij med 
potencialnimi viri podatkov ter ureditvami 
za zagotavljanje usklajenega pristopa pri 
določanju dodelitve dodatka za uspešnost 
državam članicam. Ta pooblastila bi bilo 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta22.

kadar upravičena površina bombaža 
presega osnovno površino, finančno 
pomočjo Unije za destilacijo stranskih 
proizvodov vinarstva metanizacijo in 
kompostiranje ostankov vinarstva, letno 
razdelitvijo na države članice skupnega 
zneska podpore Unije za vrste intervencij 
za razvoj podeželja, pravili za predstavitev 
elementov, ki jih je treba vključiti v 
strateški načrt SKP, pravili o postopku in 
rokih za odobritev strateških načrtov SKP 
ter predložitev in odobritev zahtev za 
spremembo strateških načrtov SKP, 
enotnimi pogoji za izvajanje zahtev glede 
informiranja in obveščanja javnosti glede 
možnosti, ki jih ponujajo strateški načrti 
SKP, pravili glede okvira spremljanja in 
ocenjevanja smotrnosti, pravili za 
predstavitev vsebine letnega poročila o 
smotrnosti, pravili o informacijah, ki jih 
morajo predložiti države članice za oceno 
smotrnosti, ki jo pripravi Komisija, pravili 
glede potreb po podatkih in sinergij med 
potencialnimi viri podatkov ter ureditvami 
za zagotavljanje usklajenega pristopa pri 
določanju dodelitve dodatka za uspešnost 
državam članicam. Ta pooblastila bi bilo 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta22.

__________________ __________________
22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „gostota živine“ pomeni skupno 
težo živali, ki so hkrati v hlevu, na 
kvadratni meter uporabne površine.

Obrazložitev

Gostota živine se lahko uporablja kot parameter pri intervencijah, pomembnih za dobrobit in 
zdravje živali, zato jo je treba opredeliti v tej uredbi.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) „operacija koncentriranega 
hranjenja živali“ pomeni rejo živali na 
živinorejskem gospodarstvu z gostoto, ki 
presega gostoto, ki jo dovoljujejo območje 
in naravni viri ali zmogljivost 
gospodarstva, ali v primeru goveda in 
prežvekovalcev, ko živali nimajo dostopa 
do pašnikov ali ustreznega števila 
hektarjev podporne krmne površine za 
podporo paši ali iskanju hrane na 
pašnikih ali travinju;

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „vzajemni sklad“ pomeni shemo, ki 
jo akreditira država članica v skladu z 
nacionalnim pravom ter v okviru katere se 
vključeni kmetje zavarujejo in prejmejo 
nadomestila za gospodarske izgube;

(e) „vzajemni sklad“ pomeni shemo, ki 
jo akreditira država članica v skladu z 
nacionalnim pravom ter v okviru katere se 
vključeni kmetje zavarujejo in prejmejo 
nadomestila za izgube pri proizvodnji ter 
lahko dokažejo, da so vnaprej sprejeli 
previdnostne ukrepe.
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Obrazložitev

Vzajemni sklad bi moral izgube nadomestiti samo v primeru, če kmet dokaže, da je vnaprej 
izvedel previdnostne ukrepe. Plačila bi bilo treba odobriti za izgube pri proizvodnji. Druge 
vrste izgub se ne bi smele kriti s plačili iz vzajemnega sklada.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „ciljne vrednosti“ pomenijo vnaprej 
dogovorjene vrednosti, ki jih je treba 
doseči ob koncu obdobja v zvezi s 
kazalniki rezultatov, vključenimi v 
specifičen cilj;

(i) „ciljne vrednosti“ pomenijo vnaprej 
dogovorjene vrednosti, ki jih je treba 
doseči ob koncu obdobja v zvezi s 
kazalniki rezultatov in učinka, vključenimi 
v specifičen cilj;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „skladnost politik za razvoj“ 
pomeni, da Unija v skladu s členom 208 
PDEU pri politikah, ki jih izvaja, in pri 
uresničevanju ciljev notranje politike 
upošteva cilje razvojnega sodelovanja ter 
ne sprejema političnih ukrepov, ki 
negativno vplivajo na razvojne cilje Unije;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) „preverjanje primernosti z vidika 
okolja in biotske raznovrstnosti“ pomeni 
strukturiran postopek, s katerim se 
zagotovi učinkovita uporaba orodij za 
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preprečevanje škodljivih vplivov izdatkov 
Unije in povečanje njihovih koristi za 
stanje okolja in biotske raznovrstnosti EU, 
ki temelji na „skupnem okviru za 
prilagajanje proračuna EU na biotsko 
raznovrstnost“ in je v skladu z 
nacionalnimi pravili in smernicami, če so 
na voljo, ali mednarodno priznanimi 
standardi;

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) „prilagajanje na podnebne 
spremembe“ pomeni postopek za 
zagotovitev, da je infrastruktura odporna 
na škodljive vplive podnebja v skladu z 
nacionalnimi predpisi in smernicami, če 
so na voljo, ali mednarodno priznanimi 
standardi.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točki a in b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 Člen 4

Opredelitve pojmov, ki jih je treba določiti 
v strateških načrtih SKP

Opredelitve pojmov, ki jih je treba določiti 
v strateških načrtih SKP

1. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP zagotovijo opredelitev pojmov 
kmetijska dejavnost, kmetijska površina, 
upravičeni hektar, pravi kmet in mladi 
kmet:

1. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP zagotovijo opredelitev pojmov 
kmetijska dejavnost, kmetijska površina, 
upravičeni hektar, pravi kmet in mladi 
kmet:

(a) „kmetijska dejavnost“ se opredeli 
tako, da vključuje proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov s seznama v Prilogi I k PDEU, 
vključno z bombažem in panjevci s kratko 
obhodnjo, ter tudi vzdrževanje kmetijske 

(a) „kmetijska dejavnost“ se opredeli 
tako, da vključuje proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov s seznama v Prilogi I k PDEU, 
vključno z bombažem in panjevci s kratko 
obhodnjo, ter tudi vzdrževanje kmetijske 
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površine v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki 
presegajo uporabo običajnih kmetijskih 
metod in strojev;

površine v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo brez pripravljalnih ukrepov, ki 
presegajo uporabo običajnih kmetijskih 
metod in strojev, tudi v gozdnem 
kmetijstvu;

(b) „kmetijska površina“ se opredeli 
tako, da je sestavljena iz ornih zemljišč, 
trajnih nasadov in trajnega travinja. Države 
članice pojme „orno zemljišče“, „trajni 
nasad“ in „trajno travinje“ podrobneje 
opredelijo znotraj naslednjega okvira:

(b) „kmetijska površina“ se opredeli 
tako, da je sestavljena iz ornih zemljišč, 
trajnih nasadov in trajnega travinja. 
Krajinske značilnosti se lahko vključijo 
kot sestavine kmetijske površine. Države 
članice pojme „orno zemljišče“, „trajni 
nasad“ in „trajno travinje“ podrobneje 
opredelijo znotraj naslednjega okvira:

(i) „orno zemljišče“ je zemljišče, ki se 
obdeluje za namene pridelave kmetijskih 
rastlin, ali območja, ki so na voljo za 
pridelavo kmetijskih rastlin, vendar so 
neobdelana, vključno s površinami pod 
praho v skladu s členi 22, 23 in 24 Uredbe 
Sveta (ES) št. 1257/19991, členom 39 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/20052, 
členom 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ali 
členom 65 te uredbe;

(i) „orno zemljišče“ je zemljišče, ki se 
obdeluje za namene pridelave kmetijskih 
rastlin, ali območja, ki so na voljo za 
pridelavo kmetijskih rastlin, vendar so 
neobdelana, in lahko vključuje 
kombinacijo kmetijskih rastlin z drevesi 
in/ali grmičevjem, ki tvorijo gozdarsko-
kmetijski sistem, vključno s površinami 
pod praho v skladu s členi 22, 23 in 24 
Uredbe Sveta (ES) št. 1257/19991, 
členom 39 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/20052, členom 28 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 ali členom 65 te uredbe;

(ii) „trajni nasad“ je nasad rastlin, ki 
niso vključene v kolobarjenje in niso trajno 
travinje in trajni pašnik, ki je na istem 
zemljišču najmanj pet let in daje večkratne 
pridelke, vključno z drevesnicami in 
panjevci s kratko obhodnjo;

(ii) „trajni nasad“ je nasad rastlin, ki 
niso vključene v kolobarjenje in niso trajno 
travinje in trajni pašnik, ki je na istem 
zemljišču najmanj pet let in daje večkratne 
pridelke, vključno z drevesnicami, tudi če 
tam rastline stojijo v posodah, obdanih s 
plastiko (če tako določi država članica), in 
panjevci s kratko obhodnjo;

(iii) „trajno travinje in trajni pašnik“ (v 
nadaljnjem besedilu skupaj: travno 
travinje) je zemljišče, ki najmanj pet let ni 
bilo vključeno v kolobarjenje kmetijskega 
gospodarstva, kjer se naravno (s 
samozasaditvijo) ali s setvijo (posejano) 
goji trava ali druge zelene krmne rastline. 
Na njem so lahko prisotne tudi druge 
vrste, na primer grmičevje in/ali drevesa, ki 
se lahko uporabljajo za pašo ali 
proizvodnjo živalske krme;

(iii) „trajno travinje in trajni pašnik“ (v 
nadaljnjem besedilu skupaj: travno 
travinje) je zemljišče, kjer se naravno (s 
samozasaditvijo) ali s setvijo (posejano) 
goji trava ali druge zelene krmne rastline in 
ki najmanj pet let ni bilo vključeno v 
kolobarjenje kmetijskega gospodarstva in 
najmanj pet let ni bilo preorano; 
Opredelitev vključuje tudi druge vrste, na 
primer grmičevje in/ali drevesa, ki se lahko 
uporabljajo za pašo, in druge vrste, na 
primer grmičevje in/ali drevesa, ki so 
namenjene živalski krmi, pod pogojem, da 
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prevladujejo trave in druge zelene krmne 
rastline;

(iiia) „začasno travinje“ je opredeljeno 
kot trava ali zelene krmne rastline, ki se 
gojijo na ornih zemljiščih manj kot pet 
zaporednih let ali več kot pet let, če se 
izvaja oranje in ponovno sejanje. Ne šteje 
se k ponorom ogljika ali podnebnim 
ciljem.
Države članice se lahko tudi odločijo, da 
kot trajno travinje štejejo:
a) zemljišča, ki se lahko uporabljajo 
za pašo in so del uveljavljenih lokalnih 
praks, kadar trave in druge zelene krmne 
rastline tradicionalno ne prevladujejo na 
površinah za pašo; in/ali
(b) zemljišča, ki se lahko uporabljajo 
za pašo, kadar trave in druge zelene 
krmne rastline ne prevladujejo na 
površinah za pašo ali jih tam sploh ni;

______________________ ______________________
1 Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z 
dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
(EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi 
določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, 
str. 80).

1 Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z 
dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
(EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi 
določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, 
str. 80).

2 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z 
dne 20. septembra 2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

2 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z 
dne 20. septembra 2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5

Splošni cilji Splošni cilji

Namen podpore iz EKJS in EKSRP je Namen podpore iz EKJS in EKSRP je 
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nadaljnje izboljšanje trajnostnega razvoja 
na področju kmetijstva, v sektorju hrane in 
na podeželskih območjih ter prispeva k 
doseganju naslednjih splošnih ciljev:

nadaljnje izboljšanje trajnostnega razvoja 
na področju kmetijstva, v sektorju hrane in 
na podeželskih območjih, skladnost z 
okoljskimi in podnebnimi cilji Unije ter 
prispevek k doseganju naslednjih splošnih 
ciljev:

(a) spodbujanje pametnega, odpornega 
in raznolikega kmetijskega sektorja, ki 
zagotavlja prehransko varnost;

(a) spodbujanje vključujočega, 
pametnega, odpornega in raznolikega 
kmetijskega sektorja, ki zagotavlja trajnost 
in dolgoročno prehransko varnost;

(b) krepitev skrbi za okolje in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
doseganju ciljev Unije, povezanih z 
okoljem in podnebjem;

(b) podpora podnebnemu varstvu in 
njegovo izboljšanje, podnebnim ukrepom 
ter biotski raznovrstnosti; doseganje ciljev 
Unije, povezanih z okoljem in podnebjem;

(c) krepitev družbenogospodarskega 
tkiva podeželskih območij.

(c) krepitev družbenogospodarskega 
tkiva za ženske in moške na podeželskih 
območjih, uravnotežen teritorialni razvoj 
podeželskih gospodarstev ter prispevek k 
ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest 
ob upoštevanju načel pravičnosti in 
enakosti.

Te cilje dopolnjuje horizontalni cilj 
posodobitve sektorja s spodbujanjem in 
razširjanjem znanja, inovacij in 
digitalizacije v kmetijstvu in na 
podeželskih območjih ter s spodbujanjem 
njihovega prevzemanja.

Te cilje dopolnjuje horizontalni cilj 
posodobitve sektorja s spodbujanjem 
trajnostnega razvoja in razširjanjem 
znanja, inovacij in digitalizacije v 
kmetijstvu in na podeželskih območjih ter s 
spodbujanjem njihovega prevzemanja.

Ti cilji se dosežejo ob prizadevanju za 
zunanjo konvergenco med državami 
članicami.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 Člen 6

Specifični cilji Specifični cilji

1. Splošne cilje se bo poskušalo 
uresničiti z izpolnitvijo naslednjih 
specifičnih ciljev:

1. Splošne cilje se bo poskušalo 
uresničiti z izpolnitvijo naslednjih 
specifičnih ciljev:

(a) podpora vzdržnim dohodkom (a) podpora vzdržnim dohodkom 
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kmetij in odpornosti po vsej Uniji za 
povečanje prehranske varnosti;

kmetij in kmetijske odpornosti po vsej 
Uniji za povečanje dolgoročne prehranske 
varnosti in preprečevanje prekomerne 
proizvodnje;

(b) krepitev tržne usmerjenosti in 
povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim 
poudarkom na raziskavah, tehnologiji in 
digitalizaciji;

(b) spodbujanje lokalne, nacionalne in 
evropske tržne usmerjenosti ter povečanje 
okoljske trajnosti in dolgoročne 
konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom 
na raziskavah, naložbah, tehnologiji in 
digitalizaciji v okviru krožnega 
gospodarstva;

(c) izboljšanje položaja kmetov v 
vrednostni verigi;

(c) izboljšanje položaja kmetov v 
vrednostni verigi, tudi s spodbujanjem 
kratkih dobavnih verig;

(d) prispevanje k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje ter k 
trajnostni energiji;

(d) prispevanje k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, zlasti z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov iz 
kmetijskega in živilskega sektorja, tudi z 
boljšim odstranjevanjem in sekvestracijo 
ogljika v tleh v skladu s Pariškim 
sporazumom;

(e) spodbujanje trajnostnega razvoja in 
učinkovitega upravljanja naravnih virov, 
kot so voda, tla in zrak;

(e) prispevanje k varovanju in 
izboljšanju kakovosti zraka in vode, 
zmanjšanje uporabe pesticidov in 
antibiotikov, spodbujanje bolj trajnostne 
rabe vode ter varovanje in izboljšanje tal;

(f) prispevanje k varstvu biotske 
raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih 
storitev ter ohranjanje habitatov in krajine;

(f) krepitev ekosistemskih storitev, 
tudi na podeželju, ter zaustavitev izgube 
biotske raznovrstnosti in obrnitev trenda 
izgube, vključno z opraševalci; prispevanje 
k varovanju, ohranjanju in izboljšanju 
habitatov, sistemov kmetovanja z visoko 
naravno vrednostjo, vrst in krajin;

(g) privabljanje mladih kmetov in 
spodbujanje razvoja podjetij na 
podeželskih območjih;

(g) privabljanje mladih in novih 
kmetov, zlasti v najmanj naseljenih regijah, 
spodbujanje enakosti spolov in 
omogočanje trajnostnega razvoja podjetij 
na podeželskih območjih;

(h) spodbujanje zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti in lokalnega razvoja 
na podeželskih območjih, vključno z 
biogospodarstvom in trajnostnim 
gozdarstvom;

(h) spodbujanje zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti, enakosti spolov ter 
lokalnega in poslovnega razvoja na 
podeželskih območjih, kot so območja z 
naravnimi omejitvami, vključno s 
trajnostnim biogospodarstvom, krožnim 
gospodarstvom ter trajnostnim kmetijstvom 
in gozdarstvom, da bi se dosegla socialna 
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in teritorialna kohezija;

(i) izboljšanje odziva kmetijstva EU na 
potrebe družbe na področju hrane in 
zdravja, vključno z zdravo, hranljivo in 
trajnostno hrano, zavrženo hrano ter 
dobrobitjo živali.

(i) izboljšanje odziva kmetijstva Unije 
na potrebe družbe na področju hrane in 
zdravja, vključno z zdravo, hranljivo in 
trajnostno hrano, kmetovanja z nizkimi 
vložki in ekološkega kmetijstva, 
zmanjševanje živilskih odpadkov, 
preprečevanje odpornosti na antimikrobike 
in izboljšanje dobrobiti živali.

2. Države članice pri uresničevanju 
specifičnih ciljev zagotovijo poenostavitev 
in uspešnost podpore SKP.

2. Države članice pri uresničevanju 
specifičnih ciljev zagotovijo poenostavitev 
in uspešnost podpore SKP.

2a. Države članice navedejo svoj 
prispevek k ciljem, določenim v tem členu, 
in v skladu s tem predlagajo nacionalne 
cilje. Splošni in posebni cilji, podporni 
ukrepi in nacionalni cilji so skladni z 
zakonodajo iz Priloge XI in jo 
dopolnjujejo. V skladu s postopkom iz 
poglavja III naslova V Komisija zagotovi, 
da intervencije in prispevki, ki jih 
načrtujejo države članice, zadoščajo za 
doseganje ciljev Unije iz ustrezne 
zakonodaje v Prilogi XI.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 Člen 7

Kazalniki Kazalniki

1. Doseganje ciljev iz člena 5 in člena 
6(1) se oceni na podlagi skupnih 
kazalnikov, povezanih z izložki, rezultati in 
učinki. Sklop skupnih kazalnikov 
vključuje:

1. Doseganje ciljev iz člena 5 in člena 
6(1) se oceni na podlagi skupnih 
kazalnikov, povezanih z izložki, rezultati in 
učinki. Sklop skupnih kazalnikov 
vključuje:

(a) kazalnike izložkov, ki se nanašajo 
na dosežene izložke podprtih intervencij;

(a) kazalnike izložkov, ki se nanašajo 
na dosežene izložke podprtih intervencij;

(b) kazalnike rezultatov, ki se nanašajo 
na zadevne specifične cilje ter se uporabijo 
pri določanju merljivih mejnikov in ciljnih 
vrednosti v zvezi s temi specifičnimi cilji v 

(b) kazalnike rezultatov, ki se nanašajo 
na zadevne specifične cilje ter se uporabijo 
pri določanju merljivih mejnikov in ciljnih 
vrednosti v zvezi s temi specifičnimi cilji v 
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strateških načrtih SKP in ocenjevanju 
napredka pri doseganju ciljnih vrednosti. 
Kazalniki, ki se nanašajo na cilje, povezane 
z okoljem in podnebjem, lahko zajemajo 
intervencije, vključene v zadevne 
nacionalne instrumente načrtovanja na 
področju okolja in podnebja, ki izhajajo iz 
zakonodaje Unije, navedene v Prilogi XI;

strateških načrtih SKP in ocenjevanju 
napredka pri doseganju ciljnih vrednosti. 
Kazalniki, ki se nanašajo na cilje, povezane 
z okoljem in podnebjem, kjer je ustrezno, 
zajemajo intervencije, vključene v zadevne 
nacionalne instrumente načrtovanja na 
področju okolja in podnebja, ki izhajajo iz 
zakonodaje Unije, navedene v Prilogi XI;

(c) kazalnike učinkov, ki se nanašajo 
na cilje iz člena 5 in člena 6(1) ter se 
uporabljajo v okviru SKP in strateških 
načrtov SKP.

(c) kazalnike učinkov, ki se nanašajo 
na cilje iz člena 5 in člena 6(1) ter se 
uporabljajo za podporo pri določitvi 
merljivih ciljev smotrnosti v zvezi s 
specifičnimi cilji v okviru strateških 
načrtov SKP in za oceno napredka pri 
uresničevanju ciljev in SKP.

Skupni kazalniki izložkov, rezultatov in 
učinkov so določeni v Prilogi I.

Skupni kazalniki izložkov, rezultatov in 
učinkov so določeni v Prilogi I.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za spremembo Priloge I zaradi 
prilagoditve skupnih kazalnikov izložkov, 
rezultatov in učinkov, da bi se upoštevale 
izkušnje pri njihovi uporabi in po potrebi 
dodali novi kazalniki.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za spremembo Priloge I zaradi 
prilagoditve skupnih kazalnikov izložkov, 
rezultatov in učinkov, da bi se izboljšal 
okvir smotrnosti iz poglavja I naslova VII 
ter da bi se upoštevale izkušnje pri njihovi 
uporabi in po potrebi spremenili ali dodali 
novi kazalniki.

2a. Komisija pripravi vmesno oceno o 
uspešnosti, učinkovitosti, ustreznosti in 
usklajenosti za kazalnike izložkov, 
rezultatov in učinkov iz Priloge I in jo 
uskladi z oceno smotrnosti iz večletnega 
načrta ocenjevanja iz člena 127. Poročilo 
je del ocene učinka in predlogov za 
načrtovanje programov skupne kmetijske 
politike, ki se bo predvidoma začelo 
leta 2028.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo vključevanje 
vidika enakosti spolov v pripravo, 
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izvajanje in ocenjevanje intervencij za 
spodbujanje enakosti spolov in boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Trajnostni razvoj

Cilji strateških načrtov SKP se 
uresničujejo v skladu z načelom 
trajnostnega razvoja in ciljem o 
ohranjanju, varovanju in izboljšanju 
kakovosti okolja, kot določata člena 11 in 
191(1) PDEU, pri čemer je treba 
upoštevati načelo, da „plača 
onesnaževalec“. Države članice in 
Komisija zagotovijo, da se med pripravo in 
izvajanjem specifičnih ciljev SKP 
spodbujajo zahteve glede varstva okolja, 
učinkovite rabe virov, blažitve podnebnih 
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam, biotske raznovrstnosti, 
pripravljenosti na nesreče ter 
zmanjševanja in preprečevanja tveganj. 
Intervencije se načrtujejo in izvajajo v 
skladu z načelom skladnosti politik za 
razvoj, kot določa člen 208 PDEU. 
Komisija preveri strateško skladnost v 
skladu s postopkom iz poglavja III 
naslova V.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9b
Skladnost s Pariškim sporazumom
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1. Cilji strateških načrtov SKP se 
uresničujejo v skladu s Pariškim 
sporazumom ter za uresničevanje 
globalnih ciljev iz Pariškega sporazuma in 
obveznosti, opisanih v nacionalno 
določenih prispevkih Unije in držav 
članic. 
2. Cilj skupne kmetijske politike je 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov 
kmetijskega in živilskega sektorja v Uniji 
za 30 % do leta 2027. 
3. Države članice zagotovijo, da so njihovi 
strateški načrti SKP v skladu z že 
opredeljenimi dolgoročnimi nacionalnimi 
cilji, ki so določeni v zakonodajnih aktih 
iz Priloge XI ali izhajajo iz njih, in cilji iz 
odstavka 2 tega člena. 
4. Komisija pred odobritvijo strateških 
načrtov SKP zagotovi, da bo kombinacija 
vseh ciljev in ukrepov iz strateških načrtov 
omogočila izpolnitev podnebnih ciljev iz 
tega člena. 
5. Da bi ohranili enake konkurenčne 
pogoje po vsej Uniji, Komisija zagotovi, da 
imajo vse države članice podobne 
nacionalne podnebne cilje. 

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Svetovna razsežnost SKP

1. V skladu s členom 208 PDEU Unija in 
države članice zagotovijo, da se cilji 
razvojnega sodelovanja upoštevajo pri 
vseh intervencijah SKP, ter spoštujejo 
pravico do hrane in pravico do razvoja.
2. Države članice zagotovijo, da strateški 
načrti SKP čim bolj prispevajo k 
pravočasnemu doseganju ciljev iz agende 
za trajnostni razvoj do leta 2030, 
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predvsem ciljev trajnostnega razvoja 2, 10, 
12 in 13, ter iz Pariškega sporazuma. Zato 
intervencije SKP:
(i) prispevajo k razvoju raznolikega in 
trajnostnega kmetijstva ter odpornih 
agroekoloških praks v Uniji in 
partnerskih državah; 
(ii) prispevajo k ohranjanju genetske 
raznovrstnosti semen, gojenih rastlin, 
gojenih in udomačenih živali ter 
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v 
Uniji in partnerskih državah; 
(iii) prispevajo k izkoriščanju potenciala 
malih kmetov in malih kmetijskih podjetij, 
zlasti kmetic, domorodnih ljudstev, 
dejavnih v kmetijski proizvodnji, in 
pastirjev v Uniji in partnerskih državah; 
(iv) prispevajo k razvoju lokalnih 
prehranskih sistemov ter domačih in 
regionalnih trgov v Uniji in partnerskih 
državah, da bi čim bolj zmanjšali 
odvisnost od uvoza hrane in skrajšali 
prehranske verige; 
(v) odpravljajo trgovinske prakse, ki 
izkrivljajo svetovno trgovino na kmetijskih 
trgih; 
(vi) v celoti vključujejo ukrepe za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagoditev 
nanje; 
(vii) spoštujejo načelo, da je podnebje na 
prvem mestu, trg pa na drugem. 
3. Redno se ocenjuje, ali SKP upošteva 
skladnost politik za razvoj, med drugim na 
podlagi podatkov iz mehanizma 
spremljanja iz člena 119a. Komisija Svetu 
in Evropskemu parlamentu poroča o 
rezultatih ocene in odzivu politike Unije. 

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 Člen 11

Načelo in področje uporabe Načelo in področje uporabe

1. Države članice v svoje strateške 
načrte SKP vključijo sistem pogojenosti, v 
okviru katerega se upravna kazen naloži 
upravičencem, ki prejemajo neposredna 
plačila na podlagi poglavja II tega naslova 
ali letne premije na podlagi členov 65, 66 
in 67 ter ki ne izpolnjujejo predpisanih 
zahtev ravnanja na podlagi prava Unije ter 
standardov za ohranjanje dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojev zemljišč, ki so 
določeni v strateškem načrtu SKP, kot je 
navedeno v Prilogi III, in sicer v zvezi z 
naslednjimi področji:

1. Države članice v svoje strateške 
načrte SKP vključijo sistem pogojenosti, v 
okviru katerega se upravičencem, ki 
prejemajo neposredna plačila na podlagi 
poglavij II in III tega naslova ali letne 
premije na podlagi členov 65, 66 in 67, 
naloži upravna kazen, če ne izpolnjujejo, 
kjer je ustrezno, predpisanih zahtev 
ravnanja na podlagi prava Unije ter 
standardov za ohranjanje dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojev zemljišč, navedenih v 
Prilogi III, ki so določeni v strateškem 
načrtu SKP, in sicer v zvezi z naslednjimi 
področji:

(a) podnebje in okolje; (a) podnebje in okolje, vključno z 
vodo, zrakom, tlemi, biotsko 
raznovrstnostjo in ekosistemskimi 
storitvami;

(b) javno zdravje ter zdravje živali in 
rastlin;

(b) javno zdravje ter zdravje živali in 
rastlin;

(c) dobrobit živali. (c) dobrobit živali.

2. Pravila o upravnih kaznih, ki se 
vključijo v strateški načrt SKP, upoštevajo 
zahteve iz poglavja IV naslova IV Uredbe 
(EU) [HZU].

2. Pravila o učinkovitem in 
odvračilnem sistemu upravnih kaznih, ki 
se vključijo v strateški načrt SKP, 
upoštevajo zahteve iz poglavja IV naslova 
IV Uredbe (EU) [HZU].

3. Pravni akti iz Priloge III v zvezi s 
predpisanimi zahtevami ravnanja se 
uporabljajo v veljavni različici, v primeru 
direktiv pa v obliki, kot so bile prenesene v 
državah članicah.

3. Pravni akti iz Priloge III v zvezi s 
predpisanimi zahtevami ravnanja se 
uporabljajo v veljavni različici, v primeru 
direktiv pa v obliki, kot so bile prenesene v 
državah članicah.

4. Za namene tega oddelka 
„predpisana zahteva ravnanja“ pomeni 
vsako posamezno predpisano zahtevo 
ravnanja v skladu s pravom Unije, 
navedeno v Prilogi III, v okviru danega 
pravnega akta, ki se po vsebini razlikuje od 
vseh drugih zahtev istega akta.

4. Za namene tega oddelka 
„predpisana zahteva ravnanja“ pomeni 
vsako posamezno predpisano zahtevo 
ravnanja v skladu s pravom Unije, 
navedeno v Prilogi III, v okviru danega 
pravnega akta, ki se po vsebini razlikuje od 
vseh drugih zahtev istega akta.
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Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 Člen 12

Obveznosti držav članic v zvezi z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji

Obveznosti držav članic v zvezi z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji

1. Države članice zagotovijo, da se 
vse kmetijske površine, vključno z 
zemljišči, ki se ne uporabljajo več za 
proizvodne namene, obdelujejo v skladu z 
dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji. 
Države članice v skladu z glavnim ciljem 
standardov iz Priloge III na nacionalni ali 
regionalni ravni določijo minimalne 
standarde za upravičence za ohranjanje 
dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev 
zemljišč, pri čemer upoštevajo posebne 
značilnosti zadevnih površin, vključno s 
stanjem tal in podnebnimi razmerami, 
obstoječimi sistemi kmetovanja, rabo 
zemljišč, kolobarjenjem, načini kmetovanja 
ter strukturami kmetijskih gospodarstev.

1. Države članice zagotovijo, da se 
vse kmetijske površine, vključno z 
zemljišči, ki se ne uporabljajo več za 
proizvodne namene, obdelujejo v skladu z 
dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji. 
Države članice v skladu z glavnim ciljem 
standardov iz Priloge III in ob 
posvetovanju z ustreznimi deležniki na 
nacionalni ali regionalni ravni določijo 
minimalne standarde za upravičence za 
ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih 
pogojev zemljišč, da so skladni z 
zakonodajo iz Priloge XI in jo 
dopolnjujejo. Države članice upoštevajo 
posebne značilnosti zadevnih površin, 
vključno s stanjem tal in podnebnimi 
razmerami, v zvezi z doseganjem 
specifičnih ciljev iz točk (d), (e), (f) in (i) 
člena 6(1), obstoječimi sistemi 
kmetovanja, rabo zemljišč, kolobarjenjem, 
načini kmetovanja ter strukturami 
kmetijskih gospodarstev.

2. V zvezi z glavnimi cilji iz Priloge 
III lahko države članice poleg standardov, 
ki so v navedeni prilogi določeni za 
navedene glavne cilje, predpišejo dodatne 
standarde. Vendar države članice ne smejo 
opredeliti minimalnih standardov za 
glavne cilje, ki niso glavni cilji iz Priloge 
III.

2. Države članice ne opredelijo 
minimalnih standardov za glavne cilje, ki 
niso glavni cilji iz Priloge III. Vendar 
lahko v zvezi z glavnimi cilji iz Priloge III 
države članice poleg standardov, ki so v 
navedeni prilogi določeni za navedene 
glavne cilje, predpišejo dodatne standarde.

2a. Komisija po postopku iz člena 106 
oceni standarde, ki so jih opredelila 
države članice, pri čemer upošteva 
zahtevano učinkovitost standarda in 
obstoj alternativ.

3. Države članice vzpostavijo sistem, 
s katerim se zagotovi orodje za trajnostnost 

3. Države članice vzpostavijo sistem, 
s katerim se zagotovi orodje za trajnostnost 
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kmetij za hranila iz Priloge III z minimalno 
vsebino in funkcionalnostjo, kot sta 
določeni v navedeni prilogi, za 
upravičence, ki to orodje uporabljajo.

kmetij za hranila in zmanjšanje vložkov iz 
Priloge III z minimalno vsebino in 
funkcionalnostjo, kot sta določeni v 
navedeni prilogi, za upravičence, ki to 
orodje uporabljajo. Za zagotovitev 
učinkovite rabe in izvajanja tega orodja 
Komisija zagotovi ustrezno prehodno 
obdobje za države članice.

Komisija lahko podpre države članice z 
oblikovanjem tega orodja ter potrebnih 
storitev hrambe in obdelave podatkov.

Komisija lahko podpre države članice z 
oblikovanjem tega orodja ter potrebnih 
storitev hrambe in obdelave podatkov.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za dopolnitev te uredbe s 
pravili o dobrih kmetijskih in okoljskih 
pogojih, vključno z določitvijo elementov 
sistema razmerja trajnega travinja, 
referenčnega leta in menjalnega razmerja 
v okviru DKOP 1, kot je navedeno v 
Prilogi III, formata ter dodatnih 
minimalnih elementov in funkcionalnosti 
orodja za trajnostnost kmetij za hranila.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za dopolnitev te uredbe s 
pravili o dobrih kmetijskih in okoljskih 
pogojih, vključno z določitvijo elementov 
sistema razmerja trajnega travinja, formata 
ter dodatnih minimalnih elementov in 
funkcionalnosti orodja za trajnostnost 
kmetij za hranila in zmanjšanje vložkov.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za dopolnitev te uredbe s 
pravili o dobrih kmetijskih in okoljskih 
pogojih v primerih višje sile, vključno z 
naravnimi nesrečami, epidemijami in 
rastlinskimi boleznimi.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 Člen 13

Storitve kmetijskega svetovanja Storitve kmetijskega svetovanja

1. Države članice v strateški načrt 
SKP vključijo sistem za zagotavljanje 
storitev svetovanja kmetom in drugim 
upravičencem do podpore SKP glede 
upravljanja z zemljišči in upravljanja s 
kmetijskimi gospodarstvi (v nadaljnjem 

1. Države članice v strateški načrt 
SKP vključijo sistem za zagotavljanje 
storitev svetovanja kmetom in drugim 
upravičencem do podpore SKP in tudi, 
kjer je ustrezno, lastnikom gozdov, glede 
upravljanja z zemljišči in upravljanja s 
kmetijskimi gospodarstvi (v nadaljnjem 
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besedilu: storitve kmetijskega svetovanja). besedilu: storitve kmetijskega svetovanja).

2. Storitve kmetijskega svetovanja 
zajemajo gospodarsko, okoljsko in socialno 
razsežnost ter zagotavljajo najnovejše 
tehnične in znanstvene informacije, 
pridobljene s pomočjo raziskav in inovacij. 
Vključene so v povezane storitve 
kmetijskih svetovalcev, raziskovalcev ter 
organizacij kmetov in drugih 
zainteresiranih strani, ki tvorijo sisteme 
znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS).

2. Storitve kmetijskega svetovanja 
zajemajo gospodarsko, okoljsko in socialno 
razsežnost ter pospešujejo osvajanje veščin 
in znanja, potrebnega za trajnostno 
proizvodnjo z manj vložki, kjer se 
uporabljajo najnovejše tehnične in 
znanstvene informacije, pridobljene s 
pomočjo raziskav in inovacij. Vključene so 
v povezane storitve kmetijskih svetovalcev, 
raziskovalcev ter organizacij kmetov in 
drugih zainteresiranih strani, ki tvorijo 
sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu 
(AKIS).

3. Države članice zagotovijo, da je 
kmetijsko svetovanje nepristransko in da 
svetovalci niso v navzkrižju interesov.

3. Države članice zagotovijo, da je 
kmetijsko svetovanje nepristransko in da 
svetovalci niso v navzkrižju interesov ter 
da so storitve kmetijskega svetovanja 
prilagojene različnosti kmetij in 
proizvodnih modelov.

3a. Komisija opredeli minimalne 
standarde za storitve kmetijskega 
svetovanja v smislu kakovosti, 
neodvisnosti in ozemeljske pokritosti 
zagotavljanja svetovanja.

4. Storitve kmetijskega svetovanja 
zajemajo najmanj:

4. Storitve kmetijskega svetovanja 
zajemajo najmanj:

(a) vse zahteve, pogoje in upravljavske 
obveznosti, ki se uporabljajo za kmete in 
druge upravičence v skladu s strateškim 
načrtom SKP, vključno z zahtevami in 
standardi v okviru pogojenosti in s pogoji 
za programe podpore, pa tudi informacije o 
finančnih instrumentih in poslovnih 
načrtih, vzpostavljenih v okviru strateškega 
načrta SKP;

(a) vse zahteve, pogoje in upravljavske 
obveznosti, ki se uporabljajo za kmete in 
druge upravičence v skladu s strateškim 
načrtom SKP, vključno z zahtevami in 
standardi v okviru pogojenosti in s pogoji 
za programe podpore, pa tudi informacije o 
finančnih instrumentih in poslovnih 
načrtih, vzpostavljenih v okviru strateškega 
načrta SKP;

(b) zahteve, kot jih opredelijo države 
članice, za izvajanje Direktive 2000/60/ES, 
Direktive 92/43/EGS, Direktive 
2009/147/ES, Direktive 2008/50/ES, 
Direktive (EU) 2016/2284, Uredbe (EU) 
2016/2031, Uredbe (EU) 2016/429, člena 
55 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta30 ter Direktive 
2009/128/ES;

(b) zahteve, kot jih opredelijo države 
članice, za izvajanje Direktive 2000/60/ES, 
Direktive 92/43/EGS, Direktive 
2009/147/ES, Direktive 2008/50/ES, 
Direktive (EU) 2016/2284, Uredbe (EU) 
2016/2031, izvedbenih uredb (EU) 
2013/485, 2018/783, 2018/784 in 
2018/785, Uredbe (EU) 2016/429, Uredbe 
(ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta30, Direktive 2009/128/ES, 
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Direktive 98/58/ES, Direktive 1999/74/ES, 
Direktive 2007/43/ES, Direktive 
2008/119/ES, Direktive 2008/120/ES, 
Uredbe (ES) št. 543/2008 in Uredbe (ES) 
1/2005, pri čemer se spodbuja prehod na 
prakse ekološkega kmetijstva;

(ba) prehod na agroekološke prakse, 
vključno s kmetijsko-gozdarskimi sistemi, 
ter njihovo ohranjanje;
(bb) orodje za trajnostnost kmetij za 
hranila in zmanjšanje vložkov iz člena 
12(3);

(c) kmetijske prakse, ki preprečujejo 
razvoj odpornosti proti antimikrobikom, 
kot je določeno v sporočilu o evropskem 
akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper 
odpornost proti antimikrobikom31; 

(c) kmetijske prakse, ki preprečujejo 
razvoj odpornosti proti antimikrobikom, 
kot je določeno v sporočilu o evropskem 
akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper 
odpornost proti antimikrobikom31; 

(d) obvladovanje tveganj iz člena 70; (d) obvladovanje tveganj iz člena 70;

(e) podporo za inovacije, zlasti za 
pripravo in izvajanje projektov operativne 
skupine evropskega inovacijskega 
partnerstva za kmetijsko produktivnost in 
trajnostnost iz člena 114;

(e) podporo za inovacije, zlasti za 
pripravo in izvajanje projektov operativne 
skupine evropskega inovacijskega 
partnerstva za kmetijsko produktivnost in 
trajnostnost iz člena 114;

(f) razvoj digitalnih tehnologij v 
kmetijstvu in na podeželskih območjih, kot 
je navedeno v členu 102(b).

(f) razvoj digitalnih tehnologij v 
kmetijstvu in na podeželskih območjih, kot 
je navedeno v členu 102(b).

(fa) podporo in pomoč mladih kmetom 
in novim udeležencem v prvih petih letih 
po začetku delovanja;
(fb) ustanavljanje in razvoj organizacij 
proizvajalcev.

______________________ ______________________
30 Uredba (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet in razveljavitvi direktiv 
Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL 
L 309, 24.11.2009, str. 1).

30 Uredba (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 
oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet in razveljavitvi direktiv 
Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL 
L 309, 24.11.2009, str. 1).

______________________ ______________________
31 Evropski akcijski načrt „eno 
zdravje“ zoper odpornost proti 
antimikrobikom (COM(2017) 339 final).

31 Evropski akcijski načrt „eno 
zdravje“ zoper odpornost proti 
antimikrobikom (COM(2017) 339 final).
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Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Naslov 3 – poglavje 1 – oddelek 3 a (novo) – člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 3a
Ekološko kmetovanje

Člen 13a
Ekološko kmetovanje

Ekološko kmetijstvo je v skladu z 
opredelitvijo iz Uredbe (EU) št. 2018/848 
Evropskega parlamenta in Sveta1a 
certificiran sistem kmetovanja, ki lahko 
prispeva k številnimi specifičnim ciljem 
SKP, določenim v členu 6(1) te uredbe. 
Glede na koristi ekološkega kmetovanja in 
naraščajoče povpraševanje, ki se še vedno 
povečuje hitreje od pridelave, države 
članice ocenijo raven podpore, potrebne 
za kmetijska zemljišča, ki se obdelujejo v 
skladu z ekološkim certifikatom. Države 
članice v svoje strateške načrte SKP 
vključijo analizo proizvodnje ekološkega 
sektorja, pričakovanega povpraševanja in 
njegovega potenciala za uresničitev ciljev 
SKP ter določijo cilje za povečanje deleža 
kmetijskih zemljišč, ki se obdelujejo 
ekološko, in za razvoj celotne ekološke 
dobavne verige. Države članice na podlagi 
te ocene določijo ustrezno raven podpore 
za preusmeritev v ekološko kmetovanje in 
njegovo ohranitev, in sicer na podlagi 
ukrepov za razvoj podeželja iz člena 65, 
ekoshem iz člena 28 ali s kombinacijo 
obojega, in zagotovijo, da so dodeljena 
sredstva primerna glede na pričakovano 
rast ekološke pridelave.
___________________
1a Uredba (EU) 2018/848 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL 
L 150, 14.6.2018, str. 1).
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Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 Člen 14

Vrste intervencij v obliki neposrednih 
plačil

Vrste intervencij v obliki neposrednih 
plačil

1. Vrste intervencij v okviru tega 
poglavja so lahko v obliki nevezanih in 
vezanih neposrednih plačil.

1. Vrste intervencij v okviru tega 
poglavja so lahko v obliki nevezanih in 
vezanih neposrednih plačil.

2. Nevezana neposredna plačila so 
naslednja: 

2. Nevezana neposredna plačila so 
naslednja: 

(a) osnovna dohodkovna podpora za 
trajnostnost;

(a) osnovna dohodkovna podpora za 
trajnostnost;

(b) dopolnilna prerazporeditvena 
dohodkovna podpora za trajnostnost;

(b) dopolnilna prerazporeditvena 
dohodkovna podpora za trajnostnost;

(c) dopolnilna dohodkovna podpora za 
mlade kmete;

(c) dopolnilna dohodkovna podpora za 
mlade kmete;

(d) sheme za podnebje in okolje. (d) sheme za podnebje in okolje.

3. Vezana neposredna plačila so 
naslednja:

3. Vezana neposredna plačila so 
naslednja:

(a) vezana dohodkovna podpora; (a) vezana dohodkovna podpora;

(b) na kmetijsko rastlino vezano plačilo 
za bombaž.

(b) na kmetijsko rastlino vezano plačilo 
za bombaž.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Naslednje kategorije upravičencev niso 
upravičene do izplačil dohodkovne 
podpore v okviru EKJS:
(a) nacionalni ali regionalni politiki ali 
javni uslužbenci, ki so neposredno ali 
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posredno odgovorni za načrtovanje, 
upravljanje ali nadzor razdelitve subvencij 
v okviru SKP;
(b) družinski člani oseb iz točke (a).

Obrazložitev

Glede na splošno razširjene težave v zvezi z nasprotjem interesov ni zaželeno, da bi kmetijski 
ministri, uradniki, člani kmetijskih odborov parlamentov ali njihove družine sprejemali 
odločitve o dohodkovni podpori.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15 Člen 15

Zmanjšanje plačil Zmanjšanje plačil

1. Države članice zmanjšajo znesek 
neposrednih plačil, ki se v skladu s tem 
poglavjem odobri kmetu za določeno 
koledarsko leto in presega 60 000 EUR, na 
naslednji način:

1. Države članice omejijo znesek 
neposrednih plačil, ki se v skladu s tem 
poglavjem odobri kmetu za določeno 
koledarsko leto, na 80 000 EUR.

(a) za vsaj 25 % za tranšo od 60 000 
EUR do 75 000 EUR; 
(b) za vsaj 50 % za tranšo od 75 000 
EUR do 90 000 EUR; 
(c) za vsaj 75 % za tranšo od 90 000 
EUR do 100 000 EUR;
(d) za 100 % za znesek, ki presega 
100 000 EUR.
2. Države članice pred uporabo 
odstavka 1 od zneska neposrednih plačil, ki 
se v skladu s tem poglavjem odobrijo 
kmetu za določeno koledarsko leto, 
odštejejo:

2. Države članice pred uporabo 
odstavka 1 od zneska neposrednih plačil, ki 
se v skladu s tem poglavjem odobrijo 
kmetu za določeno koledarsko leto, 
odštejejo plačila, odobrena v shemah za 
podnebje in okolje v skladu s členom 28.

(a) plače, povezane s kmetijsko 
dejavnostjo, ki jo je prijavil kmet, vključno 
z davki in socialnimi prispevki, vezanimi 
na zaposlitev, ter
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(b) enakovredne stroške rednega in 
neplačanega dela, povezanega s kmetijsko 
dejavnostjo, ki jo izvajajo osebe, ki delajo 
na zadevni kmetiji, vendar ne prejemajo 
plače ali so plačane manj, kot se običajno 
plača za opravljene storitve, vendar so 
nagrajene s poslovnim izidom kmetijskega 
poslovanja.
Države članice za izračun zneskov iz točk 
(a) in (b) uporabijo povprečne standardne 
plače, povezane s kmetijsko dejavnostjo 
na nacionalni ali regionalni ravni, 
pomnožene s številom letnih delovnih 
enot, ki jih prijavi zadevni kmet. 
3. Ocenjeni rezultat zmanjšanja plačil 
se uporabi predvsem za financiranje 
dopolnilne prerazporeditvene dohodkovne 
podpore za trajnostnost in šele nato za 
financiranje drugih intervencij v obliki 
nevezanih neposrednih plačil.

3. Ocenjeni rezultat zmanjšanja plačil 
se uporabi predvsem za financiranje shem 
za podnebje in okolje in šele nato za 
financiranje vrst intervencij v okviru 
EKSRP, določenih v poglavju IV, s 
prerazporeditvijo. Taka prerazporeditev 
sredstev v EKSRP je del finančnih 
preglednic strateškega načrta SKP in se v 
skladu s členom 90 lahko ponovno 
pregleda leta 2023. Zanjo ne veljajo 
najviše mejne vrednosti za prerazporeditev 
sredstev iz EKJS v EKSRP, določene v 
skladu s členom 90.

Poleg tega lahko države članice celotni 
rezultat ali njegov del s pomočjo 
prerazporeditve uporabijo za financiranje 
vrst intervencij v okviru EKSRP, kot je 
določeno v poglavju IV. Taka 
prerazporeditev v EKSRP je del finančnih 
preglednic strateškega načrta SKP in se v 
skladu s členom 90 lahko ponovno 
pregleda leta 2023. Zanjo ne veljajo 
najviše mejne vrednosti za prerazporeditev 
sredstev iz EKJS v EKSRP, določene v 
skladu s členom 90.

Poleg tega lahko države članice celotni 
rezultat ali njegov del uporabijo tudi za 
financiranje dopolnilne prerazporeditvene 
dohodkovne podpore za trajnostnost ali za 
financiranje drugih intervencij obliki 
nevezanih neposrednih plačil.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za dopolnitev te uredbe s 
pravili o določitvi usklajene podlage za 
izračun za zmanjšanje plačil iz odstavka 1, 
da se zagotovi pravilna razdelitev sredstev 
upravičencem.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za dopolnitev te uredbe s 
pravili o določitvi usklajene podlage za 
izračun za zmanjšanje plačil iz odstavka 1, 
da se zagotovi pravilna razdelitev sredstev 
upravičencem.
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Podpora iz tega pododdelka se v 
nobenem primeru ne namenja za 
proizvodne sisteme z negativnim vplivom 
na okolje ali tretje države ter ne 
nasprotuje skladnosti z zakonodajnimi 
akti iz Priloge XI.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Podpora iz tega pododdelka se ne 
uporablja za financiranje operacij 
koncentriranega hranjenja živali.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice se lahko odločijo 
razlikovati znesek osnovne dohodkovne 
podpore na hektar med različnimi 
skupinami ozemelj, ki se soočajo s 
podobnimi družbenogospodarskimi ali 
agronomskimi razmerami.

črtano

Obrazložitev

Želimo si pravično SKP znotraj držav članic in med njimi. Ta točka kljub taki ubeseditvi 
državam članicam omogoča, da še naprej dajejo prednost ravninskemu poljedelstvu, pri tem 
pa zapostavljajo aktivne kmete, ki zagotavljajo javne dobrine v včasih težkih razmerah na 
gorskih pašnikih ali območjih v mešani rabi, kar pogosto sovpada s kmetijstvom z visoko 
naravno vrednostjo.



AD\1181813SL.docx 63/182 PE630.523v04-00

SL

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20 Člen 20

Vrednost plačilnih pravic in konvergenca Vrednost plačilnih pravic in konvergenca

1. Države članice določijo vrednost na 
enoto plačilnih pravic pred konvergenco v 
skladu s tem členom, tako da vrednost 
plačilnih pravic sorazmerno prilagodijo 
glede na njihovo vrednost, kot je določena 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 za 
leto zahtevka 2020, in s tem povezana 
plačila za kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje, kot je 
določeno v poglavju III naslova III 
navedene uredbe za leto zahtevka 2020.

1. Države članice določijo vrednost na 
enoto plačilnih pravic pred konvergenco v 
skladu s tem členom, tako da vrednost 
plačilnih pravic sorazmerno prilagodijo 
glede na njihovo vrednost, kot je določena 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 za 
leto zahtevka 2020, in s tem povezana 
plačila za kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje, kot je 
določeno v poglavju III naslova III 
navedene uredbe za leto zahtevka 2020.

2. Države članice se lahko odločijo 
razlikovati vrednost plačilnih pravic v 
skladu s členom 18(2).

2. Države članice se lahko odločijo 
razlikovati vrednost plačilnih pravic v 
skladu s členom 18(2).

3. Države članice najpozneje do leta 
zahtevka 2026 določijo najvišjo vrednost 
plačilnih pravic za vsako državo članico ali 
skupino ozemelj, opredeljenih v skladu s 
členom 18(2).

3. Države članice najpozneje do leta 
zahtevka 2026 določijo najvišjo vrednost 
plačilnih pravic za vsako državo članico ali 
skupino ozemelj, opredeljenih v skladu s 
členom 18(2).

4. Kadar vrednost plačilnih pravic, 
kakor je določena v skladu z odstavkom 1, 
znotraj države članice ali skupine ozemelj, 
opredeljenih v skladu s členom 18(2), ni 
enotna, države članice konvergenco 
vrednosti plačilnih pravic v smeri enotne 
vrednosti na enoto zagotovijo najpozneje 
do leta zahtevka 2026.

4. Kadar vrednost plačilnih pravic, 
kakor je določena v skladu z odstavkom 1, 
znotraj države članice ali skupine ozemelj, 
opredeljenih v skladu s členom 18(2), ni 
enotna, države članice konvergenco 
vrednosti plačilnih pravic v smeri enotne 
vrednosti na enoto zagotovijo najpozneje 
do leta zahtevka 2026.

5. Države članice za namene odstavka 
4 zagotovijo, da najpozneje za leto 
zahtevka 2026 vrednost vseh plačilnih 
pravic znaša najmanj 75 % povprečnega 
načrtovanega zneska na enoto za osnovno 
dohodkovno podporo za leto zahtevka 
2026, kot je določeno v strateškem načrtu 
SKP, ki je bil za državo članico ali 
ozemlja, opredeljena v skladu s 

5. Države članice za namene odstavka 
4 zagotovijo, da najpozneje za leto 
zahtevka 2026 vrednost vseh plačilnih 
pravic znaša najmanj 75 % povprečnega 
načrtovanega zneska na enoto za osnovno 
dohodkovno podporo za leto zahtevka 
2026, kot je določeno v strateškem načrtu 
SKP, ki je bil za državo članico ali 
ozemlja, opredeljena v skladu s 
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členom 18(2), predložen v skladu s členom 
106(1).

členom 18(2), predložen v skladu s členom 
106(1).

6. Države članice povečanje vrednosti 
plačilnih pravic, ki je potrebno za skladnost 
z odstavkoma 4 in 5, financirajo z uporabo 
morebitnega rezultata, ki izhaja iz uporabe 
odstavka 3, ter po potrebi z zmanjšanjem 
razlike med vrednostjo na enoto plačilnih 
pravic, določeno v skladu z odstavkom 1, 
in povprečnim načrtovanim zneskom na 
enoto za osnovno dohodkovno podporo za 
leto zahtevka 2026, kot je določeno v 
strateškem načrtu SKP, ki je bil za državo 
članico ali ozemlja, opredeljena v skladu s 
členom 18(2), predložen v skladu s členom 
106(1).

6. Države članice povečanje vrednosti 
plačilnih pravic, ki je potrebno za skladnost 
z odstavkoma 4 in 5, financirajo z uporabo 
morebitnega rezultata, ki izhaja iz uporabe 
odstavka 3, ter po potrebi z zmanjšanjem 
razlike med vrednostjo na enoto plačilnih 
pravic, določeno v skladu z odstavkom 1, 
in povprečnim načrtovanim zneskom na 
enoto za osnovno dohodkovno podporo za 
leto zahtevka 2026, kot je določeno v 
strateškem načrtu SKP, ki je bil za državo 
članico ali ozemlja, opredeljena v skladu s 
členom 18(2), predložen v skladu s členom 
106(1).

Države članice se lahko odločijo, da 
zmanjšanje uporabijo za vse ali del 
plačilnih pravic z vrednostjo, določeno v 
skladu z odstavkom 1, ki presega 
povprečni načrtovani znesek na enoto za 
osnovno dohodkovno podporo za leto 
zahtevka 2026, kot je določeno v 
strateškem načrtu SKP, ki je bil za državo 
članico ali ozemlja, opredeljena v skladu s 
členom 18(2), predložen v skladu s členom 
106(1).

Države članice se lahko odločijo, da 
zmanjšanje uporabijo za vse ali del 
plačilnih pravic z vrednostjo, določeno v 
skladu z odstavkom 1, ki presega 
povprečni načrtovani znesek na enoto za 
osnovno dohodkovno podporo za leto 
zahtevka 2026, kot je določeno v 
strateškem načrtu SKP, ki je bil za državo 
članico ali ozemlja, opredeljena v skladu s 
členom 18(2), predložen v skladu s členom 
106(1).

7. Zmanjšanja iz odstavka 6 temeljijo 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih. Brez poseganja v minimalni 
odstotek, določen v skladu z odstavkom 5, 
lahko ta merila vključujejo določitev 
največjega zmanjšanja, ki ne sme biti 
manjše od 30 %.

7. Zmanjšanja iz odstavka 6 temeljijo 
na objektivnih in nediskriminatornih 
merilih. Brez poseganja v minimalni 
odstotek, določen v skladu z odstavkom 5, 
lahko ta merila vključujejo določitev 
največjega zmanjšanja, ki ne sme biti 
manjše od 30 %.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Države članice lahko v primerih iz 
točk (a) in (b) zaradi uresničevanja cilja iz 
člena 6(1)(h) dajo prednost ženskam.
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Obrazložitev

V okviru specifičnih ciljev za doseganje splošnih ciljev, se spodbuja večje sodelovanje žensk 
pri gospodarskih dejavnostih.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 Člen 26

Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna 
podpora za trajnostnost

Dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna 
podpora za trajnostnost

1. Države članice zagotovijo 
dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno 
podporo za trajnostnost (v nadaljnjem 
besedilu: prerazporeditvena dohodkovna 
podpora) v skladu s pogoji iz tega člena in 
kot je podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP.

1. Države članice zagotovijo 
dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno 
podporo za trajnostnost (v nadaljnjem 
besedilu: prerazporeditvena dohodkovna 
podpora) v skladu s pogoji iz tega člena in 
kot je podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP.

2. Države članice zagotovijo 
prerazporeditev podpore z večjih na manjše 
ali srednje velike kmetije z določitvijo 
prerazporeditvene dohodkovne podpore v 
obliki letnega nevezanega plačila na 
upravičeni hektar kmetom, ki so upravičeni 
do plačila v okviru osnovne dohodkovne 
podpore iz člena 17.

2. Države članice zagotovijo 
prerazporeditev podpore z večjih na manjše 
ali srednje velike kmetije z določitvijo 
prerazporeditvene dohodkovne podpore v 
obliki letnega nevezanega plačila na 
upravičeni hektar kmetom, ki so upravičeni 
do plačila v okviru osnovne dohodkovne 
podpore iz člena 17.

3. Države članice določijo znesek na 
hektar ali različne zneske za različne 
razpone hektarov ter tudi največje število 
hektarov na kmeta, za katero se izplača 
prerazporeditvena dohodkovna podpora.

3. Države članice določijo znesek na 
hektar ali različne zneske za različne 
razpone hektarov ter tudi največje število 
hektarov na kmeta, za katero se izplača 
prerazporeditvena dohodkovna podpora.

4. Načrtovani znesek na hektar za 
dano leto zahtevka ne presega 
nacionalnega povprečnega zneska 
neposrednih plačil na hektar za navedeno 
leto zahtevka.

4. Načrtovani znesek na hektar za 
dano leto zahtevka ne presega 
nacionalnega povprečnega zneska 
neposrednih plačil na hektar za navedeno 
leto zahtevka.

5. Nacionalni povprečni znesek 
neposrednih plačil na hektar se opredeli kot 
razmerje med nacionalno zgornjo mejo za 
neposredna plačila za dano leto zahtevka, 
kot je določena v Prilogi IV, in skupnimi 

5. Nacionalni povprečni znesek 
neposrednih plačil na hektar se opredeli kot 
razmerje med nacionalno zgornjo mejo za 
neposredna plačila za dano leto zahtevka, 
kot je določena v Prilogi IV, in skupnimi 
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načrtovanimi izložki za osnovno 
dohodkovno podporo za navedeno leto 
zahtevka, izraženo v številu hektarov.

načrtovanimi izložki za osnovno 
dohodkovno podporo za navedeno leto 
zahtevka, izraženo v številu hektarov.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kot del obveznosti, da prispevajo k 
specifičnemu cilju „privabljanje mladih 
kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na 
podeželskih območjih“ iz točke (g) člena 
6(1) ter da v skladu s členom 86(4) za ta 
cilj namenijo vsaj 2 % svojih sredstev za 
neposredna plačila, lahko države članice 
določijo dopolnilno dohodkovno podporo 
za mlade kmete, ki so prvič na novo 
ustanovili kmetijsko gospodarstvo ter ki so 
upravičeni do plačila v okviru osnovne 
dohodkovne podpore iz člena 17.

2. Kot del obveznosti, da prispevajo k 
specifičnemu cilju „privabljanje mladih 
kmetov“ iz točke (g) člena 6(1) ter da v 
skladu s členom 86(4) za ta cilj namenijo 
vsaj 4 % svojih sredstev za neposredna 
plačila, lahko države članice določijo 
dopolnilno dohodkovno podporo za mlade 
kmete, ki so upravičeni do plačila v okviru 
osnovne dohodkovne podpore iz člena 17 
ter ki prvič vzpostavljajo kmetijsko 
gospodarstvo ali so ga vzpostavili v petih 
letih pred predložitvijo vloge za plačilo za 
mlade kmete pod pogojem, da se ta plačila 
uporabijo za trajnostno proizvodnjo in če 
prihodki/finančna sredstva ne presegajo 
praga iz člena 15. 
Ne glede na prvi pododstavek lahko mladi 
kmetje, ki so v zadnjem letu uporabe 
Uredbe (EU) št. 1307/2013 prejeli 
podporo v skladu s členom 50 navedene 
uredbe, prejmejo podporo iz tega člena za 
najdaljše obdobje, določeno v tretjem 
odstavku tega člena. 

Obrazložitev

Mladi kmetje, ki denarja ne potrebujejo ali ga uporabljajo za povečanje intenzivnosti, ki je v 
nasprotju s cilji iz členov 5 in 6, ne prejmejo denarja davkoplačevalcev.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 Člen 28

Sheme za podnebje in okolje Sheme za podnebje in okolje

1. Države članice zagotovijo podporo 
za prostovoljne sheme za podnebje in 
okolje (v nadaljnjem besedilu: ekosheme) v 
skladu s pogoji iz tega člena in kot je 
podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP.

1. Države članice vzpostavijo in 
zagotovijo podporo ter določijo minimalni 
finančni delež, ki znaša najmanj 30% 
njihovih ustreznih nacionalnih dodelitev 
iz Priloge IV, za prostovoljne sheme za 
podnebje in okolje (v nadaljnjem besedilu: 
ekosheme) v skladu s pogoji iz tega člena 
in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP.

2. Države članice na podlagi tovrstne 
intervencije podprejo prave kmete, ki 
prevzamejo obveznosti, da bodo na 
upravičenih hektarih uporabljali kmetijske 
prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje.

2. Države članice na podlagi tovrstne 
intervencije podprejo prave kmete ali 
skupine kmetov, ki prevzamejo obveznosti, 
da bodo na upravičenih hektarih 
uporabljali, ohranjali in spodbujali 
kmetijske prakse in sisteme, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje.

3. Države članice pripravijo seznam 
kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje.

3. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 138 za dopolnitev te 
uredbe z določitvijo seznama Unije za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, pri čemer se 
upoštevajo pogoji iz odstavka 4 tega člena.

Države članice določijo dopolnilne 
nacionalne sezname kmetijskih praks, ki 
ugodno vplivajo na podnebje in okolje, in 
sicer jih izberejo s seznama Unije iz 
prvega pododstavka. Države članice dajejo 
prednost shemam, ki zagotavljajo dodatne 
koristi, spodbujajo sinergije in poudarjajo 
integriran pristop.
Komisija v sodelovanju z evropskimi in 
nacionalnimi mrežami za skupno 
kmetijsko politiko iz člena 113 zagotovi 
potrebne smernice državam članicam za 
lažjo izmenjavo dobrih praks ter 
izboljšanje baze znanja in rešitev pri 
uresničevanju specifičnih ciljev, 
povezanih z okoljem in podnebjem, iz točk 
(d), (e) in (f) člena 6(1). Posebna 
pozornost se nameni morebitnemu 
posnemanju ukrepov in shem, 
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prilagojenih posebnim lokalnim, 
regionalnim ali nacionalnim in/ali 
okoljskim razmeram ali omejitvam.
V ustrezno utemeljenih primerih je 
mogoče na nacionalne sezname vključiti 
dopolnilne sheme, ki niso navedene na 
seznamu Unije, kar odobri Komisija po 
postopku iz členov 106 in 107.
Pri pripravi seznamov Komisija in države 
članice po postopku iz poglavja III 
naslova V zagotovijo, da se seznami 
pripravijo s skupnim delom kmetijskih in 
okoljskih organov ter v posvetovanju s 
strokovnjaki.
Komisija enkrat (dvakrat) letno oceni 
nacionalne sezname in pri tem upošteva 
zahtevano učinkovitost, obstoj alternativ 
ter prispevek shem k specifičnim ciljem, 
povezanim z okoljem in podnebjem, iz 
točk (d), (e) in (f) člena 6(1). Ocene so 
javno dostopne, v primeru 
nezadostne/negativne ocene pa države 
članice predlagajo spremenjene 
nacionalne sezname in sheme v skladu s 
postopkom iz člena 107.

4. Te prakse so zasnovane tako, da 
izpolnjujejo enega ali več specifičnih 
ciljev, povezanih z okoljem in podnebjem, 
iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1).

4. Te prakse so zasnovane tako, da 
izpolnjujejo enega ali več specifičnih 
ciljev, povezanih z okoljem in podnebjem, 
iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1), glede cilja 
iz točke (f) pa se ustrezno upoštevata 
kmetovanje z visoko naravno vrednostjo 
in kmetovanje na območjih Natura 2000.

5. V okviru tovrstnih intervencij 
države članice določijo le plačila, ki 
zajemajo obveznosti, ki:

5. V okviru tovrstnih intervencij 
države članice določijo le plačila, ki 
zajemajo obveznosti, ki:

(a) presegajo zadevne predpisane 
zahteve ravnanja ter standarde za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje, določene v 
skladu z oddelkom 2 poglavja I tega 
naslova;

(a) presegajo zadevne predpisane 
zahteve ravnanja ter standarde za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje, določene v 
skladu z oddelkom 2 poglavja I tega 
naslova in Prilogo III;

(b) presegajo minimalne zahteve za 
uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev, dobrobit živali ter druge obvezne 
zahteve, določene z nacionalnim pravom in 
pravom Unije;

(b) presegajo minimalne zahteve za 
uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev, dobrobit živali ter druge obvezne 
zahteve, določene z nacionalnim pravom in 
pravom Unije;
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(c) presegajo pogoje, določene za 
vzdrževanje kmetijske površine v skladu s 
točko (a) člena 4(1);

(c) presegajo pogoje, določene za 
vzdrževanje kmetijske površine v skladu s 
točko (a) člena 4(1);

(d) se razlikujejo od obveznosti, v 
zvezi s katerimi so odobrena plačila v 
skladu s členom 65.

(d) se razlikujejo od obveznosti, v 
zvezi s katerimi so odobrena plačila v 
skladu s členom 65, ali jih dopolnjujejo.

6. Podpora za ekosheme ima obliko 
letnega plačila na upravičeni hektar ter se 
odobri kot:

6. Podpora za ekosheme ima obliko 
letnega plačila na upravičeni hektar ali na 
gospodarstvo ter se odobri kot:

(a) plačila, ki dopolnjujejo osnovno 
dohodkovno podporo, določeno v 
pododdelku 2 tega oddelka, ali

(a) plačila, ki dopolnjujejo osnovno 
dohodkovno podporo, določeno v 
pododdelku 2 tega oddelka, ali

(b) plačila upravičencem za 
nadomestilo celotnih ali dela nastalih 
dodatnih stroškov in izpada dohodka zaradi 
obveznosti, kot je določeno v skladu s 
členom 65. 

(b) plačila upravičencem za 
nadomestilo celotnih ali dela nastalih 
dodatnih stroškov in izpada dohodka zaradi 
obveznosti, kot je določeno v skladu s 
členom 65. 

6a. Države članice lahko zahtevajo 
obvezno sodelovanje v posebnih 
ekoshemah na območjih z visoko naravno 
vrednostjo ali kadar je to ustrezno 
utemeljeno zaradi izpolnjevanja enega ali 
več specifičnih ciljev, povezanih z okoljem 
in podnebjem, iz točk (d), (e) in (f) člena 
6(1).
6b. Države članice ekosheme izključijo 
iz morebitnega zmanjšanja plačil iz člena 
15 ali najvišjih stopenj financiranja.

7. Države članice zagotovijo, da so 
intervencije iz tega člena skladne z 
intervencijami, ki se odobrijo v skladu s 
členom 65.

7. Države članice zagotovijo, da so 
intervencije iz tega člena skladne z 
intervencijami, ki se odobrijo v skladu s 
členom 65.

8. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za dopolnitev te uredbe z 
dodatnimi pravili o ekoshemah.

8. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 138 za dopolnitev te uredbe z 
dodatnimi pravili o ekoshemah.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 28 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Naravne ali druge omejitve, značilne za 

posamezno območje
1. Države članice lahko odobrijo plačila 
za naravne ali druge omejitve, značilne za 
posamezno območje, v skladu s pogoji iz 
tega člena in kot je podrobneje 
opredeljeno v njihovih strateških načrtih 
SKP, da bi prispevale k uresničevanju 
specifičnih ciljev iz člena 6(1).
2. Ta plačila se odobrijo pravim kmetom 
za območja, določena v skladu s 
členom 32 Uredbe (EU) št. 1305/2013.
3. Države članice lahko odobrijo plačila v 
okviru te vrste intervencij le, da bi 
upravičencem nadomestile vse ali del 
dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki 
so na zadevnem območju vezani na 
naravne ali druge omejitve, značilne za 
posamezno območje.
4. Dodatni stroški in izpad dohodka iz 
odstavka 3 se izračunajo glede na naravne 
ali druge omejitve, značilne za posamezno 
območje, v primerjavi z območji brez 
naravnih ali drugih omejitev, značilnih za 
posamezno območje.
5. Plačila se odobrijo letno na hektar 
površine.
6. Države članice za intervencije iz tega 
člena določijo najnižji in najvišji odstotni 
delež skupnega prispevka iz EKJS. Izdatki 
v stalnih cenah ne odstopajo za več kot 
20 % od izdatkov v skladu s členom 31 
Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Obrazložitev

Premik tega člena v prvi steber sprosti dodatna sredstva za okoljske in podnebne ukrepe v 
drugem stebru.
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Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vezana dohodkovna podpora ima 
obliko letnega plačila na hektar ali žival.

3. Vezana dohodkovna podpora ima 
obliko letnega plačila na hektar ali žival, ki 
ga lahko države članice omejijo, da 
zagotovijo boljšo razdelitev podpore.

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija v skladu s poglavjem III 
naslova V zagotovi, da se vezana podpora 
za živino odobri samo kmetijam z gostoto 
živine, nižjo od opredeljene največje 
gostote živine za zadevno povodje, 
opredeljene v Direktivi 2000/60/ES. 

Obrazložitev

Glede na to, da se z vezano dohodkovno podporo pogosto podpira intenzivna živinoreja za 
proizvodnjo mesa in mlečnih izdelkov, in da bi ublažili negativne učinke prekomerne 
proizvodnje, zlasti na podnebje, pa tudi na dohodke kmetij, se podpora dodeli le kmetijam, ki 
ne presegajo opredeljene gostote živine, pri čemer se kmetom pomaga pri prehodu na bolj 
raznolike proizvodne modele. Namen tega zaščitnega ukrepa je tudi preprečiti prekomerno 
proizvodnjo. Največja gostota živine se lahko prilagodi regionalnim posebnostim na podlagi 
načrtov za upravljanje povodja v skladu z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Kadar država članica v svojem 
strateškem načrtu SKP v skladu s 
členom 106 predlaga prostovoljno vezano 
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podporo, Komisija zagotovi, da:
(a) je pomoč skladna z načelom 
neškodovanja;
(b) obstajajo jasne okoljske ali socialne 
potrebe ali koristi, utemeljene z 
empiričnimi dokazi, ki jih je mogoče 
količinsko in neodvisno preveriti;
(c) se podpora uporablja za zadostitev 
potreb Unije po prehranski varnosti in ne 
povzroča izkrivljanja notranjih ali 
mednarodnih trgov;
(d) dodelitev vezane dohodkovne podpore 
ne povzroči trgovinskih rezultatov, ki bi 
negativno vplivali na naložbe v 
agroživilski sektor ter razvoj proizvodnje 
in predelave v partnerskih državah v 
razvoju;
(e) se prostovoljna vezana podpora ne 
dodeli za trge, ki so v krizi zaradi 
prekomerne proizvodnje ali prevelike 
ponudbe;
(f) se podpora za živinorejo odobri samo 
za območja z nizko gostoto živali v mejah 
ekološke nosilne zmogljivosti zadevnih 
povodij v skladu z Direktivo 2000/60/ES, 
pri čemer je povezana z zadostnimi 
območji za krmo ali pašo, ki se vzdržujejo 
brez zunanjih vložkov.
Komisija lahko na podlagi izpolnjevanja 
pogojev iz točk (a) do (f) odobri ali v 
sodelovanju z zadevno državo članico, kot 
je opisano v členih 115 in 116 te uredbe, 
prilagodi spremenljivke, ki jih predlaga 
država članica.

Obrazložitev

Vezana dohodkovna podpora bi morala biti pogojena s spoštovanjem strogih trajnostnih 
meril, saj ustvarja izkrivljanje tako na notranjem trgu EU kot na zunanjih trgih, kar pomeni, 
da proizvodnja v nekaterih državah članicah nadomesti proizvodnjo iz drugih držav članic ali 
iz tretjih držav.
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Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vezana dohodkovna podpora se lahko 
odobri le za naslednje sektorje in 
proizvodnje ali posebne vrste kmetovanja v 
njih, ki so pomembni iz gospodarskih, 
socialnih ali okoljskih razlogov: žita, 
oljnice, beljakovinske rastline, zrnate 
stročnice, lan, konopljo, riž, oreške, 
škrobni krompir, mleko in mlečne 
proizvode, semena, ovčje in kozje meso, 
goveje in telečje meso, oljčno olje, 
sviloprejke, posušeno krmo, hmelj, 
sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo, 
sadje in zelenjavo, panjevce s kratko 
obhodnjo ter druge poljščine, ki se ne 
uporabljajo za prehrano, razen dreves, ki 
se uporabljajo za proizvodnjo proizvodov, 
ki lahko nadomestijo fosilne surovine.

Vezana dohodkovna podpora se lahko 
odobri le za naslednje sektorje in 
proizvodnje ali posebne vrste kmetovanja v 
njih, ki presegajo minimalne pravne 
standarde za dobrobit živali ali okolje ali 
ki so pomembni iz gospodarskih, socialnih 
ali okoljskih razlogov, potreba po njih pa 
se v skladu s postopkom iz poglavja III 
naslova V utemelji z empiričnimi dokazi, 
ki jih je mogoče izmeriti in neodvisno 
preveriti: žita, oljnice, beljakovinske 
rastline, zrnate stročnice, lan, konopljo, riž, 
oreške, škrobni krompir, mleko in mlečne 
proizvode, semena, ovčje in kozje meso, 
goveje in telečje meso, oljčno olje, 
sviloprejke, posušeno krmo, hmelj, 
sladkorni trs in cikorijo, sadje in zelenjavo.

Obrazložitev

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Upravičenci so do vezane podpore 
upravičeni le, če so njihovi standardi 
proizvodnje višji od ustreznih veljavnih 
minimalnih okoljskih standardov in 
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standardov za dobrobit živali.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar vezana dohodkovna podpora 
zadeva govedo ali ovce in koze, države 
članice kot pogoje za upravičenost do 
podpore opredelijo zahteve za 
identifikacijo in registracijo živali v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 
Evropskega parlamenta in Svet32 oziroma 
Uredbo Sveta (ES) št. 21/200433. Vendar 
se brez poseganja v druge veljavne pogoje 
za upravičenost govedo ali ovce in koze 
štejejo za upravičene do podpore, če so 
zahteve glede identifikacije in registracije 
izpolnjene do določenega datuma v 
zadevnem letu zahtevka, ki ga določijo 
države članice.

2. Vezana dohodkovna podpora se 
lahko odobri le, če: 

(a) država članica dokaže, da je to edina 
preostala možnost, zlasti za pašniške 
sisteme, v zvezi s katerimi je zaradi 
skupnih pašnikov ali sezonske paše težko 
izvajati okoljske sheme ali nevezana 
plačila; 
(b) država članica prikaže kritje dejansko 
nastalih dodatnih stroškov in izgubo 
dohodka, da se uresničijo specifični cilji iz 
točk (d), (e) in (f) člena 6(1). 

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

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

33 Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. 
decembra 2003 o uvedbi sistema za 
identifikacijo in registracijo ovc in koz ter 
o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in 

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

direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 
5, 9.1.2004, str. 8):

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v prvi pododstavek se 
podpora ne odobri za intenzivno 
živinorejo. Na Komisijo se prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 138, da se ta 
uredba dopolni z opredelitvijo vrst 
sistemov intenzivne živinoreje, ki niso 
upravičeni do vezane podpore, tako da se 
dostop do podpore dejansko onemogoči za 
mlečne izdelke, govedo ali ovce in koze, 
kadar število živali ni skladno s številom 
upravičenih hektarov. Pri tej določbi se 
upoštevata ovčarstvo in sezonsko 
pašništvo.

Obrazložitev

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar vezana dohodkovna 
podpora zadeva govedo ali ovce in koze, 
lahko države članice podpirajo le vzrejo 
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živali v sistemih, ki temeljijo na krmi s 
travo in paši na pašnikih ter zagotavljajo 
znatno višje rezultate za okolje in dobrobit 
živali.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Komisija in države članice v 
skladu s postopkom iz naslova V te uredbe 
zagotovijo, da strateški načrti SKP 
vsebujejo določbe, da do konca 
programskega obdobja za strateške načrte 
skupna gostota živine v posamezni državi 
članici ne presega 0,7 glave živine na 
hektar.

Obrazložitev

Uravnotežiti je treba živinorejo in pridelavo rastlin. V okviru SKP se je precedenčno 
opredelila gostota živine za desetletno obdobje po letu 2003. Po podatkih Eurostata je 
sedanja povprečna skupna gostota živine v državah članicah 0,75 GVŽ/ha.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Operacije koncentriranega 
hranjenja živali niso upravičene do 
vezane podpore.

Obrazložitev

Ponovno je treba uravnotežiti živinorejo in pridelavo rastlin tako, da število glav živine na 
kmetiji ne presega njenega osnovnega območja krme, sestavljenega iz trajnih pašnikov in 
začasnega travinja, na primer pri prežvekovalcih. S tem se omeji strukturna presežna vzreja 
in onesnaževanje okolja s presežnimi hranili ter zmanjša vpliv na podnebje.
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Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31a
Spremljanje

Države članice in Komisija spremljajo 
odobreno vezano podporo v okviru 
spremljanja skladnosti politik za razvoj iz 
člena 119a. Če ugotovijo negativne 
učinke, se vezana podpora za zadevni 
sektor ustavi ali po potrebi zmanjša, da se 
izpolnijo zgoraj navedeni pogoji. 
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
začetek dialoga z državami partnericami v 
razvoju, kadar uvedba vezane podpore 
negativno vpliva na lokalni razvoj 
agroživilskega sektorja, da se sprejmejo 
popravni ukrepi (tudi v okviru trgovinske 
politike Unije) za ublažitev škodljivih 
učinkov, ki jih čutijo. 
Po potrebi se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev 
te uredbe z ukrepi, ki jih sprejmejo države 
članice pri uporabi vezane dohodkovne 
podpore, da bi odpravili škodljive učinke 
na razvoj agroživilskega sektorja v 
partnerskih državah. 

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na kmetijsko rastlino vezano 
plačilo za bombaž se odobri na hektar 
upravičene pridelovalne površine za 
bombaž. Površina je upravičena le, če se 
nahaja na kmetijskem zemljišču, na 
katerem je država članica odobrila 

1. Na kmetijsko rastlino vezano 
plačilo za bombaž se odobri na hektar 
upravičene pridelovalne površine za 
bombaž. Površina je upravičena le, če se 
nahaja na kmetijskem zemljišču, na 
katerem je država članica odobrila 
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pridelavo bombaža in ki je posajeno s 
sortami, ki jih je odobrila država članica, in 
dejansko požeto pod normalnimi pogoji 
rasti.

pridelavo bombaža in ki je posajeno s 
sortami, ki jih je odobrila država članica, in 
dejansko požeto pod normalnimi pogoji 
rasti. Monokulture bombaža so izključene.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) sektor stročnic;

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) drugi sektorji iz točk od (a) do (h), 
(k), (m), od (o) do (t) in (w) člena 1(2) 
Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(f) drugi sektorji iz točk od (a) do (h), 
(k), (m), (o), (p), (r), (s) in (w) člena 1(2) 
Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Obrazložitev

Točki (q) prašičje meso in (t) perutninsko meso sta črtani s seznama, saj sektorja nikoli nista 
bila subvencionirana v okviru SKP in se uporabljata za operacije intenzivnega ali 
koncentriranega hranjenja živali.

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 42 Člen 42

Cilji v sektorju sadja in zelenjave Cilji v sektorju sadja in zelenjave

V sektorju sadja in zelenjave se 
uresničujejo naslednji cilji:

Ne glede na člena 5 in 6 o skupnih ciljih 
se v sektorju sadja in zelenjave 
uresničujejo naslednji cilji:

(a) načrtovanje proizvodnje, (a) načrtovanje proizvodnje, 
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prilagajanje proizvodnje povpraševanju, 
zlasti glede kakovosti in količine, 
optimizacija stroškov proizvodnje in 
donosnosti naložb ter stabiliziranje cen 
proizvajalcev; ti cilji se nanašajo na 
specifične cilje iz točk (a), (b), (c) in (i) 
člena 6(1);

prilagajanje proizvodnje povpraševanju, 
zlasti glede kakovosti in količine, 
optimizacija stroškov proizvodnje in 
donosnosti naložb ter stabiliziranje cen 
proizvajalcev; ti cilji se nanašajo na 
specifične cilje iz točk (a), (b), (c) in (i) 
člena 6(1);

(b) koncentracija ponudbe in dajanje na 
trg proizvodov iz sektorja sadja in 
zelenjave, vključno z neposrednim 
trženjem; ta cilja se nanašata na specifične 
cilje iz točk (a) in (c) člena 6(1); 

(b) koncentracija ponudbe in dajanje na 
trg proizvodov iz sektorja sadja in 
zelenjave, vključno z neposrednim 
trženjem; ta cilja se nanašata na specifične 
cilje iz točk (a) in (c) člena 6(1); 

(c) raziskave in razvoj na področju 
trajnostnih proizvodnih metod, vključno z 
odpornostjo na škodljivce in inovativnimi 
praksami, ki spodbujajo gospodarsko 
konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ta 
cilja se nanašata na specifične cilje iz točk 
(a), (c) in (i) člena 6(1);

(c) raziskave in razvoj na področju 
trajnostnih proizvodnih metod, vključno z 
odpornostjo na škodljivce in inovativnimi 
praksami, ki spodbujajo gospodarsko 
konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ta 
cilja se nanašata na specifične cilje iz točk 
(a), (c) in (i) člena 6(1);

(d) razvoj, izvajanje in spodbujanje 
proizvodnih metod, ki spoštujejo okolje, 
okolju prijaznih postopkov gojenja in 
pridelave, trajnostne uporabe naravnih 
virov, zlasti varovanja vode, tal, zraka, 
biotske raznovrstnosti in drugih naravnih 
virov; ti cilji se nanašajo na specifične cilje 
iz točk (e) in (f) člena 6(1); 

(d) razvoj, izvajanje in spodbujanje 
proizvodnih metod, ki spoštujejo okolje, 
okolju prijaznih postopkov gojenja in 
pridelave, trajnostne uporabe naravnih 
virov, zlasti varovanja vode, tal, zraka, 
biotske raznovrstnosti in drugih naravnih 
virov; ti cilji se nanašajo na specifične cilje 
iz točk (e) in (f) člena 6(1); 

(e) prispevanje k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, kot je 
določeno v točki (d) člena 6(1); 

(e) prispevanje k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, kot je 
določeno v točki (d) člena 6(1); 

(f) povečanje tržne vrednosti in 
kakovosti proizvodov, vključno z 
izboljšanjem kakovosti proizvodov in 
razvijanjem proizvodov z zaščiteno 
označbo porekla in zaščiteno geografsko 
označbo ali proizvodov, ki so zajeti v 
nacionalni shemi kakovosti; ti cilji se 
nanašajo na specifični cilj iz točke (b) 
člena 6(1);

(f) povečanje tržne vrednosti, 
raznovrstnosti in kakovosti proizvodov, 
vključno z izboljšanjem kakovosti 
proizvodov in razvijanjem proizvodov z 
zaščiteno označbo porekla in zaščiteno 
geografsko označbo ali proizvodov, ki so 
zajeti v nacionalni shemi kakovosti; ti cilji 
se nanašajo na specifični cilj iz točke (b) 
člena 6(1);

(g) promocija in trženja proizvodov iz 
sektorja sadja in zelenjave, svežih ali 
predelanih; ta cilja se nanašata na 
specifične cilje iz točk (b) in (c) člena 6(1);

(g) promocija in trženja proizvodov iz 
sektorja sadja in zelenjave, svežih ali 
predelanih; ta cilja se nanašata na 
specifične cilje iz točk (b) in (c) člena 6(1);

(h) povečanje potrošnje proizvodov iz 
sektorja sadja in zelenjave, svežih ali 
predelanih; ti cilji se nanašajo na specifični 

(h) povečanje potrošnje proizvodov iz 
sektorja sadja in zelenjave, svežih ali 
predelanih; ti cilji se nanašajo na specifični 
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cilj iz točke (i) člena 6(1); cilj iz točke (i) člena 6(1);

(i) preprečevanje kriz in obvladovanje 
tveganj, namenjena preprečevanju in 
reševanju kriz na trgih sadja in zelenjave; 
ta cilja se nanašata na specifične cilje iz 
točk (a), (b) in (c) člena 6(1).

(i) preprečevanje kriz in obvladovanje 
tveganj, namenjena preprečevanju in 
reševanju kriz na trgih sadja in zelenjave; 
ta cilja se nanašata na specifične cilje iz 
točk (a), (b) in (c) člena 6(1).

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 43 Člen 43

Vrste intervencij v sektorju sadja in 
zelenjave

Vrste intervencij v sektorju sadja in 
zelenjave

1. Države članice v zvezi s cilji iz točk 
od (a) do (h) člena 42 v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih 
vrst intervencij:

1. Države članice v zvezi s cilji iz točk 
od (a) do (h) člena 42 v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo tri ali več naslednjih 
vrst intervencij:

(a) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva, ki se osredotočajo 
zlasti na varčevanje z vodo, varčevanje z 
energijo, ekološko pakiranje in zmanjšanje 
količine odpadkov;

(a) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva, ki se osredotočajo 
zlasti na varčevanje z vodo, varčevanje z 
energijo, ekološko pakiranje, zmanjšanje 
količine odpadkov in spremljanje 
proizvodnje;

(b) raziskave in poskusna proizvodnja, 
ki se osredotočajo zlasti na varčevanje z 
vodo, varčevanje z energijo, ekološko 
pakiranje, zmanjšanje količine odpadkov, 
odpornost na škodljivce, zmanjšanje 
tveganj in učinkov rabe pesticidov, 
preprečevanje škode zaradi slabih 
vremenskih razmer ter spodbujanje 
uporabe sort sadja in zelenjave, 
prilagojenih spreminjajočim se podnebnim 
razmeram;

(b) raziskave in poskusna proizvodnja, 
ki se osredotočajo zlasti na varčevanje z 
vodo, varčevanje z energijo, ekološko 
pakiranje, zmanjšanje količine odpadkov, 
odpornost na škodljivce, zmanjšanje 
tveganj in učinkov rabe pesticidov, 
preprečevanje škode zaradi slabih 
vremenskih razmer ter spodbujanje 
uporabe sort sadja in zelenjave, 
prilagojenih spreminjajočim se podnebnim 
razmeram;

(c) ekološka pridelava; (c) ekološka pridelava;

(d) integrirana pridelava; (d) integrirana pridelava, spodbujanje, 
razvoj in izvajanje proizvodnih metod, ki 
spoštujejo okolje, okolju prijaznih 
postopkov gojenja in pridelovalnih tehnik 
ter trajnostne rabe naravnih virov, zlasti 
varovanja vode, tal in drugih naravnih 
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virov, ob sočasnem zmanjševanju 
odvisnosti od pesticidov;

(e) ukrepi za ohranjanje tal in 
povečanje zalog ogljika v tleh;

(e) ukrepi za ohranjanje tal in 
povečanje zalog ogljika v tleh;

(f) ukrepi za oblikovanje in 
vzdrževanje habitatov, ki spodbujajo 
biotsko raznovrstnost, ali vzdrževanje 
pokrajine, vključno z ohranjanjem njenih 
zgodovinskih značilnosti;

(f) ukrepi za oblikovanje in 
vzdrževanje habitatov, ki spodbujajo 
biotsko raznovrstnost, ali vzdrževanje 
pokrajine, vključno z ohranjanjem njenih 
zgodovinskih značilnosti;

(g) ukrepi za varčevanje z energijo, 
povečanje energijske učinkovitosti in 
povečanje rabe energije iz obnovljivih 
virov;

(g) ukrepi za varčevanje z energijo, 
povečanje energijske učinkovitosti in 
povečanje rabe energije iz obnovljivih 
virov;

(h) ukrepi za izboljšanje odpornosti na 
škodljivce;

(h) ukrepi za izboljšanje trajnostne 
odpornosti poljščin na škodljivce s 
spodbujanjem integriranega varstva 
rastlin pred škodljivimi organizmi;

(i) ukrepi za izboljšanje uporabe vode 
in gospodarjenja z njo, vključno z 
varčevanjem z vodo in črpanjem vode;

(i) ukrepi za izboljšanje uporabe vode 
in gospodarjenja z njo, vključno z 
varčevanjem z vodo in črpanjem vode;

(j) ukrepi in dejavnosti za zmanjšanje 
nastajanja odpadkov in izboljšanje 
ravnanja z odpadki;

(j) ukrepi in dejavnosti za zmanjšanje 
nastajanja odpadkov in izboljšanje 
ravnanja z odpadki;

(k) ukrepi za povečanje trajnostnosti in 
učinkovitosti prevoza ter skladiščenja 
proizvodov iz sektorja sadja in zelenjave;

(k) ukrepi za povečanje trajnostnosti in 
učinkovitosti prevoza ter skladiščenja 
proizvodov iz sektorja sadja in zelenjave;

(l) ukrepi za ublažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje ter za 
povečanje rabe energije iz obnovljivih 
virov;

(l) ukrepi za ublažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje ter za 
povečanje rabe energije iz obnovljivih 
virov;

(m) izvajanje shem kakovosti Unije in 
nacionalnih shem kakovosti;

(m) izvajanje shem kakovosti Unije in 
nacionalnih shem kakovosti;

(n) promocija in obveščanje, vključno z 
ukrepi in dejavnostmi za diverzifikacijo in 
konsolidacijo na trgih sadja in zelenjave, 
ter informiranje o zdravstvenih koristih 
uživanja sadja in zelenjave;

(n) promocija in obveščanje, vključno z 
ukrepi in dejavnostmi za diverzifikacijo in 
konsolidacijo na trgih sadja in zelenjave, 
ter informiranje o zdravstvenih koristih 
uživanja sadja in zelenjave;

(o) storitve svetovanja in tehnična 
pomoč, zlasti glede trajnostnih tehnik 
varstva pred škodljivci, trajnostne rabe 
pesticidov ter prilagajanja podnebnim 
spremembam in njihovi blažitvi;

(o) storitve svetovanja in tehnična 
pomoč, zlasti glede ohranjanja in 
povečanja kakovosti proizvodov, 
izboljšanja tržnih razmer, agroekologije, 
trajnostnih tehnik varstva pred škodljivci, 
trajnostne rabe pesticidov ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in njihovi 
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blažitvi;

(p) usposabljanje in izmenjava dobrih 
praks, zlasti glede trajnostnih tehnik 
varstva pred škodljivci, trajnostne rabe 
pesticidov ter prispevanja k prilagajanju 
podnebnim spremembam in njihovi 
blažitvi.

(p) usposabljanje in izmenjava dobrih 
praks, zlasti glede trajnostnih tehnik 
varstva pred škodljivci, trajnostne rabe 
pesticidov z zmanjšanjem odvisnosti od 
agrokemičnih sredstev ter prispevanja k 
prilagajanju podnebnim spremembam in 
njihovi blažitvi.

2. Države članice v zvezi s ciljem iz 
točke (i) člena 42 v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih 
vrst intervencij:

2. Države članice v zvezi s ciljem iz 
točke (i) člena 42 v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih 
vrst intervencij:

(a) vzpostavitev in/ali dopolnitev 
vzajemnih skladov s strani organizacij 
proizvajalcev in združenj organizacij 
proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe 
(EU) št. 1308/2013;

(a) vzpostavitev in/ali dopolnitev 
vzajemnih skladov s strani organizacij 
proizvajalcev in združenj organizacij 
proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe 
(EU) št. 1308/2013;

(b) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva, ki omogočajo 
učinkovitejše upravljanje količin, danih na 
trg;

(b) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva, ki omogočajo 
učinkovitejše upravljanje količin, danih na 
trg;

(c) ponovna zasaditev sadovnjakov, če 
je to potrebno po obvezni izkrčitvi iz 
zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po 
navodilu pristojnega organa države članice;

(c) ponovna zasaditev sadovnjakov, če 
je to potrebno po obvezni izkrčitvi iz 
zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po 
navodilu pristojnega organa države članice;

(d) umik s trga za brezplačno razdelitev 
ali druge namene;

(d) umik s trga za brezplačno razdelitev 
ali druge namene;

(e) zgodnje obiranje, ki zajema 
spravilo vseh nezrelih netržnih proizvodov, 
ki pred zgodnjim obiranjem niso bili 
poškodovani zaradi vremena, bolezni ali 
drugih razlogov, na posameznem območju;

(e) zgodnje obiranje, ki zajema 
spravilo vseh nezrelih netržnih proizvodov, 
ki pred zgodnjim obiranjem niso bili 
poškodovani zaradi vremena, bolezni ali 
drugih razlogov, na posameznem območju;

(f) opustitev spravila sadja in 
zelenjave, ki zajema končanje trenutnega 
proizvodnega cikla na zadevnem območju, 
pri čemer so proizvodi dobro razviti ter 
neoporečne in zadovoljive tržne kakovosti, 
razen uničenja proizvodov zaradi 
podnebnih razmer ali bolezni;

(f) opustitev spravila sadja in 
zelenjave, ki zajema končanje trenutnega 
proizvodnega cikla na zadevnem območju, 
pri čemer so proizvodi dobro razviti ter 
neoporečne in zadovoljive tržne kakovosti, 
razen uničenja proizvodov zaradi 
podnebnih razmer ali bolezni;

(g) zavarovanje letine, ki prispeva k 
varovanju prihodkov pridelovalcev, kadar 
imajo izgube zaradi naravnih nesreč, 
neugodnih vremenskih dogodkov, bolezni 
ali napadov škodljivcev, ter hkrati 
zagotovitev, da upravičenci sprejmejo 

(g) zavarovanje letine, ki prispeva k 
varovanju prihodkov pridelovalcev, kadar 
imajo izgube zaradi naravnih nesreč, 
neugodnih vremenskih dogodkov, bolezni 
ali napadov škodljivcev, ter hkrati 
zagotovitev, da upravičenci sprejmejo 
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potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj; potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj;

(h) mentoriranje drugih organizacij 
proizvajalcev in združenj organizacij 
proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe 
(EU) št. 1308/2013, ali posameznih 
proizvajalcev;

(h) mentoriranje drugih organizacij 
proizvajalcev in združenj organizacij 
proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe 
(EU) št. 1308/2013, ali posameznih 
proizvajalcev;

(i) izvajanje in upravljanje 
fitosanitarnih protokolov tretjih držav na 
ozemlju Unije, da se olajša dostop do trgov 
tretjih držav;

(i) pogajanje o fitosanitarnih 
protokolih tretjih držav ter njihovo 
izvajanje in upravljanje na ozemlju Unije, 
da se olajša dostop do trgov tretjih držav;

(j) izvajanje shem kakovosti Unije in 
nacionalnih shem kakovosti;

(j) izvajanje shem kakovosti Unije in 
nacionalnih shem kakovosti;

(k) storitve svetovanja in tehnična 
pomoč, zlasti glede trajnostnih tehnik 
varstva pred škodljivci in trajnostne rabe 
pesticidov.

(k) storitve svetovanja in tehnična 
pomoč, zlasti glede trajnostnih tehnik 
varstva pred škodljivci, izvajanje 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivci in trajnostne rabe pesticidov.

3. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP opredelijo intervencije, ki 
ustrezajo vrstam intervencij, izbranih v 
skladu z odstavkoma 1 in 2.

3. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP opredelijo intervencije, ki 
ustrezajo vrstam intervencij, izbranih v 
skladu z odstavkoma 1 in 2.

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice si v čebelarskem sektorju 
prizadevajo uresničiti najmanj enega od 
specifičnih ciljev iz člena 6(1).

Ne glede na spoštovanje členov 5 in 6 o 
splošnih ciljih si države članice v 
čebelarskem sektorju prizadevajo uresničiti 
specifične cilje iz člena 6(1).

Predlog spremembe101

Predlog uredbe
Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 49 Člen 49

Vrste intervencij v čebelarskem sektorju in 
finančna pomoč Unije

Vrste intervencij v čebelarskem sektorju in 
finančna pomoč Unije
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1. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP za vsak specifični cilj iz 
člena 6(1) izberejo eno ali več naslednjih 
vrst intervencij v čebelarskem sektorju:

1. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP za vsak specifični cilj iz 
člena 6(1) izberejo eno ali več naslednjih 
vrst intervencij v čebelarskem sektorju:

(a) tehnična pomoč čebelarjem in 
organizacijam čebelarjev;

(a) tehnična pomoč čebelarjem in 
organizacijam čebelarjev;

(b) ukrepi za zatiranje škodljivcev in 
bolezni čebel, zlasti varoze;

(b) ukrepi za zatiranje škodljivcev in 
bolezni čebel, zlasti varoze;

(c) ukrepi za racionalizacijo sezonske 
paše;

(c) ukrepi za racionalizacijo sezonske 
paše;

(d) ukrepi za podporo laboratorijem pri 
analizi čebelarskih proizvodov;

(d) ukrepi za podporo laboratorijem pri 
analizi čebelarskih proizvodov;

(e) obnovitev čebeljih panjev v Uniji; (e) obnovitev čebeljih panjev v Uniji;

(f) sodelovanje s specializiranimi 
organi za izvajanje programov raziskav na 
področju čebelarstva in čebelarskih 
proizvodov;

(f) sodelovanje s specializiranimi 
organi za izvajanje programov raziskav na 
področju čebelarstva in čebelarskih 
proizvodov;

(g) ukrepi spremljanja trga; (g) ukrepi spremljanja trga;

(h) ukrepi za povečanje kakovosti 
proizvodov.

(h) ukrepi za povečanje kakovosti 
proizvodov.

2. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP utemeljijo svojo izbiro 
specifičnih ciljev in vrst intervencij. 
Države članice pri izbranih vrstah 
intervencij intervencije opredelijo.

2. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP utemeljijo svojo izbiro 
specifičnih ciljev in vrst intervencij. 
Države članice pri izbranih vrstah 
intervencij intervencije opredelijo.

3. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP določijo finančna sredstva, ki 
jih zagotavljajo za vrste intervencij, ki jih 
izberejo v svojih strateških načrtih SKP.

3. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP določijo finančna sredstva, ki 
jih zagotavljajo za vrste intervencij, ki jih 
izberejo v svojih strateških načrtih SKP.

4. Finančna pomoč Unije za 
intervencije iz odstavka 2 znaša največ 
50 % odhodkov. Preostali del odhodkov 
krijejo države članice.

4. Finančna pomoč Unije za 
intervencije iz odstavka 2 znaša največ 
50 % odhodkov. Preostali del odhodkov 
krijejo države članice.

5. Države članice se pri pripravi 
svojih strateških načrtov SKP posvetujejo s 
predstavniki organizacij na področju 
čebelarstva.

5. Države članice se pri pripravi 
svojih strateških načrtov SKP posvetujejo s 
predstavniki organizacij na področju 
čebelarstva.

6. Države članice Komisiji vsako leto 
sporočijo število čebeljih panjev na svojem 
ozemlju.

6. Države članice Komisiji vsako leto 
sporočijo število čebeljih panjev na svojem 
ozemlju.
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Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 51 Člen 51

Cilji v vinskem sektorju Cilji v vinskem sektorju

Države članice si v vinskem sektorju 
prizadevajo uresničiti enega ali več 
naslednjih ciljev:

Ne glede na člena 5 in 6 o splošnih ciljih 
si države članice v vinskem sektorju 
prizadevajo uresničiti naslednja cilja (a) in 
(ia) ter enega ali več naslednjih ciljev od 
(b) do (i):

(a) izboljšati konkurenčnost 
proizvajalcev vina Unije, vključno s 
prispevanjem k izboljšanju sistemov 
trajnostne proizvodnje in zmanjšanju 
vpliva vinskega sektorja Unije na okolje; ta 
cilj se nanaša na specifične cilje iz točk od 
(b) do (f) in (h) člena 6(1);

(a) izboljšati konkurenčnost 
proizvajalcev vina Unije, vključno s 
prispevanjem k izboljšanju sistemov 
trajnostne proizvodnje in zmanjšanju 
vpliva vinskega sektorja Unije na okolje. 
To vključuje uporabo proizvodnih metod, 
ki spoštujejo okolje, okolju prijaznih 
postopkov gojenja in pridelovalnih tehnik 
ter trajnostno rabo naravnih virov ob 
sočasnem zmanjšanju odvisnosti od 
pesticidov; ta cilj se nanaša na specifične 
cilje iz točk od (b) do (f) in (h) člena 6(1);

(b) izboljšati uspešnost vinskih podjetij 
Unije in njihovo prilagajanje 
povpraševanju na trgu ter povečati njihovo 
konkurenčnost glede proizvodnje in trženja 
proizvodov vinske trte, vključno s 
prihranki energije, splošno energijsko 
učinkovitostjo in trajnostnimi postopki; ti 
cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk 
od (a) do (e), (g) in (h) člena 6(1); 

(b) izboljšati uspešnost vinskih podjetij 
Unije in njihovo prilagajanje 
povpraševanju na trgu ter povečati njihovo 
dolgoročno konkurenčnost glede 
proizvodnje in trženja proizvodov vinske 
trte, vključno s prihranki energije, splošno 
energijsko učinkovitostjo in trajnostnimi 
postopki; ti cilji se nanašajo na specifične 
cilje iz točk od (a) do (e), (g) in (h) 
člena 6(1); 

(c) prispevati k ponovnemu 
uravnoteženju ponudbe in povpraševanja 
na trgu vina v Uniji, da se preprečijo krize 
na trgu; ta cilj se nanaša na specifični cilj iz 
točke (a) člena 6(1);

(c) prispevati k ponovnemu 
uravnoteženju ponudbe in povpraševanja 
na trgu vina v Uniji, da se preprečijo krize 
na trgu; ta cilj se nanaša na specifični cilj iz 
točke (a) člena 6(1);

(d) prispevati k zaščiti dohodkov 
proizvajalcev vina Unije, kadar imajo 
izgubo zaradi naravnih nesreč, slabih 
vremenskih razmer, živali, bolezni ali 
napadov škodljivcev; ta cilj se nanaša na 

(d) prispevati k zaščiti dohodkov 
proizvajalcev vina Unije, kadar imajo 
izgubo zaradi naravnih nesreč, slabih 
vremenskih razmer, živali, bolezni ali 
napadov škodljivcev; ta cilj se nanaša na 
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cilj iz točke (a) člena 6(1); cilj iz točke (a) člena 6(1); 

(e) izboljšati tržljivost in 
konkurenčnost proizvodov vinske trte 
Unije, zlasti z razvojem inovativnih 
proizvodov, postopkov in tehnologij ter 
dodajanjem vrednosti na vseh stopnjah 
dobavne verige, vključno s prenosom 
znanja; ta cilj se nanaša na specifične cilje 
iz točk (a), (b), (c), (e) in (i) člena 6(1);

(e) izboljšati tržljivost in 
konkurenčnost proizvodov vinske trte 
Unije, zlasti z razvojem inovativnih 
proizvodov, postopkov in tehnologij ter 
dodajanjem vrednosti na vseh stopnjah 
dobavne verige, vključno s prenosom 
znanja; ta cilj se nanaša na specifične cilje 
iz točk (a), (b), (c), (e) in (i) člena 6(1);

(f) uporabiti stranske proizvode 
vinarstva v industrijske in energetske 
namene ob zagotavljanju kakovosti vina 
Unije in hkratnem varovanju okolja; ta cilj 
se nanaša na specifične cilje iz točk (d) in 
(e) člena 6(1);

(f) uporabiti stranske proizvode in 
ostanke vinarstva v industrijske in 
energetske namene ob zagotavljanju 
kakovosti vina Unije in hkratnem 
varovanju okolja; ta cilj se nanaša na 
specifične cilje iz točk (d) in (e) člena 6(1);

(g) prispevati k večji ozaveščenosti 
potrošnikov o odgovornem uživanju vina 
in shemah kakovosti Unije za vino; ta cilj 
se nanaša na specifične cilje iz točk (b) in 
(i) člena 6(1); 

(g) prispevati k večji ozaveščenosti 
potrošnikov o odgovornem uživanju vina; 
ta cilj se nanaša na specifične cilje iz točk 
(b) in (i) člena 6(1);

(h) izboljšati konkurenčnost 
proizvodov vinske trte Unije v tretjih 
državah; ta cilj se nanaša na cilje iz točk 
(b) in (h) člena 6(1);
(i) prispevati k povečanju odpornosti 
proizvajalcev pred tržnimi nihanji; ta cilj se 
nanaša na cilje iz točke (a) člena 6(1).

(i) prispevati k povečanju odpornosti 
proizvajalcev pred tržnimi nihanji; ta cilj se 
nanaša na cilje iz točke (a) člena 6(1).

(ia) prispevati k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje; ta cilj se 
nanaša na specifične cilje iz točke (d) 
člena 6(1).

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za vsak cilj, izbran 
izmed ciljev, določenih v členu 51, v svojih 
strateških načrtih SKP izberejo eno ali več 
vrst naslednjih vrst intervencij:

1. Države članice za vsak cilj, izbran 
izmed ciljev, določenih v členu 51, v svojih 
strateških načrtih SKP izberejo dve ali več 
vrst naslednjih vrst intervencij:
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Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prestrukturiranje in preusmeritev 
vinogradov, tudi ponovna zasaditev 
vinogradov, kadar je to potrebno po 
obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali 
fitosanitarnih razlogov po navodilu 
pristojnega organa države članice, ne pa 
tudi običajna obnova vinogradov s 
ponovno zasaditvijo iste zemljiške parcele 
z isto sorto vinske trte po istem sistemu 
gojenja vinske trte po koncu naravne 
življenjske dobe vinskih trt;

(a) prestrukturiranje in preusmeritev 
vinogradov, tudi izboljšanje genske 
raznovrstnosti vinogradov ter strukturne 
in biotske raznovrstnosti, ki ni povezana s 
poljščinami, da bi preprečili 
monokulturne krajine, skrb za tla, 
vključno z zaščito z rastlinjem in 
zatiranjem plevela brez uporabe 
pesticidov, ponovna zasaditev vinogradov, 
kadar je to potrebno po obvezni izkrčitvi iz 
zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po 
navodilu pristojnega organa države članice 
ali po prostovoljni izkrčitvi za zasaditev 
zaradi prilagajanja na podnebne 
spremembe, ne pa tudi običajna obnova 
vinogradov s ponovno zasaditvijo iste 
zemljiške parcele z isto sorto vinske trte po 
istem sistemu gojenja vinske trte po koncu 
naravne življenjske dobe vinskih trt;

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je v ukrepe za prestrukturiranje vinogradov uvesti možnost 
financiranja prostovoljne izkrčitve za ponovno zasaditev zaradi prilagajanja podnebnim 
spremembam.

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zavarovanje letine proti izgubi 
dohodka zaradi slabih vremenskih razmer, 
ki jih je mogoče izenačiti z naravno 
nesrečo, slabih vremenskih razmer, živali, 
bolezni rastlin ali napadov škodljivcev;

(d) zavarovanje letine proti izgubi 
dohodka zaradi slabih vremenskih razmer, 
ki jih je mogoče izenačiti z naravno 
nesrečo, slabih vremenskih razmer, živali, 
bolezni rastlin ali napadov škodljivcev; 
zavarovanje se ne zagotovi, če proizvajalci 
dejavno ne uvedejo ukrepov za 
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zmanjšanje teh tveganj;

Obrazložitev

Obvladovanje tveganja/zavarovanje ne sme dodatno utrditi neodgovornih/zastarelih 
kmetijskih praks, sicer bo to povzročilo prekomerno trošenje sredstev iz vse bolj omejenih 
sredstev za razvoj podeželja. Podnebne spremembe in z njimi povezani izredni vremenski 
dogodki se dogajajo že desetletje, zato bi morala vsaka politika, usmerjena v prihodnost ter 
učinkovito rabo finančnih sredstev in virov, spodbujati, da se ta možnost upošteva že pri 
načrtovanju. SKP bi morala kmetom zagotoviti podporo pri prilagajanju na te podnebne 
spremembe in druge vplive in bi se financirala iz drugih delov za razvoj podeželja in 
ekoshem.

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) ukrepi za informiranje o vinih 
Unije v državah članicah za spodbujanje 
odgovornega uživanja vina ali shem 
kakovosti Unije, ki zajemajo označbe 
porekla in geografske označbe;

črtano

Obrazložitev

Možnost financiranja ukrepov za promocijo vina na notranjem trgu in v tretjih državah bi bilo 
treba ukiniti, da bi postopno odpravili subvencije, ki niso združljive s spodbujanjem zdravja, 
zagotovili učinkovito rabo javnega denarja ter izvajali načelo skladnosti politik za razvoj.

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) promocija v tretjih državah, ki 
vključuje eno ali več od naslednjih točk:

črtano

(i) odnose z javnostmi, promocijske 
ali reklamne ukrepe, zlasti s poudarkom 
na visokih standardih proizvodov Unije, 
predvsem z vidika kakovosti, varnosti 
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hrane ali okolja;
(ii) udeležbo na prireditvah, sejmih ali 
razstavah mednarodnega pomena;
(iii) informacijske kampanje, zlasti o 
shemah kakovosti Unije za označbe 
porekla, geografske označbe in ekološko 
pridelavo;
(iv) študije novih trgov, potrebne za 
razširitev možnosti prodaje;
(v) študije za vrednotenje rezultatov 
ukrepov za informiranje in promocijo;
(vi) pripravo tehničnih spisov, 
vključno z laboratorijskimi preskusi in 
ocenami, glede enoloških postopkov, 
fitosanitarnih in higienskih pravil ter 
drugih zahtev tretjih držav za uvoz 
proizvodov vinskega sektorja, da se olajša 
dostop do trgov tretjih držav;

Obrazložitev

SKP v obdobju, ko se ji zmanjšujejo finančna sredstva, ne bi smela subvencionirati promocije 
v tretjih državah. Mnogo kritik je letelo na dejstvo, da so blagovne znamke šampanjca, 
vključno z velikimi multinacionalnimi podjetji, ki denarja ne potrebujejo, med največjimi 
upravičenci SKP v Franciji zaradi promocijskih kampanj, ki jih subvencionira EU. To prakso 
je treba odpraviti in ustaviti financiranje promocijskih kampanj.

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) ukrepi za izboljšanje uporabe vode 
in gospodarjenja z njo, vključno z 
varčevanjem z vodo in črpanjem vode;

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka i b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ib) ekološko kmetovanje;

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka i c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ic) drugi ukrepi, vključno z ukrepi za:
(i) ohranjanje tal in povečanje zalog 
ogljika v tleh;
(ii) ustvarjanje ali ohranjanje habitatov, 
ki spodbujajo biotsko raznovrstnost, ali 
vzdrževanje naravnega območja, vključno 
z ohranjanjem njegovih zgodovinskih 
značilnosti;
(iii) izboljšanje odpornosti proti 
škodljivcem in boleznim, ki napadajo 
vinsko trto;
(iv) zmanjšanje nastajanja odpadkov in 
izboljšanje ravnanja z njimi;

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Finančna pomoč Unije za 
zavarovanje letine iz točke (d) člena 52(1) 
ne presega:

4. Finančna pomoč Unije za 
zavarovanje letine iz točke (d) člena 52(1) 
se izplača samo proizvajalcem, ki 
sprejmejo ukrepe za aktivno zmanjšanje 
ali odpravo tveganj (kot so zaščita tal, 
poglobitev živice, prispevanje k strukturni, 
biotski in genski raznovrstnosti v kulturni 
krajini), in ne presega:
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Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 4 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izgubami iz točke (a) in izgubami 
zaradi slabih vremenskih razmer;

(i) neizogibnimi izgubami iz točke (a) 
in izgubami zaradi slabih vremenskih 
razmer;

Obrazložitev

Obvladovanje tveganja/zavarovanje ne sme dodatno utrditi neodgovornih/zastarelih 
kmetijskih praks, sicer bo to povzročilo prekomerno trošenje sredstev iz vse bolj omejenih 
sredstev za razvoj podeželja. Podnebne spremembe in z njimi povezani izredni vremenski 
dogodki se dogajajo že desetletje, zato bi morala vsaka politika, usmerjena v prihodnost ter 
učinkovito rabo finančnih sredstev in virov, spodbujati, da se ta možnost upošteva že pri 
načrtovanju. SKP bi morala kmetom zagotoviti podporo pri prilagajanju na te podnebne 
spremembe in druge vplive in bi se financirala iz drugih delov za razvoj podeželja in 
ekoshem.

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 4 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) izgubami, ki jih povzročijo živali, 
rastlinske bolezni ali napadi škodljivcev.

(ii) neizogibnimi izgubami, ki jih 
povzročijo živali, rastlinske bolezni ali 
napadi škodljivcev.

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Finančna pomoč Unije za ukrepe za 
informiranje in promocijo iz točk (g) in (h) 
člena 52(1) ne presega 50 % upravičenih 
odhodkov.

6. Finančna pomoč Unije za ukrepe za 
informiranje in promocijo iz točk (g) in (h) 
člena 52(1) ne presega 20 % upravičenih 
odhodkov.
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Obrazložitev

V obdobju, ko se zmanjšujejo finančna sredstva, namenjena za SKP, so blagovne znamke 
šampanjca, vključno z velikimi multinacionalnimi podjetji, ki denarja ne potrebujejo, med 
največjimi upravičenci SKP (na primer) v Franciji, ker so upravičenci promocijskih kampanj, 
ki jih subvencionira EU. To ni sprejemljivo, zato je treba financiranje tega ukrepa s strani EU 
zmanjšati, da bi se sredstva lahko porabila tam, kjer so res potrebna.

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zadevne države članice v svojih 
strateških načrtih SKP določijo minimalni 
odstotek odhodkov za ukrepe, namenjene 
varstvu okolja, prilagajanju podnebnim 
spremembam, izboljšanju trajnostnosti 
proizvodnih sistemov in postopkov, 
zmanjšanju vpliva vinskega sektorja Unije 
na okolje, prihrankom energije in 
izboljšanju splošne energijske 
učinkovitosti v vinskem sektorju.

4. Zadevne države članice v svojih 
strateških načrtih SKP določijo, da se 
najmanj 20 % odhodkov nameni ukrepom 
za varstvo okolja, prilagajanje podnebnim 
spremembam, izboljšanje trajnostnosti 
proizvodnih sistemov in postopkov, 
zmanjšanje vpliva vinskega sektorja Unije 
na okolje, prihranke energije in izboljšanje 
splošne energijske učinkovitosti v vinskem 
sektorju.

Obrazložitev

Ta odstotek, namenjen za navedene okoljske in podnebne ukrepe, je enak kot pri intervencijah 
v sektorju sadja in zelenjave.

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zagotovijo, da 
skupni letni znesek, ki ga za intervencije v 
vinskem sektorju prejme en sam končni 
upravičenec, ne presega 200 000 EUR.

Obrazložitev

Dejstvo, da je več blagovnih znamk šampanjca, ki so v lasti istega multinacionalnega 
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podjetja, v tem programskem obdobju prejelo več milijonov evrov, je sprožilo ogorčenje v 
Franciji. Določiti je treba jasne omejitve.

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Podpora je odvisna od 
izpolnjevanja zahtev v zvezi z okoljem in 
biotsko raznovrstnostjo, ki presegajo 
minimalne standarde, s posebno 
pozornostjo, namenjeno krajinskim 
značilnostim in izvajanju praks 
gospodarjenja, ki koristijo biotski 
raznovrstnosti.

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica iz člena 82(3) v 
svojem strateškem načrtu SKP opredeli 
eno ali več vrst intervencij iz člena 60 za 
uresničevanje ciljev, izbranih v skladu z 
odstavkom 1. Pri izbranih vrstah 
intervencij intervencije opredeli. Država 
članica iz člena 82(3) v svojem strateškem 
načrtu SKP utemelji izbiro ciljev, vrst 
intervencij in intervencij za uresničevanje 
teh ciljev.

2. Država članica iz člena 82(3) v 
svojem strateškem načrtu SKP opredeli dve 
ali več vrst intervencij iz člena 60 za 
uresničevanje ciljev, izbranih v skladu z 
odstavkom 1. Pri izbranih vrstah 
intervencij intervencije opredeli. Država 
članica iz člena 82(3) v svojem strateškem 
načrtu SKP utemelji izbiro ciljev, vrst 
intervencij in intervencij za uresničevanje 
teh ciljev.

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 56 Člen 56
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Cilji v sektorju oljčnega olja in namiznih 
oljk

Cilji v sektorju oljčnega olja in namiznih 
oljk

Države članice iz člena 82(4) si v sektorju 
oljčnega olja in namiznih oljk prizadevajo 
uresničiti enega ali več naslednjih ciljev:

Brez poseganja v člena 5 in 6 o skupnih 
ciljih si države članice iz člena 82(4) 
prizadevajo za uresničitev cilja (c), lahko 
pa si prizadevajo tudi za uresničitev enega 
ali več naslednjih ciljev v sektorju 
oljčnega olja in namiznih oljk:

(a) krepitev organizacije in upravljanja 
proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk; 
ta cilj se nanaša na specifične cilje iz točk 
(a) in (b) člena 6(1);

(a) krepitev organizacije in upravljanja 
proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk; 
ta cilj se nanaša na specifične cilje iz točk 
(a) in (b) člena 6(1);

(b) izboljšanje srednje- in dolgoročne 
konkurenčnosti v sektorju oljčnega olja in 
namiznih oljk, zlasti z modernizacijo; ta 
cilj se nanaša na specifični cilj iz točke (c) 
člena 6(1);

(b) izboljšanje srednje- in dolgoročne 
konkurenčnosti v sektorju oljčnega olja in 
namiznih oljk, zlasti z modernizacijo; ta 
cilj se nanaša na specifični cilj iz točke (c) 
člena 6(1);

(c) zmanjšanje vpliva gojenja oljk na 
okolje in prispevanje k podnebnim 
ukrepom prek gojenja oljk; ta cilja se 
nanašata na specifične cilje iz točk (d) in 
(e) člena 6(1); 

(c) zmanjšanje vpliva gojenja oljk na 
okolje in prispevanje k podnebnim 
ukrepom ter blaženju podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje prek 
gojenja oljk, tudi s spodbujanjem 
polikulturne krajine, s čimer se izboljša 
skrb za tla; ti cilji se nanašajo na 
specifične cilje iz točk (d), (e) in (f) 
člena 6(1);

(d) izboljšanje kakovosti oljčnega olja 
in namiznih oljk; ta cilj se nanaša na 
specifični cilj iz točke (f) člena 6(1);

(d) izboljšanje kakovosti oljčnega olja 
in namiznih oljk; ta cilj se nanaša na 
specifični cilj iz točke (f) člena 6(1);

(e) raziskave in razvoj na področju 
trajnostnih proizvodnih metod, vključno z 
odpornostjo na škodljivce in inovativnimi 
praksami, ki spodbujajo gospodarsko 
konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ta 
cilja se nanašata na specifične cilje iz točk 
(a), (c) in (i) člena 6(1);

(e) raziskave in razvoj na področju 
trajnostnih proizvodnih metod, vključno s 
sistemskimi pristopi k zatiranju 
škodljivcev, integriranim zatiranjem 
škodljivcev, ohranjanjem in obnavljanjem 
biotske raznovrstnosti, odpornostjo 
kmetijskih ekosistemov in inovativnimi 
praksami, ki spodbujajo gospodarsko 
konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ti cilji 
se nanašajo na specifične cilje iz točk (a), 
(c) in (i) člena 6(1);

(f) preprečevanje in obvladovanje kriz, 
da bi izboljšali odpornost na škodljivce ter 
preprečevali in reševali krize na trgu 
oljčnega olja in namiznih oljk; ta cilj se 
nanaša na specifični cilj iz točke (h) 

(f) preprečevanje in obvladovanje kriz, 
da bi izboljšali odpornost na škodljivce ter 
preprečevali in reševali krize na trgu 
oljčnega olja in namiznih oljk; ta cilj se 
nanaša na specifični cilj iz točke (h) 
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člena 6(1). člena 6(1).

(fa) zaščita in izboljšanje biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, 
vključno z ohranjanjem tal.

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da bi države članice iz člena 82(4) 
lahko uresničile cilje iz člena 56, v svojih 
strateških načrtih SKP izberejo eno ali več 
vrst intervencij iz člena 60. Pri izbranih 
vrstah intervencij intervencije opredelijo.

1. Da bi države članice iz člena 82(4) 
lahko uresničile cilje iz člena 56, v svojih 
strateških načrtih SKP izberejo dve ali več 
vrst intervencij iz člena 60. Pri izbranih 
vrstah intervencij intervencije opredelijo.

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 6a
SEKTOR STROČNIC

Člen 58a
Cilji za sektor stročnic 
Brez poseganja v spoštovanje členov 5 in 
6 o skupnih ciljih si države članice v 
sektorju stročnic prizadevajo uresničiti te 
cilje: 
(a) shema povečuje trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo stročnic po vsej 
Uniji, da bi se povečala samooskrba s 
hrano in krmo v skladu s cilji iz Priloge I; 
(b) stročnice, gojene na orni zemlji, 
podprte s tem plačilom, so del najmanj 
štiriletnega kolobarjenja ali pa so 
mešanica vrst v začasnem travinju na orni 
zemlji. To je skladno s sistemi za podnebje 
in okolje (v nadaljnjem besedilu: 
ekosheme) iz člena 28, v skladu s katerim 
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se lahko nagradi kolobarjenje na obdobje 
štirih in več let. Iz sheme se lahko 
nagrajujejo tudi sistemi redkejših 
posevkov ali vmesnih kultur, na primer 
podzemne detelje, ki sicer niso drugače 
nagrajeni v okviru drugih ukrepov; 
(c) subvencije se lahko prejemajo tudi za 
pašo na pašnikih z visoko raznolikostjo 
vrst oziroma za košnjo travnikov z visoko 
raznolikostjo vrst za krmo na resnično 
trajnih pašnikih, ki vsebujejo vrste 
stročnic v ruši, pod pogojem, da ne pride 
do preoranja in ponovnega sejanja; 
(d) s temi plačili se ne bi smeli podpirati 
monokulturni ali stalni posevki stročnic; 
(e) zmanjšanje odvisnosti od 
koncentrirane mešanice krme, ki vsebuje 
sojo, zlasti uvoženo sojo, ki izvira z 
zemljišč, na katerih je bil gozd nedavno 
izkrčen ali je bila njihova raba 
spremenjena, in sicer v skladu s ciljem 
trajnostnega razvoja št. 15, zavezo Unije 
na področju krčenja gozdov in obstoječo 
zavezo zasebnih družb, da ne bodo krčile 
gozdov; 
(f) zaprtje krogotokov hranil in njihovo 
omejevanje na ravni lokalnih in 
regionalnih povodij v skladu z Direktivo 
2000/60/ES; 
(g) spodbujanje lokalnih in regionalnih 
trgov z živili in krmo ter lokalno 
prilagojenih sort semen z nizkimi vložki. 
Ukrepi, financirani v tem sektorju, so 
skladni s podnebnimi in okoljskimi 
zavezami ter zakonodajo Unije, poleg tega 
pa ne povzročajo neposrednih ali 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, saj 
imajo resnično pozitiven učinek na 
svetovne emisije toplogrednih plinov v 
skladu z modelom globalnega upravljanja 
biosfere (GLOBIOM). 

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
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Člen 58 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 58b
Vrste intervencij

Države članice v zvezi s cilji iz člena 58a v 
svojih strateških načrtih SKP izberejo eno 
ali več naslednjih vrst intervencij: 
(a) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva; raziskave in 
poskusna proizvodnja ter drugi ukrepi, 
vključno z ukrepi za: 
(i) ohranjanje tal, vključno z dejanskim in 
dokazanim povečanjem zalog ogljika v 
tleh, brez sistemskega zanašanja na 
pesticide; 
(ii) izboljšanje učinkovitosti rabe vode in 
gospodarjenja z njo, vključno z 
varčevanjem z vodo; 
(iii) spodbujanje uporabe sort in praks 
gospodarjenja, ki so prilagojene 
spreminjajočim se podnebnim razmeram; 
(iv) izboljšanje praks gospodarjenja, da bi 
se povečala odpornost kmetijskih rastlin 
na škodljivce in zmanjšala dovzetnost za 
škodljivce; 
(v) zmanjšanje uporabe pesticidov in 
odvisnosti od njih; 
(vi) ustvarjanje in ohranjanje kmetijskih 
habitatov, ki spodbujajo biotsko 
raznovrstnost, brez uporabe pesticidov; 
(b) svetovalne storitve in tehnična pomoč, 
zlasti v zvezi z blaženjem podnebnih 
sprememb in prilagajanjem nanje ter 
kmetovo izbiro najustreznejšega 
kolobarjenja poljščin; 
(c) usposabljanje, vključno z mentorstvom 
in izmenjavo dobre prakse; 
(d) ekološka pridelava in tehnike; 
(e) ukrepi za povečanje trajnostnosti in 
učinkovitosti prevoza ter skladiščenja 
proizvodov. 



PE630.523v04-00 98/182 AD\1181813SL.docx

SL

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Člen 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 59 Člen 59

Cilji v drugih sektorjih Cilji v drugih sektorjih

Države članice si v drugih sektorjih iz 
točke (f) člena 39 prizadevajo uresničiti 
enega ali več naslednjih ciljev:

Brez poseganja v člena 5 in 6 o skupnih 
ciljih si države članice prizadevajo 
uresničiti cilja (d) in (e) v nadaljevanju in 
si lahko prizadevajo uresničiti enega ali 
več drugih ciljev v drugih sektorjih iz 
točke (f) člena 39:

(a) načrtovanje proizvodnje, 
prilagajanje proizvodnje povpraševanju, 
zlasti glede kakovosti in količine, 
optimizacija stroškov proizvodnje in 
donosnosti naložb ter stabiliziranje cen 
proizvajalcev; ti cilji se nanašajo na 
specifične cilje iz točk (a), (b), (c) in (i) 
člena 6(1);

(a) načrtovanje proizvodnje, 
prilagajanje proizvodnje povpraševanju, 
zlasti glede kakovosti, raznolikosti in 
količine, optimizacija stroškov proizvodnje 
in donosnosti naložb ter stabiliziranje cen 
proizvajalcev; ti cilji se nanašajo na 
specifične cilje iz točk (a), (b), (c) in (i) 
člena 6(1);

(b) koncentracija ponudbe in dajanje na 
trg zadevnih proizvodov; ta cilja se 
nanašata na specifične cilje iz točk (a) in 
(c) člena 6(1);

(b) koncentracija ponudbe in dajanje na 
trg zadevnih proizvodov; ta cilja se 
nanašata na specifične cilje iz točk (a) in 
(c) člena 6(1);

(c) raziskave in razvoj na področju 
trajnostnih proizvodnih metod, vključno z 
odpornostjo na škodljivce ter inovativnimi 
praksami in pridelovalnimi tehnikami, ki 
spodbujajo gospodarsko konkurenčnost in 
krepijo razvoj trga; ta cilja se nanašata na 
specifične cilje iz točk (a), (c) in (i) 
člena 6(1);

(c) raziskave in razvoj na področju 
trajnostnih proizvodnih metod, vključno s 
kmetijsko-gozdarskimi sistemi, 
odpornostjo na škodljivce, skrbjo za tla, 
tudi z zaščito z rastlinjem, ter inovativnimi 
praksami in pridelovalnimi tehnikami, ki 
spodbujajo dolgoročno gospodarsko 
konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ti cilji 
se nanašajo na specifične cilje iz točk (a), 
(c) in (i) člena 6(1);

(d) spodbujanje, razvoj in izvajanje 
proizvodnih metod, ki spoštujejo okolje in 
standarde dobrobiti živali, okolju prijaznih 
postopkov gojenja, pridelovalnih tehnik in 
proizvodnih metod, ki so odporni na 
škodljivce, okolju prijazne uporabe 
stranskih proizvodov in odpadkov ter 
ravnanja z njimi ter trajnostne rabe 

(d) spodbujanje, razvoj in izvajanje 
proizvodnih metod, ki spoštujejo okolje in 
standarde dobrobiti živali, okolju prijaznih 
postopkov gojenja, pridelovalnih tehnik in 
proizvodnih metod, ki so odporni na 
škodljivce in bolezni, tudi s spodbujanjem 
integriranega zatiranja škodljivcev, 
ukrepov za izboljšanje biološke varnosti in 
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naravnih virov, zlasti varstva vode, tal in 
drugih naravnih virov; ti cilji se nanašajo 
na specifične cilje iz točk (e) in (f) 
člena 6(1);

odpornosti na živalske bolezni ob 
zmanjšanju uporabe antibiotikov, okolju 
prijazne uporabe stranskih proizvodov in 
odpadkov ter ravnanja z njimi ter 
ohranjanja in trajnostne rabe naravnih 
virov, zlasti varstva vode, tal in drugih 
naravnih virov, zmanjšanja emisij in 
energetske učinkovitosti; ti cilji se 
nanašajo na specifične cilje iz točk (e) in 
(f) člena 6(1); 

(e) prispevanje k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, kot je 
določeno v točki (d) člena 6(1);

(e) prispevanje k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, kot je 
določeno v točki (d) člena 6(1);

(f) povečanje tržne vrednosti in 
kakovosti proizvodov, vključno z 
izboljšanjem kakovosti proizvodov in 
razvijanjem proizvodov z zaščiteno 
označbo porekla in zaščiteno geografsko 
označbo ali proizvodov, ki so zajeti v 
nacionalni shemi kakovosti; ti cilji se 
nanašajo na specifični cilj iz točke (b) 
člena 6(1);

(f) povečanje tržne vrednosti in 
kakovosti proizvodov, vključno z 
izboljšanjem kakovosti proizvodov in 
razvijanjem proizvodov z zaščiteno 
označbo porekla in zaščiteno geografsko 
označbo ali proizvodov, ki so zajeti v 
nacionalni shemi kakovosti; ti cilji se 
nanašajo na specifični cilj iz točke (b) 
člena 6(1);

(g) promocija in trženje proizvodov iz 
enega ali več sektorjev iz točke (f) 
člena 40; ta cilja se nanašata na 
specifične cilje iz točk (b) in (c) 
člena 6(1);
(h) preprečevanje in obvladovanje kriz, 
da bi preprečevali in reševali krize na trgu 
v enem ali več sektorjih iz točke (f) 
člena 39; ta cilj se nanaša na specifične 
cilje iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1).

(h) preprečevanje in obvladovanje kriz, 
da bi preprečevali in reševali krize na trgu 
v enem ali več sektorjih iz točke (f) 
člena 39; ta cilj se nanaša na specifične 
cilje iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1).

Predlog spremembe124

Predlog uredbe
Člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 60 Člen 60

Vrste intervencij Vrste intervencij

1. Države članice v zvezi s cilji iz točk 
od (a) do (g) člena 59 v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih 

1. Države članice v zvezi s cilji iz točk 
od (a) do (g) člena 59 v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo dve ali več naslednjih 
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vrst intervencij: vrst intervencij:

(a) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva; raziskave in 
poskusna proizvodnja ter drugi ukrepi, 
vključno z ukrepi za:

(a) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva; raziskave in 
poskusna proizvodnja ter drugi ukrepi, 
vključno z ukrepi za:

(i) ohranjanje tal, vključno s 
povečanjem zalog ogljika v tleh;

(i) ohranjanje tal ter ponovna 
vzpostavitev rodovitnosti in strukture tal, 
vključno s povečanjem zalog ogljika v tleh 
in zmanjšanjem onesnaževal v gnojilih;

(ii) izboljšanje uporabe vode in 
gospodarjenja z njo, vključno z 
varčevanjem z vodo in njenim črpanjem;

(ii) izboljšanje uporabe vode in 
gospodarjenja z njo, vključno z 
varčevanjem z vodo in njenim črpanjem;

(iii) preprečevanje škode zaradi slabih 
vremenskih razmer ter spodbujanje 
uporabe sort in praks ravnanja, ki so 
prilagojene spreminjajočim se podnebnim 
razmeram;

(iii) preprečevanje škode zaradi slabih 
vremenskih razmer ter spodbujanje 
uporabe sort in praks ravnanja, ki so 
prilagojene spreminjajočim se podnebnim 
razmeram;

(iv) varčevanje z energijo in večjo 
energijsko učinkovitost;

(iv) varčevanje z energijo in večjo 
energijsko učinkovitost;

(v) ekološko embalažo; (v) zmanjšanje odpadkov z 
zmanjšanjem količine embalaže in 
ekološko embalažo;

(vi) zdravje in dobrobit živali; (vi) zdravje in dobrobit živali, vključno 
s trajnostnim upravljanjem in 
preprečevanjem tropskih ter zoonotskih 
bolezni;

(vii) zmanjšanje nastajanja odpadkov ter 
izboljšanje uporabe stranskih proizvodov 
in odpadkov in ravnanja z njimi;

(vii) zmanjšanje nastajanja emisij in 
odpadkov ter izboljšanje uporabe stranskih 
proizvodov in odpadkov in ravnanja z 
njimi;

(viii) izboljšanje odpornosti na 
škodljivce;

(viii) izboljšanje odpornosti poljščin na 
škodljivce s spodbujanjem integriranega 
zatiranja škodljivcev, vključno z 
ustreznimi praksami gospodarjenja in 
postopki gojenja rastlin;

(ix) zmanjšanje tveganj in vplivov rabe 
pesticidov;

(ix) znatno zmanjšanje rabe pesticidov;

(ixa) izboljšanje odpornosti na živalske 
bolezni in zmanjšanje uporabe 
antibiotikov;

(xi) oblikovanje in ohranjanje habitatov, 
ki spodbujajo biotsko raznovrstnost;

(xi) oblikovanje in ohranjanje habitatov, 
ki spodbujajo biotsko raznovrstnost;

(b) storitve svetovanja in tehnična (b) storitve svetovanja in tehnična 
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pomoč, zlasti na področju prilagajanja 
podnebnim spremembam in njihove 
blažitve;

pomoč, zlasti na področju kakovosti 
pridelave, biotske raznovrstnosti in okolja 
ter prilagajanja podnebnim spremembam 
in njihove blažitve; ter boj proti 
škodljivcem in boleznim živali;

(c) usposabljanje, vključno z 
mentorstvom in izmenjavo dobrih praks;

(c) usposabljanje, vključno z 
mentorstvom in izmenjavo dobrih praks, 
zlasti na področju ekološkega kmetovanja, 
oblikovanja permakulturnih sistemov in 
praks za povečevanje zalog ogljika;

(d) ekološka pridelava; (d) ekološka pridelava;

(e) ukrepi za povečanje trajnostnosti in 
učinkovitosti prevoza in skladiščenja 
proizvodov iz enega ali več sektorjev iz 
točke (f) člena 40;

(e) ukrepi za povečanje trajnostnosti in 
učinkovitosti prevoza in skladiščenja 
proizvodov iz enega ali več sektorjev iz 
točke (f) člena 40;

(f) promocija, obveščanje in trženje, 
vključno z ukrepi in dejavnostmi, 
namenjenimi zlasti boljši ozaveščenosti 
potrošnikov o shemah kakovosti Unije in 
pomenu zdrave prehrane ter 
diverzifikaciji trgov;
(g) izvajanje shem kakovosti Unije in 
nacionalnih shem kakovosti;

(g) izvajanje shem kakovosti Unije in 
nacionalnih shem kakovosti;

(h) izvajanje sistemov sledljivosti in 
certificiranja, zlasti spremljanje kakovosti 
proizvodov, ki se prodajajo končnim 
potrošnikom.

(h) izvajanje sistemov sledljivosti in 
certificiranja, zlasti spremljanje kakovosti 
proizvodov, ki se prodajajo končnim 
potrošnikom.

2. Države članice v zvezi s ciljem iz 
točke (h) člena 59 v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih 
vrst intervencij:

2. Države članice v zvezi s ciljem iz 
točke (h) člena 59 v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih 
vrst intervencij:

(a) vzpostavitev in/ali dopolnitev 
vzajemnih skladov s strani organizacij 
proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe 
(EU) št. 1308/2013;

(a) vzpostavitev in/ali dopolnitev 
vzajemnih skladov s strani organizacij 
proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe 
(EU) št. 1308/2013;

(b) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva, ki omogočajo 
učinkovitejše upravljanje količin, danih na 
trg;

(b) naložbe v opredmetena in 
neopredmetena sredstva, ki omogočajo 
učinkovitejše upravljanje količin, danih na 
trg;

(c) skupno skladiščenje proizvodov, ki 
jih proizvaja organizacija proizvajalcev ali 
člani organizacije proizvajalcev;

(c) skupno skladiščenje proizvodov, ki 
jih proizvaja organizacija proizvajalcev ali 
člani organizacije proizvajalcev;

(d) ponovna zasaditev sadovnjakov, 
kadar je to potrebno po obvezni izkrčitvi iz 

(d) ponovna zasaditev sadovnjakov ali 
nasadov oljk, kadar je to potrebno po 
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zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po 
navodilu pristojnega organa države članice 
ali zaradi prilagoditve podnebnim 
spremembam;

obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali 
fitosanitarnih razlogov po navodilu 
pristojnega organa države članice ali zaradi 
prilagoditve podnebnim spremembam;

(e) umik s trga za brezplačno razdelitev 
ali druge namene;

(e) umik s trga za brezplačno razdelitev 
ali druge namene;

(f) zgodnje obiranje, ki zajema 
spravilo vseh nezrelih netržnih proizvodov, 
ki pred zgodnjim obiranjem niso bili 
poškodovani zaradi vremena, bolezni ali 
drugih razlogov, na posameznem območju;

(f) zgodnje obiranje, ki zajema 
spravilo vseh nezrelih netržnih proizvodov, 
ki pred zgodnjim obiranjem niso bili 
poškodovani zaradi vremena, bolezni ali 
drugih razlogov, na posameznem območju;

(g) opustitev spravila, ki zajema 
končanje trenutnega proizvodnega cikla na 
zadevnem območju, pri čemer so proizvodi 
dobro razviti ter neoporečne in zadovoljive 
tržne kakovosti, razen uničenja proizvodov 
zaradi podnebnih razmer ali bolezni;

(g) opustitev spravila, ki zajema 
končanje trenutnega proizvodnega cikla na 
zadevnem območju, pri čemer so proizvodi 
dobro razviti ter neoporečne in zadovoljive 
tržne kakovosti, razen uničenja proizvodov 
zaradi podnebnih razmer ali bolezni;

(h) zavarovanje letine in proizvodnje, 
ki prispeva k varovanju dohodkov 
pridelovalcev, kadar imajo izgube zaradi 
naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, 
bolezni ali napadov škodljivcev, ter hkrati 
zagotavlja, da upravičenci sprejmejo 
potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj.

(h) zavarovanje letine in proizvodnje, 
ki prispeva k varovanju dohodkov 
pridelovalcev, kadar imajo izgube zaradi 
naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, 
bolezni ali napadov škodljivcev, ter hkrati 
zagotavlja, da vsi upravičenci sprejmejo 
potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj. 
Zavarovanje ne bo zagotovljeno, če 
proizvajalci ne bodo dejavno sprejeli 
ukrepov za zmanjšanje svojih tveganj.

3. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo sektorje, v katerih 
izvajajo vrste intervencij, določene v tem 
členu. Pri vsakem sektorju izberejo enega 
ali več ciljev izmed ciljev, ki so določeni v 
členu 59, in vrste intervencij, kot so 
določene v odstavkih 1 in 2 tega člena. 
Države članice pri vsaki vrsti intervencij 
intervencije opredelijo. Države članice 
utemeljijo svojo izbiro sektorjev, ciljev, 
vrst intervencij in intervencij.

3. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP izberejo sektorje, v katerih 
izvajajo vrste intervencij, določene v tem 
členu. Pri vsakem sektorju izberejo enega 
ali več ciljev izmed ciljev, ki so določeni v 
členu 59, in vrste intervencij, kot so 
določene v odstavkih 1 in 2 tega člena. 
Države članice pri vsaki vrsti intervencij 
intervencije opredelijo. Države članice 
utemeljijo svojo izbiro sektorjev, ciljev, 
vrst intervencij in intervencij.

Predlog spremembe 125

Predlog uredbe
Člen 64
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 64 Člen 64

Vrste intervencij za razvoj podeželja Vrste intervencij za razvoj podeželja

Vrste intervencij iz tega poglavja so 
naslednje:

Vrste intervencij iz tega poglavja so 
naslednje:

(a) okoljske, podnebne in druge 
upravljavske obveznosti;

(a) okoljske, podnebne in druge 
upravljavske obveznosti, koristne za 
okolje;

(b) naravne ali druge omejitve, 
značilne za posamezno območje;

(b) naravne ali druge omejitve, 
značilne za posamezno območje;

(c) slabosti, značilne za posamezno 
območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih 
zahtev;

(c) slabosti, značilne za posamezno 
območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih 
zahtev;

(d) naložbe; (d) naložbe;

(e) vzpostavitev gospodarstev mladih 
kmetov in zagon podeželskih podjetij;

(e) vzpostavitev gospodarstev mladih 
kmetov in zagon podeželskih podjetij ter 
trajnostni razvoj podjetij;

(f) instrumenti za obvladovanje 
tveganj;

(f) instrumenti za obvladovanje 
tveganj;

(g) sodelovanje; (g) sodelovanje;

(h) izmenjava znanja in informiranje. (h) izmenjava znanja in informiranje.

Predlog spremembe126

Predlog uredbe
Člen 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 65 Člen 65

Okoljske, podnebne in druge upravljavske 
obveznosti

Okoljske, podnebne in druge upravljavske 
obveznosti, koristne za okolje

1. Države članice lahko odobrijo 
plačila za okoljske, podnebne in druge 
upravljavske obveznosti v skladu s pogoji 
iz tega člena in kot je podrobneje 
opredeljeno v njihovih strateških načrtih 
SKP.

1. Države članice lahko odobrijo 
plačila za okoljske, podnebne in druge 
upravljavske obveznosti, koristne za 
okolje, v skladu s pogoji iz tega člena in 
kot je podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP.

2. Države članice kmetijsko-okoljsko-
podnebne obveznosti vključijo v svoje 

2. Države članice kmetijsko-okoljsko-
podnebne obveznosti v skladu s točkami 
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strateške načrte SKP. (d), (e) in (f) člena 6(1) vključijo v svoje 
strateške načrte SKP. Za te obveznosti se v 
skladu z drugim pododstavkom člena 
86(2) dodeli vsaj 40% sredstev iz EKSRP.

3. Države članice lahko možnost 
pridobitve podpore v okviru te vrste 
intervencij v skladu s svojimi nacionalno, 
regionalno ali lokalno specifičnimi 
potrebami zagotovijo na svojem celotnem 
ozemlju.

3. Države članice lahko možnost 
pridobitve podpore v okviru te vrste 
intervencij v skladu s svojimi nacionalno, 
regionalno ali lokalno specifičnimi 
potrebami zagotovijo na svojem celotnem 
ozemlju.

4. Države članice odobrijo plačila 
samo tistim kmetom in drugim 
upravičencem, ki prostovoljno sprejmejo 
upravljavske obveznosti, za katere velja, da 
pripomorejo k uresničevanju specifičnih 
ciljev iz člena 6(1).

4. Države članice odobrijo plačila 
samo tistim kmetom ali skupinam kmetov 
in drugim upravičencem, ki prostovoljno 
sprejmejo upravljavske obveznosti, za 
katere velja, da pripomorejo in da so ciljno 
usmerjene k uresničevanju specifičnih 
ciljev iz točk (d), (e), in (f) člena 6(1), ali 
ki izboljšujejo dobrobit živali. 

5. V okviru tovrstnih intervencij 
države članice določijo le plačila, ki 
zajemajo obveznosti, ki:

5. V okviru tovrstnih intervencij 
države članice za kmetijske površine 
določijo le plačila glede obveznosti, ki ne 
povzročajo dvojnega financiranja glede 
na plačila, dodeljena v skladu s to uredbo, 
in ki:

(a) presegajo zadevne predpisane 
zahteve ravnanja ter standarde za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje, določene v 
skladu z oddelkom 2 poglavja I tega 
naslova;

(a) presegajo zadevne predpisane 
zahteve ravnanja ter standarde za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje, določene v 
skladu z oddelkom 2 poglavja I tega 
naslova;

(b) presegajo minimalne zahteve za 
uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge 
obvezne zahteve, določene z nacionalnim 
pravom in pravom Unije;

(b) presegajo minimalne zahteve za 
uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge 
obvezne zahteve, določene z nacionalnim 
pravom in pravom Unije;

(c) presegajo pogoje, določene za 
vzdrževanje kmetijske površine v skladu s 
točko (a) člena 4(1);

(c) presegajo pogoje, določene za 
vzdrževanje kmetijske površine v skladu s 
točko (a) člena 4(1);

(d) se razlikujejo od obveznosti, v 
zvezi s katerimi so odobrena plačila v 
skladu s členom 28.

(d) se razlikujejo od obveznosti, v 
zvezi s katerimi so odobrena plačila v 
skladu s členom 28, ali jih dopolnjujejo.

6. Države članice upravičencem 
nadomestijo stroške in izpad dohodka 
zaradi sprejetih obveznosti. Po potrebi 
lahko krijejo tudi stroške poslovanja. 
Države članice lahko v ustrezno 

6. Države članice upravičencem 
nadomestijo stroške in izpad dohodka 
zaradi sprejetih obveznosti. Države članice 
lahko povečajo nadomestilo z dodatkom 
za zagotavljanje javnih dobrin kot 
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utemeljenih primerih odobrijo podporo kot 
pavšalni znesek ali enkratno plačilo na 
enoto. Plačila se odobrijo letno.

spodbudo, in sicer na podlagi 
nediskriminatornih meril in kazalnikov, 
določenih v skladu s to uredbo, ter tako 
omogočijo učinkovito spodbujanje 
sodelovanja. Po potrebi lahko krijejo tudi 
stroške poslovanja. Države članice lahko v 
ustrezno utemeljenih primerih odobrijo 
podporo kot pavšalni znesek ali enkratno 
plačilo na enoto. Plačila se odobrijo letno.

7. Države članice lahko spodbujajo in 
podpirajo kolektivne sheme in sheme plačil 
na podlagi rezultatov, da bi kmete 
spodbudile k znatnemu izboljšanju 
kakovosti okolja v večjem obsegu in na 
merljiv način.

7. Države članice lahko spodbujajo in 
podpirajo kolektivne sheme in sheme plačil 
na podlagi rezultatov, da bi kmete ali 
skupine kmetov spodbudile k znatnemu 
izboljšanju kakovosti okolja v večjem 
obsegu in na merljiv način.

8. Obveznosti se sprejmejo za obdobje 
od petih do sedmih let. Vendar lahko 
države članice v svojih strateških načrtih 
SKP za določene vrste obveznosti določijo 
daljše obdobje, tudi z letnim 
podaljševanjem obveznosti po zaključku 
začetnega obdobja, kadar je to potrebno za 
doseganje ali ohranjanje želenih okoljskih 
koristi. Države članice lahko v svojih 
strateških načrtih SKP v izjemnih in 
ustrezno utemeljenih primerih in za nove 
obveznosti, ki neposredno sledijo 
obveznostim, izpolnjenim v začetnem 
obdobju, določijo krajše obdobje.

8. Obveznosti se sprejmejo za obdobje 
od petih do sedmih let. Vendar lahko 
države članice v svojih strateških načrtih 
SKP za določene vrste obveznosti določijo 
daljše obdobje, tudi z letnim 
podaljševanjem obveznosti po zaključku 
začetnega obdobja, kadar je to potrebno za 
doseganje ali ohranjanje želenih okoljskih 
koristi. Države članice lahko v svojih 
strateških načrtih SKP v izjemnih in 
ustrezno utemeljenih primerih in za nove 
obveznosti, ki neposredno sledijo 
obveznostim, izpolnjenim v začetnem 
obdobju, določijo krajše obdobje.

9. Kadar se podpora v okviru te vrste 
intervencij odobri kmetijsko-okoljsko-
podnebnim obveznostim, obveznostim za 
preusmeritev v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja, kot so opredeljene 
v Uredbi (ES) št. 834/2007, ali njihovo 
ohranjanje ter gozdarsko-okoljskim in 
podnebnim storitvam, države članice 
določijo plačilo na hektar.

9. Kadar se podpora v okviru te vrste 
intervencij odobri kmetijsko-okoljsko-
podnebnim obveznostim, obveznostim za 
preusmeritev v prakse in metode 
ekološkega kmetovanja, kot so opredeljene 
v Uredbi (ES) št. 834/2007, ali njihovo 
ohranjanje, države članice določijo plačilo 
na hektar ali na kmetijsko gospodarstvo.

9a. Plačila podpore ekološkemu 
kmetijstvu na podlagi tega člena se 
izplačajo pravim kmetom, opredeljenim v 
točki (d) člena 4(1).

10. Države članice zagotovijo, da imajo 
osebe, ki izvajajo operacije v okviru te 
vrste intervencij, dostop do znanja in 
informacij, ki so potrebni za izvajanje 

10. Države članice zagotovijo, da imajo 
osebe, ki izvajajo operacije v okviru te 
vrste intervencij, dostop do znanja in 
informacij, ki so potrebni za izvajanje 
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takšnih operacij. takšnih operacij.

11. Države članice zagotovijo, da so 
intervencije iz tega člena skladne z 
intervencijami, ki se odobrijo v skladu s 
členom 28.

11. Države članice zagotovijo, da so 
intervencije iz tega člena skladne z 
intervencijami, ki se odobrijo v skladu s 
členom 28.

Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Člen 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 66 črtano
Naravne ali druge omejitve, značilne za 

posamezno območje
1. Države članice lahko odobrijo 
plačila za naravne ali druge omejitve, 
značilne za posamezno območje, v skladu 
s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje 
opredeljeno v njihovih strateških načrtih 
SKP, da bi prispevale k uresničevanju 
specifičnih ciljev iz člena 6(1).
2. Ta plačila se odobrijo pravim 
kmetom za območja, določena v skladu s 
členom 32 Uredbe (EU) št. 1305/2013.
3. Države članice lahko odobrijo 
plačila v okviru te vrste intervencij le, da 
bi upravičencem nadomestile vse ali del 
dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki 
so na zadevnem območju vezani na 
naravne ali druge omejitve, značilne za 
posamezno območje.
4. Dodatni stroški in izpad dohodka 
iz odstavka 3 se izračunajo glede na 
naravne in druge omejitve, značilne za 
posamezno območje, v primerjavi z 
območji brez naravnih ali drugih 
omejitev, značilnih za posamezno 
območje.
5. Plačila se odobrijo letno na hektar 
površine.
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Obrazložitev

Prestavljeno v prvi steber (člen 28a).

Predlog spremembe 128

Predlog uredbe
Člen 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 67 Člen 67

Slabosti, značilne za posamezno območje, 
ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev

Slabosti, značilne za posamezno območje, 
ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev

1. Države članice lahko odobrijo 
plačila za slabosti, značilne za posamezno 
območje, ki izhajajo iz zahtev na podlagi 
izvajanja direktiv 92/43/EGS in 
2009/147/ES ali Direktive 2000/60/ES, v 
skladu s pogoji iz tega člena in kot je 
podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP, da bi prispevale k 
uresničevanju specifičnih ciljev iz 
člena 6(1).

1. Države članice lahko odobrijo 
plačila za slabosti, značilne za posamezno 
območje, ki izhajajo iz zahtev na podlagi 
izvajanja direktiv 92/43/EGS in 
2009/147/ES ali Direktive 2000/60/ES, v 
skladu s pogoji iz tega člena in kot je 
podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP, da bi prispevale k 
uresničevanju specifičnih ciljev iz 
člena 6(1).

2. Ta plačila se lahko odobrijo 
kmetom, gozdnim posestnikom in drugim 
upravljavcem zemljišč za območja s 
slabostmi iz odstavka 1.

2. Ta plačila se lahko odobrijo 
kmetom, skupinam kmetov, gozdnim 
posestnikom in skupinam gozdnih 
posestnikov. V ustrezno utemeljenih 
primerih se lahko odobrijo tudi drugim 
upravljavcem zemljišč za območja s 
slabostmi iz odstavka 1.

3. Države članice lahko pri opredelitvi 
območij s slabostmi vključijo naslednja 
območja:

3. Države članice lahko pri opredelitvi 
območij s slabostmi vključijo naslednja 
območja:

(a) kmetijska in gozdna območja 
Natura 2000, določena na podlagi direktiv 
92/43/EGS in 2009/147/ES;

(a) kmetijska in gozdna območja 
Natura 2000, določena na podlagi direktiv 
92/43/EGS in 2009/147/ES;

(b) druga razmejena naravovarstvena 
območja z okoljskimi omejitvami v zvezi s 
kmetovanjem ali gozdovi, ki prispevajo k 
izvajanju člena 10 Direktive 92/43/EGS, 
pod pogojem, da ta območja ne presegajo 
5 % določenih območij Natura 2000, 
zajetih v ozemlju uporabe posameznega 

(b) druga razmejena naravovarstvena 
območja z okoljskimi omejitvami v zvezi s 
kmetovanjem ali gozdovi, ki prispevajo k 
izvajanju člena 10 Direktive 92/43/EGS, 
pod pogojem, da ta območja ne presegajo 
5 % določenih območij Natura 2000, 
zajetih v ozemlju uporabe posameznega 
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strateškega načrta SKP; strateškega načrta SKP;

(c) kmetijske površine, vključene v 
načrte upravljanja povodij v skladu z 
Direktivo 2000/60/ES.

(c) kmetijske površine, vključene v 
načrte upravljanja povodij v skladu z 
Direktivo 2000/60/ES;
(ca) območja z visoko naravno 
vrednostjo, ki ne spadajo na področje 
uporabe območij iz točk (a), (b) in (c).

4. Države članice lahko odobrijo 
plačila v okviru te vrste intervencij le, da bi 
upravičencem nadomestile vse ali del 
dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so 
na zadevnem območju vezani na slabosti, 
značilne za posamezno območje.

4. Države članice lahko odobrijo 
plačila v okviru te vrste intervencij le, da bi 
upravičencem nadomestile vse ali del 
dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so 
na zadevnem območju vezani na slabosti, 
značilne za posamezno območje.

5. Dodatni stroški in izpad dohodka iz 
odstavka 4 se izračunajo:

5. Dodatni stroški in izpad dohodka iz 
odstavka 4 se izračunajo:

(a) glede na omejitve, ki izhajajo iz 
direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES, v 
povezavi s slabostmi zaradi zahtev, ki 
presegajo ustrezne standarde za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje iz oddelka 2 
poglavja 1 tega naslova te uredbe ter 
pogoje za ohranjanje kmetijskih površin v 
skladu s točko (a) člena 4(1) te uredbe;

(a) glede na omejitve, ki izhajajo iz 
direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES, v 
povezavi s slabostmi zaradi zahtev, ki 
presegajo ustrezne standarde za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje iz oddelka 2 
poglavja 1 tega naslova te uredbe ter 
pogoje za ohranjanje kmetijskih površin v 
skladu s točko (a) člena 4(1) te uredbe;

(b) glede na omejitve, ki izhajajo iz 
Direktive 2000/60/ES, v povezavi s 
slabostmi zaradi zahtev, ki presegajo 
ustrezne predpisane zahteve ravnanja, 
razen predpisanih zahtev ravnanja 2 iz 
Priloge III, ter standarde dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojev iz oddelka 2 
poglavja I tega naslova ter pogoje za 
ohranjanje kmetijskih površin v skladu s 
točko (a) člena 4(1) te uredbe.

(b) glede na omejitve, ki izhajajo iz 
Direktive 2000/60/ES, v povezavi s 
slabostmi zaradi zahtev, ki presegajo 
ustrezne predpisane zahteve ravnanja, 
razen predpisanih zahtev ravnanja 1 iz 
Priloge III, ter standarde dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojev iz oddelka 2 
poglavja I tega naslova ter pogoje za 
ohranjanje kmetijskih površin v skladu s 
točko (a) člena 4(1) te uredbe.

6. Plačila se odobrijo letno na hektar 
površine.

6. Plačila se odobrijo letno na hektar 
površine.

Predlog spremembe 129

Predlog uredbe
Člen 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 68 Člen 68
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Naložbe Naložbe

1. Države članice lahko odobrijo 
podporo za naložbe v skladu s pogoji iz 
tega člena in kot je podrobneje opredeljeno 
v njihovih strateških načrtih SKP.

1. Države članice lahko odobrijo 
podporo za naložbe v skladu s pogoji iz 
tega člena in kot je podrobneje opredeljeno 
v njihovih strateških načrtih SKP.

2. Države članice lahko odobrijo 
podporo v okviru te vrste intervencij le za 
materialne in/ali nematerialne naložbe, ki 
prispevajo k uresničevanju specifičnih 
ciljev iz člena 6. Podpora za gozdarski 
sektor temelji na načrtu za gospodarjenje z 
gozdovi ali enakovrednem instrumentu.

2. Države članice lahko odobrijo 
podporo v okviru te vrste intervencij le za 
materialne in/ali nematerialne naložbe, ki 
prispevajo k uresničevanju specifičnih 
ciljev iz člena 6, ki dokazano ne škodijo 
okolju. Podpora za gozdarski sektor temelji 
na načrtu za gospodarjenje z gozdovi ali 
enakovrednem instrumentu.

3. Države članice pripravijo seznam 
neupravičenih naložb in vrste odhodkov, ki 
vključuje vsaj:

3. Države članice pripravijo seznam 
neupravičenih naložb in vrste odhodkov, ki 
vključuje vsaj:

(a) nakup pravic kmetijske 
proizvodnje;

(a) nakup pravic kmetijske 
proizvodnje;

(b) nakup plačilnih pravic; (b) nakup plačilnih pravic; 

(c) nakup zemljišča, razen nakupa 
zemljišča za ohranjanje okolja ali nakupa 
zemljišča s strani mladih kmetov z uporabo 
finančnih instrumentov;

(c) nakup zemljišča, razen nakupa 
zemljišča za ohranjanje okolja ali nakupa 
zemljišča s strani mladih kmetov z uporabo 
finančnih instrumentov;

(d) nakup živali, enoletnih rastlin in 
njihovo sajenje, razen za namen obnovitve 
kmetijskega ali gozdarskega potenciala po 
naravnih nesrečah in katastrofičnih 
dogodkih;

(d) nakup živali, enoletnih rastlin in 
njihovo sajenje, razen za namen obnovitve 
kmetijskega ali gozdarskega potenciala po 
naravnih nesrečah in katastrofičnih 
dogodkih ter za namen zaščite čred pred 
plenilci, in živali, ki se uporabljajo 
namesto strojev na neprehodnih 
zemljiščih za varstvo krajine;

(e) obrestno mero na dolgove, razen v 
zvezi z nepovratnimi sredstvi, ki se dajo v 
obliki subvencioniranih obrestnih mer ali 
subvencioniranih provizij za jamstvo;

(e) obrestno mero na dolgove, razen v 
zvezi z nepovratnimi sredstvi, ki se dajo v 
obliki subvencioniranih obrestnih mer ali 
subvencioniranih provizij za jamstvo;

(f) naložbe v namakanje, ki niso 
skladne z doseganjem dobrega stanja 
vodnih teles, kot je določeno v členu 4(1) 
Direktive 2000/60/ES, vključno z 
razširitvijo vodnih teles, ki vplivajo na 
namakanje in katerih stanje je bilo v 
ustreznem načrtu upravljanja povodij 
opredeljeno kot manj kot dobro;

(f) naložbe v namakanje, ki ne vodijo v 
dejansko zmanjšanje porabe vode 
namakanje v povodju in ki niso skladne z 
doseganjem dobrega stanja vodnih teles, 
kot je določeno v členu 4(1) Direktive 
2000/60/ES, vključno z razširitvijo vodnih 
teles, ki vplivajo na namakanje in katerih 
stanje je bilo v ustreznem načrtu 
upravljanja povodij opredeljeno kot manj 
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kot dobro;

(g) naložbe v obsežno infrastrukturo, ki 
ni del strategij lokalnega razvoja; 

(g) naložbe v obsežno infrastrukturo, ki 
ni del strategij lokalnega razvoja; 

(h) naložbe v pogozdovanje, ki niso 
skladne s podnebnimi in okoljskimi cilji v 
skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, kot so bila razvita v 
vseevropskih smernicah za pogozdovanje 
in ponovno pogozdovanje.

(h) naložbe v pogozdovanje in 
obnovitev gozdov, ki niso skladne s 
podnebnimi in okoljskimi cilji v skladu z 
načeli trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi, kot so bila razvita v vseevropskih 
smernicah za pogozdovanje in ponovno 
pogozdovanje.

(ha) naložbe v operacije 
koncentriranega krmljenja in 
infrastrukturo, ki niso v skladu s 
priporočili za dobrobit živali in načeli iz 
Direktive 98/58/ES;
(hb) naložbe v proizvodnjo energije iz 
biomase, ki ne izpolnjujejo meril trajnosti 
iz Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a.

Točke (a), (b), (d) in (g) prvega 
pododstavka se ne uporabljajo, kadar se 
podpora zagotavlja prek finančnih 
instrumentov.

Točke (a), (b) in (g) prvega pododstavka se 
ne uporabljajo, kadar se podpora zagotavlja 
prek finančnih instrumentov.

4. Države članice podporo omejijo na 
največ 75 % upravičenih stroškov.

4. Države članice podporo omejijo na 
največ 75 % upravičenih stroškov.

Najvišja stopnja podpore se lahko poveča 
za naslednje naložbe:

Najvišja stopnja podpore se lahko poveča 
za naslednje naložbe:

(a) naložbe za pogozdovanje in 
neproduktivne naložbe, povezane s 
posebnimi okoljskimi in podnebnimi cilji 
iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1);

(a) naložbe za pogozdovanje, naložbe 
za obnovo kmetijsko-gozdarskih sistemov 
in neproduktivne naložbe, povezane s 
posebnimi okoljskimi in podnebnimi cilji 
iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1);

(b) naložbe v osnovne storitve na 
podeželskih območjih;

(b) naložbe v osnovne storitve na 
podeželskih območjih;

(c) naložbe za obnovitev kmetijskega 
ali gozdarskega potenciala po naravnih 
nesrečah in katastrofičnih dogodkih ter 
naložbe v ustrezne preventivne ukrepe v 
gozdovih in na podeželju.

(c) naložbe za obnovitev kmetijskega 
ali gozdarskega potenciala po požarih in 
drugih naravnih nesrečah in katastrofičnih 
dogodkih ter naložbe v ustrezne 
preventivne ukrepe v gozdovih in na 
podeželju.

__________________
1a Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o spodbujanju uporabe energije iz 
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obnovljivih virov (UL L 328, 21.12.2018, 
str. 82).

Predlog spremembe 130

Predlog uredbe
Člen 69 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov 
in zagon podeželskih podjetij

Vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, 
zagon podeželskih podjetij in trajnostni 
razvoj podjetij

Predlog spremembe 131

Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da se 
intervencije iz tega člena porazdelijo tako, 
da prispevajo k doseganju enakosti spolov 
na podeželju.

Predlog spremembe 132

Predlog uredbe
Člen 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 70 Člen 70

Instrumenti za obvladovanje tveganj Instrumenti za obvladovanje tveganj

1. Države članice odobrijo podporo za 
instrumente za obvladovanje tveganj v 
skladu s pogoji iz tega člena in kot je 
podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP.

1. Države članice odobrijo podporo za 
instrumente za obvladovanje tveganj v 
skladu s pogoji iz tega člena in kot je 
podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP.

2. Države članice odobrijo podporo v 
okviru te vrste intervencij, da bi spodbujale 
instrumente za obvladovanje tveganj, ki 
pravim kmetom pomagajo upravljati 

2. Države članice odobrijo podporo v 
okviru te vrste intervencij, da bi spodbujale 
instrumente za obvladovanje tveganj, ki 
pravim kmetom pomagajo upravljati 
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proizvodnjo in obvladovati dohodkovna 
tveganja, povezana z njihovo kmetijsko 
dejavnostjo in zunaj njihovega nadzora, in 
ki prispevajo k uresničevanju specifičnih 
ciljev iz člena 6.

proizvodnjo in obvladovati dohodkovna 
tveganja, povezana z njihovo kmetijsko 
dejavnostjo in zunaj njihovega nadzora, in 
ki prispevajo k uresničevanju specifičnih 
ciljev iz člena 6.

3. Države članice lahko odobrijo zlasti 
naslednjo podporo:

3. Države članice lahko odobrijo zlasti 
naslednjo podporo:

(a) finančne prispevke za premije za 
zavarovalne sheme;

(a) finančne prispevke za premije za 
zavarovalne sheme;

(b) finančne prispevke za vzajemne 
sklade, vključno z upravnimi stroški 
vzpostavitve.

(b) finančne prispevke za vzajemne 
sklade, vključno z upravnimi stroški 
vzpostavitve.

4. Države članice določijo naslednje 
pogoje za upravičenost:

4. Države članice določijo naslednje 
pogoje za upravičenost:

(a) vrste in kritje upravičenih 
zavarovalnih shem in vzajemnih skladov;

(a) vrste in kritje upravičenih 
zavarovalnih shem in vzajemnih skladov;

(b) metodologijo za izračun izgub in 
sprožilne dejavnike za nadomestilo;

(b) metodologijo za izračun izgub in 
sprožilne dejavnike za nadomestilo;

(c) pravila za ustanovitev in 
upravljanje vzajemnih skladov.

(c) pravila za ustanovitev in 
upravljanje vzajemnih skladov.

5. Države članice zagotovijo, da se 
podpora odobri le za kritje izgub v višini 
najmanj 20 % povprečne letne proizvodnje 
ali dohodkov kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnega povprečja 
na podlagi predhodnega petletnega 
obdobja, pri čemer sta izključeni najvišja in 
najnižja vrednost.

5. Države članice zagotovijo, da se 
podpora odobri le za kritje izgub v višini 
najmanj 20 % povprečne letne proizvodnje 
ali dohodkov kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnega povprečja 
na podlagi predhodnega petletnega 
obdobja, pri čemer sta izključeni najvišja in 
najnižja vrednost.

6. Države članice podporo omejijo na 
najvišjo stopnjo 70 % upravičenih 
stroškov.

6. Države članice podporo omejijo na 
najvišjo stopnjo 70 % upravičenih 
stroškov.

7. Države članice zagotovijo, da se 
prepreči čezmerno nadomestilo zaradi 
kombinacije intervencij iz tega člena z 
drugimi javnimi ali zasebnimi shemami za 
obvladovanje tveganj.

7. Države članice zagotovijo, da se 
prepreči čezmerno nadomestilo zaradi 
kombinacije intervencij iz tega člena z 
drugimi javnimi ali zasebnimi shemami za 
obvladovanje tveganj.

Predlog spremembe 133

Predlog uredbe
Člen 71
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 71 Člen 71

Sodelovanje Sodelovanje

1. Države članice lahko odobrijo 
podporo za sodelovanje v skladu s pogoji 
iz tega člena in kot je podrobneje 
opredeljeno v njihovih strateških načrtih 
SKP, da bi se pripravili in izvajali projekti 
operativne skupine evropskega 
inovacijskega partnerstva za kmetijsko 
produktivnost in trajnostnost iz člena 114 
ter LEADER, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) [uredba 
o skupnih določbah], in se spodbujale 
sheme kakovosti, organizacije 
proizvajalcev, skupine proizvajalcev ali 
druge oblike sodelovanja.

1. Države članice lahko odobrijo 
podporo za sodelovanje v skladu s pogoji 
iz tega člena in kot je podrobneje 
opredeljeno v njihovih strateških načrtih 
SKP, da bi se pripravili in izvajali projekti 
operativne skupine evropskega 
inovacijskega partnerstva za kmetijsko 
produktivnost in trajnostnost iz člena 114 
ter LEADER, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) [uredba 
o skupnih določbah], in se spodbujale 
sheme kakovosti, organizacije 
proizvajalcev, skupine proizvajalcev ali 
druge oblike sodelovanja.

2. Države članice lahko odobrijo 
podporo v okviru te vrste intervencij le, da 
bi spodbujale oblike sodelovanja, ki 
vključujejo vsaj dva subjekta in prispevajo 
k uresničevanju specifičnih ciljev iz 
člena 6.

2. Države članice lahko odobrijo 
podporo v okviru te vrste intervencij le, da 
bi spodbujale oblike sodelovanja, ki 
vključujejo vsaj dva subjekta in prispevajo 
k uresničevanju specifičnih ciljev iz 
člena 6.

3. Države članice lahko v okviru te 
vrste intervencij krijejo stroške, povezane z 
vsemi vidiki sodelovanja. 

3. Države članice lahko v okviru te 
vrste intervencij krijejo stroške, povezane z 
vsemi vidiki sodelovanja. 

4. Države članice lahko odobrijo 
podporo v obliki skupnega zneska za kritje 
stroškov sodelovanja ter stroškov 
izvedenih projektov in operacij ali pa 
krijejo samo stroške sodelovanja in za 
izvajanje projektov uporabijo finančna 
sredstva iz drugih vrst intervencij, 
nacionalnih instrumentov podpore ali 
instrumentov podpore Unije. 

4. Države članice lahko odobrijo 
podporo v obliki skupnega zneska za kritje 
stroškov sodelovanja ter stroškov 
izvedenih projektov in operacij ali pa 
krijejo samo stroške sodelovanja in za 
izvajanje projektov uporabijo finančna 
sredstva iz drugih vrst intervencij, 
nacionalnih instrumentov podpore ali 
instrumentov podpore Unije. 

5. Kadar je podpora izplačana v obliki 
skupnega zneska, države članice 
zagotovijo, da se spoštujejo predpisi Unije 
in zahteve, ki se nanašajo na podobne 
ukrepe iz drugih vrst intervencij. Ta 
odstavek se ne uporablja za LEADER, tj. 
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, iz 
člena 25 Uredbe (EU) [uredba o skupnih 
določbah].

5. Kadar je podpora izplačana v obliki 
skupnega zneska, države članice 
zagotovijo, da se spoštujejo predpisi Unije 
in zahteve, ki se nanašajo na podobne 
ukrepe iz drugih vrst intervencij. Ta 
odstavek se ne uporablja za LEADER, tj. 
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, iz 
člena 25 Uredbe (EU) [uredba o skupnih 
določbah].
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6. Države članice v okviru te vrste 
intervencij ne podpirajo sodelovanja, ki 
vključuje zgolj raziskovalne ustanove.

6. Države članice v okviru te vrste 
intervencij ne podpirajo sodelovanja, ki 
vključuje zgolj raziskovalne ustanove.

7. Države članice lahko v primeru 
sodelovanja v okviru dedovanja kmetij 
odobrijo podporo samo tistim kmetom, ki 
so dosegli upokojitveno starost, kot je 
določena v nacionalni zakonodaji.

7. Države članice lahko v primeru 
sodelovanja v okviru dedovanja kmetij in 
zaradi nadaljnjega spodbujanja 
generacijske pomladitve na ravni kmetij 
odobrijo podporo samo tistim kmetom, ki 
so dosegli upokojitveno starost, kot je 
določena v nacionalni zakonodaji.

8. Države članice podporo omejijo na 
največ sedem let, razen za kolektivne 
okoljske in podnebne ukrepe v ustrezno 
utemeljenih primerih za uresničevanje 
specifičnih okoljskih in podnebnih ciljev iz 
točk (d), (e) in (f) člena 6(1).

8. Države članice podporo omejijo na 
največ sedem let, razen za kolektivne 
okoljske in podnebne ukrepe v ustrezno 
utemeljenih primerih za uresničevanje 
specifičnih okoljskih in podnebnih ciljev iz 
točk (d), (e) in (f) člena 6(1). Države 
članice ne podpirajo intervencij, ki 
negativno vplivajo na okolje.
8a. Pobuda LEADER, pri kateri gre za 
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v 
smislu odstavka 1, zagotavlja aktivno 
vključevanje predvsem kmetijskih in/ali 
gozdarskih gospodarstev.

Predlog spremembe 134

Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko odobrijo 
podporo za izmenjavo znanja in 
informiranje na kmetijskem in gozdarskem 
področju ter področju podeželskih podjetij 
v skladu s pogoji iz tega člena in kot je 
podrobneje opredeljeno v njihovih 
strateških načrtih SKP.

1. Države članice lahko odobrijo 
podporo za izmenjavo znanja in 
informiranje na kmetijskem, kmetijsko-
gozdarskem in gozdarskem področju ter 
področju podeželskih podjetij v skladu s 
pogoji iz tega člena in kot je podrobneje 
opredeljeno v njihovih strateških načrtih 
SKP.

Predlog spremembe 135

Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organi upravljanja pri izbiri operacij 
preverjajo primernost načrtovanih 
intervencij z vidika podnebja, okolja in 
biotske raznovrstnosti. 

Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 86 Člen 86

Najnižja in najvišja dodeljena finančna 
sredstva

Najnižja in najvišja dodeljena finančna 
sredstva

1. Najmanj 5 % celotnega prispevka 
EKSRP za strateški načrt SKP iz 
Priloge IX se rezervira za LEADER, tj. 
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, iz 
člena 25 Uredbe (EU) [uredba o skupnih 
določbah].

1. Najmanj 5 % celotnega prispevka 
EKSRP za strateški načrt SKP iz 
Priloge IX se rezervira za LEADER, tj. 
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, iz 
člena 25 Uredbe (EU) [uredba o skupnih 
določbah].

2. Najmanj 30 % celotnega prispevka 
EKSRP za strateški načrt SKP iz Priloge 
IX se rezervira za intervencije za 
obravnavanje specifičnih okoljskih in 
podnebnih ciljev iz točk (d), (e) in (f) 
člena 6(1) te uredbe, razen intervencij na 
podlagi člena 66.

2. Najmanj 40 % celotnega prispevka 
EKSRP za strateški načrt SKP iz Priloge 
IX se rezervira za intervencije za 
obravnavanje specifičnih okoljskih in 
podnebnih ciljev iz točk (d), (e) in (f) 
člena 6(1) te uredbe, razen intervencij na 
podlagi člena 66. Najmanj 30 % celotnega 
prispevka EKJS za strateški načrt SKP iz 
Priloge IV se rezervira za sheme za 
podnebje in okolje iz člena 28.
Vsaka država članica določi najnižji 
znesek za prispevanje k doseganju 
specifičnega cilja iz točke (f) člena 6(1). 
Izračuna se na podlagi analize SWOT in 
opredelitve potreb v zvezi s prednostnimi 
vrstami in naravnimi habitati v okviru 
prednostnih ukrepov v skladu s 
direktivama 92/43/EGS in 2009/147/ES. 
Znesek se uporabi za ukrepe iz členov 65 
in 67 ter točke(a) člena 68(4) te uredbe in 
za podporo strateških projektov za varstvo 
okolja v okviru [uredbe o programu 
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LIFE] v skladu z odstavkom 7 tega člena.
Prvi pododstavek se ne uporablja za najbolj 
oddaljene regije.

Prvi pododstavek se ne uporablja za najbolj 
oddaljene regije.

3. Največ 4 % celotnega prispevka 
EKSRP za strateški načrt SKP iz 
Priloge IX se lahko uporabi za financiranje 
ukrepov tehnične pomoči na pobudo držav 
članic iz člena 112.

3. Največ 4 % celotnega prispevka 
EKSRP za strateški načrt SKP iz 
Priloge IX se lahko uporabi za financiranje 
ukrepov tehnične pomoči na pobudo držav 
članic iz člena 112.

Prispevek EKSRP se lahko poveča na 6 % 
za strateške načrte SKP, pri katerih skupni 
znesek podpore Unije za razvoj podeželja 
znaša do 90 milijonov EUR. 

Prispevek EKSRP se lahko poveča na 6 % 
za strateške načrte SKP, pri katerih skupni 
znesek podpore Unije za razvoj podeželja 
znaša do 90 milijonov EUR. 

Tehnična pomoč se povrne v obliki 
pavšalnega financiranja v skladu s 
členom 125(1)(e) Uredbe (EU, Euratom) 
.../... [nova finančna uredba] v okviru 
vmesnih plačil v skladu s členom 30 
Uredbe (EU) [HZU]. Ta pavšalna stopnja 
pomeni odstotek vseh prijavljenih 
odhodkov, ki je v strateškem načrtu SKP 
določen za tehnično pomoč.

Tehnična pomoč se povrne v obliki 
pavšalnega financiranja v skladu s 
členom 125(1)(e) Uredbe (EU, Euratom) 
.../... [nova finančna uredba] v okviru 
vmesnih plačil v skladu s členom 30 
Uredbe (EU) [HZU]. Ta pavšalna stopnja 
pomeni odstotek vseh prijavljenih 
odhodkov, ki je v strateškem načrtu SKP 
določen za tehnično pomoč.

4. Za vsako državo članico se najnižji 
znesek iz Priloge X rezervira za 
prispevanje k specifičnemu cilju 
„privabljanje mladih kmetov in 
spodbujanje razvoja podjetij“ iz točke (g) 
člena 6(1). Na podlagi analize stanja glede 
prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 
groženj (v nadaljnjem besedilu: analiza 
SWOT) ter opredelitve potreb, ki jih je 
treba obravnavati, se znesek uporabi za 
naslednje vrste intervencij: 

4. Za vsako državo članico se najnižji 
znesek iz Priloge X rezervira za 
prispevanje k specifičnemu cilju 
„privabljanje mladih kmetov in 
spodbujanje razvoja podjetij“ iz točke (g) 
člena 6(1). Na podlagi analize stanja glede 
prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 
groženj (v nadaljnjem besedilu: analiza 
SWOT) ter opredelitve potreb, ki jih je 
treba obravnavati, se znesek uporabi za 
naslednje vrste intervencij: 

(a) dopolnilno dohodkovno podporo za 
mlade kmete iz člena 27;

(a) dopolnilno dohodkovno podporo za 
mlade kmete iz člena 27;

(b) vzpostavitev gospodarstev mladih 
kmetov iz člena 69.

(b) vzpostavitev gospodarstev mladih 
kmetov iz člena 69.

5. Okvirna dodeljena finančna 
sredstva za intervencije vezane 
dohodkovne podpore iz pododdelka 1 
oddelka 2 poglavja II naslova III so 
omejena na največ 10 % zneskov, 
določenih v Prilogi VII.

5. Okvirna dodeljena finančna 
sredstva za intervencije vezane 
dohodkovne podpore iz pododdelka 1 
oddelka 2 poglavja II naslova III so 
omejena na največ 10 % zneskov, 
določenih v Prilogi VII.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se 
lahko države članice, ki so v skladu s 
členom 53(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 

Z odstopanjem od prvega pododstavka se 
lahko države članice, ki so v skladu s 
členom 53(4) Uredbe (EU) št. 1307/2013 
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za namen prostovoljne vezane podpore 
porabile več kot 13 % svoje letne 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II k 
navedeni uredbi, odločijo, da bodo za 
vezano dohodkovno podporo porabile več 
kot 10 % zneska iz Priloge VII. Tako 
dobljeni odstotek ne presega odstotka, ki 
ga Komisija odobri za prostovoljno vezano 
podporo za leto zahtevka 2018.

za namen prostovoljne vezane podpore 
porabile več kot 13 % svoje letne 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II k 
navedeni uredbi, odločijo, da bodo za 
vezano dohodkovno podporo porabile več 
kot 10 % zneska iz Priloge VII. Tako 
dobljeni odstotek ne presega odstotka, ki 
ga Komisija odobri za prostovoljno vezano 
podporo za leto zahtevka 2018.

Odstotek iz prvega pododstavka se lahko 
poveča za največ 2 %, če se znesek, ki 
ustreza odstotku nad 10 %, dodeli podpori 
za beljakovinske rastline iz pododdelka 1 
oddelka 2 poglavja II naslova III.

Odstotek iz prvega pododstavka se lahko 
poveča za največ 2 %, če se znesek, ki 
ustreza odstotku nad 10 %, dodeli podpori 
za beljakovinske rastline iz pododdelka 1 
oddelka 2 poglavja II naslova III.

Znesek, ki je vključen v odobrenem 
strateškem načrtu SKP ter izhaja iz 
uporabe prvega in drugega pododstavka, je 
zavezujoč.

Znesek, ki je vključen v odobrenem 
strateškem načrtu SKP ter izhaja iz 
uporabe prvega in drugega pododstavka, je 
zavezujoč.

6. Brez poseganja v člen 15 Uredbe 
(EU) [HZU] najvišji znesek, ki se lahko 
odobri v državi članici pred uporabo 
člena 15 te uredbe v skladu s 
pododdelkom 1 oddelka 2 poglavja II 
naslova III te uredbe za koledarsko leto, ne 
presega zneskov, določenih v strateškem 
načrtu SKP v skladu z odstavkom 6.

6. Brez poseganja v člen 15 Uredbe 
(EU) [HZU] najvišji znesek, ki se lahko 
odobri v državi članici pred uporabo 
člena 15 te uredbe v skladu s 
pododdelkom 1 oddelka 2 poglavja II 
naslova III te uredbe za koledarsko leto, ne 
presega zneskov, določenih v strateškem 
načrtu SKP v skladu z odstavkom 6.

7. Države članice se lahko v svojem 
strateškem načrtu SKP odločijo, da bodo 
določen delež dodeljenih sredstev EKSRP 
porabile za okrepitev podpore in 
nadgraditev integriranih strateških 
projektov, povezanih z naravo, iz [uredba 
LIFE] ter financiranje ukrepov, povezanih 
s čezmejno učno mobilnostjo ljudi na 
področju kmetijskega razvoja in razvoja 
podeželja s poudarkom na mladih kmetih, 
v skladu z [uredba o programu Erasmus].

7. Države članice se lahko v svojem 
strateškem načrtu SKP odločijo, da bodo 
določen delež dodeljenih sredstev EKSRP 
porabile za okrepitev podpore in 
nadgraditev integriranih strateških 
projektov, povezanih z naravo, iz [uredba 
LIFE] ter financiranje ukrepov, povezanih 
s čezmejno učno mobilnostjo ljudi na 
področju kmetijskega razvoja in razvoja 
podeželja s poudarkom na mladih kmetih, 
v skladu z [uredba o programu Erasmus].

Predlog spremembe 137

Predlog uredbe
Člen 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 87 Člen 87
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Sledenje odhodkom za podnebne ukrepe Sledenje odhodkom za okoljske in 
podnebne ukrepe

1. Komisija na podlagi informacij 
držav članic oceni prispevek politike k 
ciljem na področju podnebnih sprememb z 
uporabo enostavne in skupne metodologije.

1. Komisija na podlagi informacij 
držav članic oceni prispevek politike k 
ciljem na področju okolja in podnebnih 
sprememb z uporabo enostavne, ustrezne, 
natančne in skupne metodologije. 
Komisija redno poroča o napredku pri 
vključevanju okoljskih in podnebnih 
ukrepov, vključno z višino izdatkov. 
Ugotovitve se predstavijo v letnem 
pregledu, kakor je določeno v členu 122.

2. Prispevek k odhodkovnim ciljnim 
vrednostim se oceni z uporabo posebnih 
ponderjev, ki se razlikujejo glede na to, ali 
podpora znatno ali zmerno prispeva k 
ciljem na področju podnebnih sprememb. 
Ti ponderji so:

2. Prispevek k odhodkovnim ciljnim 
vrednostim se oceni z uporabo posebnih 
ponderjev, ki se razlikujejo glede na to, ali 
podpora znatno ali zmerno prispeva k 
ciljem na področju okolja in podnebnih 
sprememb, ter dopolnjuje s sistemom 
podnebnih označevalcev Unije. Ti 
ponderji so:

(a) 40 % za odhodke v okviru osnovne 
dohodkovne podpore za trajnostnost in 
dopolnilne dohodkovne podpore iz 
pododdelkov 2 in 3 oddelka II poglavja II 
naslova III;

(a) 30 % za odhodke v okviru osnovne 
dohodkovne podpore za trajnostnost in 
dopolnilne dohodkovne podpore iz 
pododdelkov 2 in 3 oddelka II poglavja II 
naslova III;

(b) 100 % za odhodke v okviru shem 
za podnebje in okolje iz pododdelka 4 
oddelka II poglavja II naslova III;

(b) 100 % za odhodke v okviru shem 
za podnebje in okolje iz pododdelka 4 
oddelka II poglavja II naslova III;

(c) 100 % za odhodke za intervencije 
iz prvega pododstavka člena 86(2);

(c) 100 % za odhodke za intervencije 
iz prvega pododstavka člena 86(2);

(d) 40 % za odhodke za naravne 
omejitve ali druge omejitve, značilne za 
posamezno območje, iz člena 66.

(d) 40 % za odhodke za naravne 
omejitve ali druge omejitve, značilne za 
posamezno območje, iz člena 66.

Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 138 
za dopolnitev te uredbe z metodologijo za 
spremljanje vključevanja in ocenjevanja 
ocenjenih izdatkov, namenjenih okoljskim 
ciljem, vključno z biotsko raznovrstnostjo. 
Komisija prilagodi posebne ponderje v 
zvezi z izdatki za podnebne spremembe, da 
bi se upoštevala nova metodologija in 
diferenciacija okoljskih izdatkov.
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Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Člen 88 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP določijo okvirna dodeljena 
finančna sredstva za vsako intervencijo. Za 
vsako intervencijo je zmnožek načrtovanih 
zneskov na enoto (brez uporabe deleža 
odstopanja iz člena 89) in načrtovanih 
izložkov enak tem dodeljenim finančnim 
sredstvom.

1. Države članice v svojih strateških 
načrtih SKP določijo okvirna dodeljena 
finančna sredstva za vsako intervencijo v 
skladu s členoma 28(1) in 86(2). Za vsako 
intervencijo je zmnožek načrtovanih 
zneskov na enoto (brez uporabe deleža 
odstopanja iz člena 89) in načrtovanih 
izložkov enak tem dodeljenim finančnim 
sredstvom.

Predlog spremembe 139

Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nevezana neposredna plačila in 
vezana dohodkovna podpora iz poglavja II 
naslova III;

(a) nevezana neposredna plačila, razen 
shem za podnebje in okolje iz člena 28, in 
vezana dohodkovna podpora iz poglavja II 
naslova III;

Predlog spremembe 140

Predlog uredbe
Člen 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 90 Člen 90

Prožnost med dodeljenimi finančnimi 
sredstvi za neposredna plačila in 

dodelitvami EKSRP

Prožnost med dodeljenimi finančnimi 
sredstvi za neposredna plačila in 

dodelitvami EKSRP

1. Država članica se lahko v svojem 
predlogu za strateški načrt SKP iz člena 
106(1) odloči za prerazporeditev:

1. Država članica se lahko v svojem 
predlogu za strateški načrt SKP iz člena 
106(1) odloči za prerazporeditev:

(a) do 15 % dodeljenih finančnih 
sredstev države članice za neposredna 
plačila iz Priloge IV po odštevku 

(a) do 15 % dodeljenih finančnih 
sredstev države članice za neposredna 
plačila iz Priloge IV po odštevku 
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dodeljenih finančnih sredstev za bombaž iz 
Priloge VI za koledarska leta 2021–2026 v 
dodeljena finančna sredstva države članice 
za EKSRP v proračunskih letih 2022–2027 
ali

dodeljenih finančnih sredstev za bombaž iz 
Priloge VI za koledarska leta 2021–2026 v 
dodeljena finančna sredstva države članice 
za EKSRP v proračunskih letih 2022–2027

(b) do 15 % dodeljenih finančnih 
sredstev države članice za EKSRP v 
proračunskih letih 2022–2027 v dodeljena 
finančna sredstva države članice za 
neposredna plačila iz Priloge IV za 
koledarska leta 2021–2026. 
Delež prerazporeditve iz dodeljenih 
finančnih sredstev države članice za 
neposredna plačila v njena dodeljena 
finančna sredstva za EKSRP iz prvega 
pododstavka se lahko poveča za:

Delež prerazporeditve iz dodeljenih 
finančnih sredstev države članice za 
neposredna plačila v njena dodeljena 
finančna sredstva za EKSRP iz prvega 
pododstavka se lahko dodatno poveča za:

(a) do 15 odstotnih točk, če države 
članice uporabijo ustrezno povečanje za 
intervencije, ki se financirajo iz EKSRP in 
ki obravnavajo specifične okoljske in 
podnebne cilje iz točk (d), (e) in (f) člena 
6(1);

(a) do 15 odstotnih točk, če države 
članice uporabijo ustrezno povečanje za 
intervencije, ki se financirajo iz EKSRP in 
ki obravnavajo specifične okoljske in 
podnebne cilje iz točk (d), (e) in (f) člena 
6(1);

(b) do 2 odstotni točki, če države 
članice uporabijo ustrezno povečanje v 
skladu s točko (b) člena 86(4).

(b) do 2 odstotni točki, če države 
članice uporabijo ustrezno povečanje v 
skladu s točko (b) člena 86(4).

2. V odločitvah iz odstavka 1 se 
določi delež iz odstavka 1, ki se lahko 
razlikuje med koledarskimi leti.

2. V odločitvah iz odstavka 1 se 
določi delež iz odstavka 1, ki se lahko 
razlikuje med koledarskimi leti.

3. Države članice lahko leta 2023 
pregledajo svoje odločitve iz odstavka 1 v 
okviru zahteve za spremembo strateških 
načrtov SKP iz člena 107.

3. Države članice lahko leta 2023 
pregledajo svoje odločitve iz odstavka 1 v 
okviru zahteve za spremembo strateških 
načrtov SKP iz člena 107.

Predlog spremembe 141

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice na podlagi analize SWOT 
iz člena 103(2) in ocene potreb iz člena 96 
v strateških načrtih SKP pripravijo 
intervencijsko strategijo iz člena 97, v 
kateri določijo količinske ciljne vrednosti 

Države članice na podlagi analize SWOT 
iz člena 103(2) in ocene potreb iz člena 96 
v strateških načrtih SKP pripravijo 
intervencijsko strategijo iz člena 97, v 
kateri določijo količinske ciljne vrednosti 
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in mejnike za doseganje specifičnih ciljev 
iz člena 6. Ciljne vrednosti bodo 
opredeljene s skupnimi kazalniki rezultatov 
iz Priloge I.

in mejnike za doseganje specifičnih ciljev 
iz člena 6. Ciljne vrednosti bodo 
opredeljene s skupnimi kazalniki rezultatov 
in učinka iz Priloge I.

Predlog spremembe 142

Predlog uredbe
Člen 92

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 92 Člen 92

Ambicioznejši okoljski in podnebni cilji Ambicioznejši cilji glede okolja, podnebja 
in dobrobiti živali

1. Države članice si bodo s strateškimi 
načrti SKP, zlasti pa z elementi 
intervencijske strategije iz točke (a) člena 
97(2), prizadevale, da bo skupni prispevek 
k doseganju specifičnih okoljskih in 
podnebnih ciljev iz točk (d), (e) in (f) člena 
6(1) večji od skupnega prispevka k cilju iz 
točke (b) prvega pododstavka člena 110(2) 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 s podporo v 
okviru EKJS in EKSRP v obdobju 2014–
2020.

1. Države članice s strateškimi načrti 
SKP, zlasti pa z elementi intervencijske 
strategije iz točke (a) člena 97(2), 
zagotovijo, da bo skupni prispevek k 
doseganju vseh specifičnih ciljev glede 
okolja, podnebja in dobrobiti živali iz točk 
(d), (e), (f) in (i) člena 6(1) večji od 
skupnega prispevka k cilju iz točke (b) 
prvega pododstavka člena 110(2) Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 s podporo v okviru 
EKJS in EKSRP v obdobju 2014–2020. 

1a. Plačila za preusmeritev v ekološko 
pridelavo in njeno vzdrževanje v strateških 
načrtih SKP v skladu s členoma 28 in 65 
presegajo skupna plačila za ekološke 
kmete pred letom 2021 v okviru ukrepov 
za razvoj podeželja, izračunana kot letno 
povprečje z uporabo stalnih cen.

2. Države članice v strateških načrtih 
SKP na podlagi razpoložljivih informacij 
pojasnijo, kako nameravajo doseči večji 
skupni prispevek iz odstavka 1. Razlaga 
temelji na relevantnih informacijah, kot so 
elementi iz točk (a)–(f) člena 95(1) in 
točke (b) člena 95(2).

2. Države članice v strateških načrtih 
SKP na podlagi najnovejših in 
najzanesljivejših informacij pojasnijo, 
kakšen učinek na okolje in podnebje želijo 
doseči v obdobju 2021–27 in kako 
nameravajo doseči večji skupni prispevek 
iz odstavka 1, pa tudi kako nameravajo 
zagotoviti, da bodo cilji, opredeljeni na 
podlagi kazalnikov učinka iz Priloge I, 
pomenili izboljšanje trenutnega stanja. 
Razlaga temelji na relevantnih 
informacijah, kot so elementi iz točk (a)–
(f) člena 95(1) ter točk (a) in (b) člena 
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95(2).

Predlog spremembe 143

Predlog uredbe
Člen 94

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 94 Člen 94

Postopkovne zahteve Postopkovne zahteve

1. Države članice strateške načrte 
SKP pripravijo v preglednih postopkih ter 
v skladu s svojim institucionalnim in 
pravnim okvirom.

1. Države članice strateške načrte 
SKP pripravijo v preglednih postopkih ter 
v skladu s svojim institucionalnim in 
pravnim okvirom.

1a. Države članice objavijo strateške 
načrte SKP in z njimi povezane priloge 
tako v fazi osnutka kot po odobritvi.

2. Organ države članice, odgovoren za 
pripravo strateškega načrta SKP, zagotovi, 
da so v pripravo okoljskih in podnebnih 
vidikov načrta dejansko vključeni organi, 
pristojni za okoljska in podnebna 
vprašanja.

2. Organ države članice, odgovoren za 
pripravo strateškega načrta SKP, zagotovi, 
da pri pripravi okoljskih in podnebnih 
vidikov načrta dejansko in vključujoče 
sodelujejo organi, pristojni za okoljska in 
podnebna vprašanja.

3. Vsaka država članica organizira 
partnerstvo s pristojnimi regionalnimi in 
lokalnimi organi. Partnerstvo vključuje 
vsaj naslednje partnerje:

3. Vsaka država članica organizira 
partnerstvo s pristojnimi regionalnimi in 
lokalnimi organi. Partnerstvo vključuje 
vsaj naslednje partnerje:

(a) ustrezne javne organe; (a) ustrezne javne organe;

(b) ekonomske in socialne partnerje; (b) ekonomske, okoljske in socialne 
partnerje;

(c) ustrezne organe, ki predstavljajo 
civilno družbo, ter ustrezne organe, 
odgovorne za spodbujanje socialne 
vključenosti, temeljnih pravic, enakosti 
spolov in nediskriminacije.

(c) ustrezne organe, ki predstavljajo 
civilno družbo, ter ustrezne organe, 
odgovorne za spodbujanje socialne 
vključenosti, temeljnih pravic, javnega 
zdravja, enakosti spolov in 
nediskriminacije.

Države članice navedene partnerje 
vključijo v pripravo strateških načrtov 
SKP.

Vsi partnerji iz točke (b) so enako 
zastopani in zagotovi se uravnotežena 
zastopanost med točkama (b) in (c). 
Države članice navedene partnerje 
vključijo v pripravo strateških načrtov 
SKP, vključno s sodelovanjem v odborih 
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za spremljanje v skladu s členom 111. 

4. Države članice in Komisija 
sodelujejo za zagotovitev učinkovitega 
usklajevanja pri izvajanju strateških 
načrtov SKP in pri tem upoštevajo načeli 
sorazmernosti ter deljenega upravljanja.

4. Države članice in Komisija 
sodelujejo za zagotovitev učinkovitega 
usklajevanja pri izvajanju strateških 
načrtov SKP in pri tem upoštevajo načeli 
sorazmernosti ter deljenega upravljanja.

Predlog spremembe 144

Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) povzetek sedanjih in ciljnih 
vrednosti za kazalnike učinka;

Predlog spremembe 145

Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se na podlagi informacij, predloženih v 
skladu s točkami (a)–(e) prvega odstavka, 
opredelijo področja, kjer ni osnovnih 
informacij ali informacij o kazalnikih 
ozadja oziroma te ne zadostujejo za 
popoln opis trenutnega stanja v zvezi s 
specifičnimi cilji iz člena 6, države članice 
to ugotovitev obravnavajo v okviru 
svojega strateškega načrta SKP ali prek 
drugih instrumentov, predlagane ukrepe 
pa opišejo v strateškem načrtu SKP.

Predlog spremembe 146

Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za specifični cilj iz točke (i) člena 6(1) se 
pri oceni upošteva skladnost z 
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zakonodajnimi akti iz Priloge XIa.

Obrazložitev

Točka (i) člena 6(1) je cilj v zvezi z družbenimi zahtevami, med katerimi je tudi dobrobit 
živali. V Prilogi XIa je navedena obstoječa zakonodaja na področju dobrobiti živali.

Predlog spremembe 147

Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice za to oceno uporabijo 
najnovejše in najzanesljivejše podatke.

Države članice za to oceno uporabijo 
najnovejše in najzanesljivejše podatke, 
vključno z najnovejšimi informacijami o 
vseh fazah postopka za ugotavljanje 
kršitev in o nedavno zaključenih primerih, 
povezanih s temi okoljskimi in 
podnebnimi načrti, ki učinkovito 
prenašajo zakonodajo Unije. Da bi v 
primeru kršitev prispevali k ciljem Unije, 
se ukrepi, predlagani v načrtu, ki je 
predmet kršitve, ne obravnavajo v oceni 
potreb niti se zanje ne odobri 
financiranje.

Predlog spremembe 148

Predlog uredbe
Člen 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 97 Člen 97

Intervencijska strategija Intervencijska strategija

1. V intervencijski strategiji iz točke 
(b) člena 95(1) so za vsak specifični cilj iz 
člena 6(1), ki ga obravnava strateški načrt 
SKP, določeni:

1. V intervencijski strategiji iz točke 
(b) člena 95(1) so za vsak specifični cilj iz 
člena 6(1), ki ga obravnava strateški načrt 
SKP, določeni:

(a) ciljne vrednosti za vsak ustrezni 
skupni in po potrebi specifični kazalniki 
rezultatov v strateškem načrtu SKP ter 
povezani mejniki. Vrednost teh ciljnih 

(a) ciljne vrednosti za vsak ustrezni 
skupni in po potrebi specifični kazalnik 
rezultatov in učinka v strateškem načrtu 
SKP ter s tem povezani mejniki. Vrednost 
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vrednosti se utemelji glede na oceno potreb 
iz člena 96. Glede specifičnih ciljev iz točk 
(d), (e) in (f) člena 6(1) ciljne vrednosti 
izhajajo iz elementov razlag iz točk (a) in 
(b) odstavka 2 tega člena;

teh ciljnih vrednosti se utemelji glede na 
oceno potreb iz člena 96. Glede specifičnih 
ciljev iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1) ciljne 
vrednosti izhajajo iz elementov razlag iz 
točk (a) in (b) odstavka 2 tega člena;

(b) intervencije na osnovi vrst 
intervencij iz naslova III, razen na 
kmetijsko rastlino vezanega plačila za 
bombaž iz pododdelka 2 oddelka 3 
poglavja II navedenega naslova, ki se 
zasnujejo za obravnavanje specifičnega 
stanja na zadevnem območju po tehtni 
intervencijski logiki, podprti s predhodno 
oceno iz člena 125, analizo SWOT iz člena 
103(2) ter oceno potreb iz člena 96;

(b) intervencije na osnovi vrst 
intervencij iz naslova III, razen na 
kmetijsko rastlino vezanega plačila za 
bombaž iz pododdelka 2 oddelka 3 
poglavja II navedenega naslova, ki se 
zasnujejo za obravnavanje specifičnega 
stanja na zadevnem območju po tehtni 
intervencijski logiki, podprti s predhodno 
oceno iz člena 125, analizo SWOT iz člena 
103(2) ter oceno potreb iz člena 96;

(c) elementi, ki kažejo, kako 
intervencije omogočajo doseganje ciljnih 
vrednosti in kako so med seboj usklajene in 
združljive;

(c) elementi, ki kažejo, kako 
intervencije omogočajo doseganje ciljnih 
vrednosti in kako so med seboj usklajene in 
združljive;

(d) elementi, ki kažejo, da je dodelitev 
finančnih sredstev intervencijam 
strateškega načrta SKP utemeljena in 
zadostna za doseganje določenih ciljnih 
vrednosti ter usklajena s finančnim 
načrtom iz člena 100.

(d) elementi, ki kažejo, da je dodelitev 
finančnih sredstev intervencijam 
strateškega načrta SKP utemeljena in 
zadostna za doseganje določenih ciljnih 
vrednosti ter usklajena s finančnim 
načrtom iz člena 100.

2. V intervencijski strategiji se 
navedejo tudi naslednji elementi, iz katerih 
sta razvidna usklajenost strategije in 
dopolnjevanje intervencij med specifičnimi 
cilji iz člena 6(1):

2. V intervencijski strategiji se 
navedejo tudi naslednji elementi, iz katerih 
sta razvidna usklajenost strategije in 
dopolnjevanje intervencij med specifičnimi 
cilji iz člena 6(1):

(a) pregled okoljske in podnebne 
strukture strateškega načrta SKP z opisom 
dopolnjevanja in referenčnega stanja med 
pogojenostjo in različnimi intervencijami, 
ki obravnavajo specifične okoljske in 
podnebne cilje iz točk (d), (e) in (f) člena 
6(1), ter strategij za doseganje večjega 
skupnega prispevka iz člena 92;

(a) pregled okoljske in podnebne 
strukture strateškega načrta SKP z opisom 
dopolnjevanja in referenčnega stanja med 
pogojenostjo in različnimi intervencijami, 
ki obravnavajo specifične okoljske in 
podnebne cilje iz točk (d), (e) in (f) člena 
6(1), ter strategij za doseganje večjega 
skupnega prispevka iz člena 92;

(b) razlaga, kako naj bi okoljska in 
podnebna struktura strateškega načrta SKP 
prispevala k že določenim dolgoročnim 
nacionalnim ciljnim vrednostim, 
določenim v zakonodajnih instrumentih iz 
Priloge XI ali ki iz njih izhajajo; 

(b) razlaga, kako naj bi okoljska in 
podnebna struktura strateškega načrta SKP 
prispevala k že določenim dolgoročnim 
nacionalnim ciljnim vrednostim, 
določenim v zakonodajnih instrumentih iz 
Priloge XI ali ki iz njih izhajajo; 

(ba) pregled ukrepov za izboljšanje 
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dobrobiti živali;
(c) v zvezi s specifičnim ciljem 
„privabljanje mladih kmetov in 
spodbujanje razvoja podjetij“ iz točke (g) 
člena 6(1) se predstavi pregled intervencij 
in posebnih pogojev v zvezi s strateškim 
načrtom SKP, kot so intervencije in 
posebni pogoji, določeni v členu 22(4), 
členih 27 in 69 ter členu 71(7). Države 
članice se pri predstavitvi finančnega 
načrta v zvezi z vrstami intervencij iz 
členov 27 in 69 sklicujejo zlasti na člen 
86(5). V pregledu je pojasnjeno tudi 
medsebojno delovanje z nacionalnimi 
instrumenti, da bi se izboljšala usklajenost 
med ukrepi Unije in nacionalnimi ukrepi 
na tem področju;

(c) v zvezi s specifičnim ciljem 
„privabljanje mladih kmetov in 
spodbujanje razvoja podjetij“ iz točke (g) 
člena 6(1) se predstavi pregled intervencij 
in posebnih pogojev v zvezi s strateškim 
načrtom SKP, kot so intervencije in 
posebni pogoji, določeni v členu 22(4), 
členih 27 in 69 ter členu 71(7). Države 
članice se pri predstavitvi finančnega 
načrta v zvezi z vrstami intervencij iz 
členov 27 in 69 sklicujejo zlasti na člen 
86(5). V pregledu je pojasnjeno tudi 
medsebojno delovanje z nacionalnimi 
instrumenti, da bi se izboljšala usklajenost 
med ukrepi Unije in nacionalnimi ukrepi 
na tem področju;

(d) pregled sektorskih intervencij, 
vključno z vezano dohodkovno podporo iz 
pododdelka 1 oddelka 3 poglavja II 
naslova III, in sektorskih intervencij iz 
poglavja III naslova III, v katerem je 
utemeljena usmerjenost na zadevne 
sektorje, naveden seznam ukrepov na 
sektor, njihovo dopolnjevanje ter 
morebitne specifične dodatne ciljne 
vrednosti v zvezi z intervencijami na 
osnovi sektorskih vrst intervencij iz 
poglavja III naslova III;

(d) pregled sektorskih intervencij, 
vključno z vezano dohodkovno podporo iz 
pododdelka 1 oddelka 3 poglavja II 
naslova III, in sektorskih intervencij iz 
poglavja III naslova III, v katerem je 
utemeljena usmerjenost na zadevne 
sektorje, naveden seznam ukrepov na 
sektor, njihovo dopolnjevanje ter 
morebitne specifične dodatne ciljne 
vrednosti v zvezi z intervencijami na 
osnovi sektorskih vrst intervencij iz 
poglavja III naslova III;

(e) razlaga o tem, katere intervencije 
bodo prispevale k zagotavljanju 
doslednega in celovitega pristopa k 
obvladovanju tveganj;

(e) razlaga o tem, katere intervencije 
bodo prispevale k zagotavljanju 
doslednega in celovitega pristopa k 
obvladovanju tveganj;

(ea) razlaga, kako strateški načrt SKP 
zagotavlja vključevanje načela enakosti 
spolov in prispeva k doseganju cilja 
enakosti spolov;

(f) opis medsebojnega delovanja med 
nacionalnimi in regionalnimi 
intervencijami, vključno s porazdelitvijo 
dodeljenih finančnih sredstev na ukrep in 
na sklad.

(f) opis medsebojnega delovanja med 
nacionalnimi in regionalnimi 
intervencijami, vključno s porazdelitvijo 
dodeljenih finančnih sredstev na ukrep in 
na sklad.
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Predlog spremembe 149

Predlog uredbe
Člen 98 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) razlaga, kako bo strateški načrt 
SKP podpiral ekološko kmetijstvo, da bi 
prispevali k usklajenosti proizvodnje z vse 
večjim povpraševanjem po ekoloških 
kmetijskih proizvodih iz člena 13a.

Predlog spremembe 150

Predlog uredbe
Člen 98 – odstavek 1 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) pregled razmejitve med EKSRP in 
drugimi skladi Unije na področju 
podeželja.

(iii) pregled razmejitve med EKSRP, 
EKJS in drugimi skladi Unije na področju 
podeželja.

Predlog spremembe 151

Predlog uredbe
Člen 100 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ciljni načrt iz točke (e) člena 95(1) 
sestavlja tabela s povzetkom, v kateri so 
navedene ciljne vrednosti iz točke (a) člena 
97(1), razčlenjene po letnih mejnikih.

1. Ciljni načrt iz točke (e) člena 95(1) 
sestavlja tabela s povzetkom, v kateri so 
navedene ciljne vrednosti iz točke (a) člena 
97(1), razčlenjene po dvoletnih mejnikih.

Obrazložitev

Zaželeni so dvoletni mejniki, saj bi upravam držav članic olajšali delo. Za doseganje 
nekaterih ciljev se potrebuje več časa, napredek pa je opazen le v daljšem časovnem obdobju.

Predlog spremembe 152

Predlog uredbe
Člen 102 – odstavek 1 – uvodni del



PE630.523v04-00 128/182 AD\1181813SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis elementov, ki zagotavljajo 
posodobitev SKP iz točke (g) člena 95(1), 
poudarja elemente strateškega načrta SKP, 
ki podpirajo posodobitev kmetijskega 
sektorja in SKP, ter zlasti vsebuje:

Opis elementov, ki zagotavljajo 
posodobitev SKP iz točke (g) člena 95(1), 
poudarja elemente strateškega načrta SKP, 
ki podpirajo posodobitev kmetijskega 
sektorja in SKP za soočanje z novimi 
izzivi, vključno s prehodom na 
trajnostnost, ter zlasti vsebuje:

Obrazložitev

Posodobitev ni cilj sama po sebi, splošni cilj, kot je večkrat navedeno v sporočilu Komisije o 
reformi SKP, je sprememba paradigme, da bi se dosegla trajnostnost, soočanje z novimi izzivi 
itd.

Predlog spremembe 153

Predlog uredbe
Člen 102 – odstavek 1 – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) skladnostjo z doseganjem ciljev 
trajnostnega razvoja in mednarodnih 
sporazumov o podnebju.

Obrazložitev

Posodobitev ni cilj sama po sebi, splošni cilj, kot je večkrat navedeno v sporočilu Komisije o 
reformi SKP, je sprememba paradigme, da bi se dosegla trajnostnost, soočanje z novimi izzivi 
itd.

Predlog spremembe 154

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za specifični cilj iz točke (i) člena 6(1) se 
pri analizi SWOT upoštevajo zakonodajni 
akti iz Priloge XIa.
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Obrazložitev

Priloga se nanaša na varnost hrane in dobrobit živali.

Predlog spremembe 155

Predlog uredbe
Člen 106 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija na podlagi popolnosti 
načrtov, doslednosti in skladnosti s 
splošnimi načeli prava Unije, to uredbo in 
določbami, sprejetimi na njeni podlagi, ter 
horizontalno uredbo oceni predlagane 
strateške načrte SKP, njihov dejanski 
prispevek k specifičnim ciljem iz člena 
6(1), učinek na pravilno delovanje 
notranjega trga in izkrivljanje konkurence 
ter raven upravnega bremena za 
upravičence in organe. Ocena bo 
obravnavala zlasti primernost strategije iz 
načrta SKP, ustreznih specifičnih ciljev, 
ciljnih vrednosti, intervencij in dodelitev 
proračunskih virov za doseganje 
specifičnih ciljev strateškega načrta SKP s 
predlaganim nizom intervencij na podlagi 
analize SWOT in predhodne ocene.

2. Komisija z uporabo jasnih in 
objektivnih meril, tudi na podlagi 
popolnosti načrtov, doslednosti in 
skladnosti s splošnimi načeli prava Unije, 
to uredbo in določbami, sprejetimi na njeni 
podlagi, ter horizontalno uredbo oceni 
predlagane strateške načrte SKP, njihovo 
morebitno uresničevanje in dejanski 
prispevek k specifičnim ciljem iz člena 
6(1), usklajenost in skladnost z 
zakonodajo iz Priloge XI, učinek na 
pravilno delovanje notranjega trga in 
izkrivljanje konkurence ter raven 
upravnega bremena za upravičence in 
organe. Ocena bo obravnavala zlasti 
primernost strategije iz načrta SKP, 
ustreznih specifičnih ciljev, ciljnih 
vrednosti, intervencij in dodelitev 
proračunskih virov za doseganje 
specifičnih ciljev strateškega načrta SKP s 
predlaganim nizom intervencij na podlagi 
analize SWOT in predhodne ocene.

Predlog spremembe 156

Predlog uredbe
Člen 106 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak strateški načrt SKP se odobri 
najkasneje osem mesecev po tem, ko ga 
zadevna država članica predloži.

Vsak strateški načrt SKP se odobri 
najkasneje šest mesecev po tem, ko ga 
zadevna država članica predloži.
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Obrazložitev

Komisija ne bi smela imeti več časa za odobritev kot ga imajo države članice za pripravo 
strateškega načrta.

Predlog spremembe 157

Predlog uredbe
Člen 106 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev ne zajema informacij iz točke 
(c) člena 101 in prilog I–IV k strateškemu 
načrtu SKP iz točk (a)–(d) člena 95(2).

črtano

Predlog spremembe 158

Predlog uredbe
Člen 106 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ustrezno utemeljenih primerih lahko 
država članica Komisijo prosi, da odobri 
strateški načrt SKP, ki ne vsebuje vseh 
elementov. V tem primeru zadevna država 
članica navede manjkajoče dele 
strateškega načrta SKP ter predloži 
okvirne ciljne vrednosti in finančne 
načrte iz člena 100 za celotni strateški 
načrt SKP, s čimer izkaže splošno 
doslednost in usklajenost načrta. 
Manjkajoči elementi strateškega načrta 
SKP se Komisiji predložijo kot sprememba 
načrta v skladu s členom 107.

črtano

Obrazložitev

Odobritev nedokončanih načrtov bi povzročila zmanjšanje ambicij, kar ni v skladu z načeli 
dobrega finančnega poslovodenja, zlasti z izvedbenim modelom, ki temelji na rezultatih.

Predlog spremembe 159

Predlog uredbe
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Člen 106 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija ocene strateških načrtov 
SKP skupaj s svojimi pripombami predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe 160

Predlog uredbe
Člen 107 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Evropska komisija najpozneje šest 
mesecev po odobritvi vseh strateških 
načrtov SKP Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži primerjalno poročilo o 
različnih strateških načrtih držav članic, 
vključno z izbiro intervencij in finančnih 
zneskov, uporabljenih za doseganje ciljev 
Unije.

Predlog spremembe 161

Predlog uredbe
Člen 110 – odstavek 2 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) organizacijam deležnikov, ki 
zastopajo gospodarske in socialne interese 
ter ustreznim nevladnim organizacijam je 
omogočen dostop do vseh informacij o 
pripravi, spremembah in odobritvi 
strateškega načrta SKP ter vseh 
informacij, posredovanih odboru za 
spremljanje, vključno z naknadnimi 
posvetovanji, ki so bila opravljena, in 
njihovimi rezultati.
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Predlog spremembe 162

Predlog uredbe
Člen 111 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O sestavi odbora za spremljanje odloči 
država članica in zagotovi, da so v njem 
uravnoteženo zastopani ustrezni javni 
organi in posredniški organi ter 
predstavniki partnerjev iz člena 94(3).

O sestavi odbora za spremljanje odloči 
država članica in ob ustreznem 
upoštevanju preprečevanja nasprotja 
interesov zagotovi, da so v njem 
uravnoteženo zastopani ustrezni javni 
organi in posredniški organi ter 
predstavniki partnerjev iz člena 94(3), ki so 
pomembni za izvajanje vseh ciljev iz člena 
6(1).

Obrazložitev

Ustrezni pristojni organi in deležniki z vseh področij, ki jih zajemajo posebni cilji SKP iz 
člena 6(1), vključno z zdravjem, bi morali biti učinkovito vključeni v različne stopnje 
priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja strateških načrtov SKP. Uporaba kakovostnih 
dokazov in preprečevanje nasprotja interesov sta sestavni del učinkovite politike.

Predlog spremembe 163

Predlog uredbe
Člen 111 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vprašanja v zvezi s kakovostjo in 
količino podatkov in kazalnikov, ki so na 
voljo za spremljanje rezultatov in 
uspešnosti;

Obrazložitev

Odbor za spremljanje bi moral razmisliti, ali obstajajo področja, na katerih ni ali ni dovolj 
osnovnih podatkov za spremljanje rezultatov in uspešnosti, ter področja, za katera bi bilo 
treba kazalnike izboljšati.

Predlog spremembe 164

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Namen EIP je spodbuditi inovacije 
in izboljšati izmenjavo znanja.

2. Namen EIP je spodbuditi inovacije 
in izboljšati izmenjavo znanja. Inovativne 
rešitve pri tem prispevajo k razvoju 
konkurenčnosti, okoljske učinkovitosti in 
trajnostnosti, zlasti pri razvoju trajnostnih 
kmetijskih praks na področjih podnebja, 
vode, tal, biotske raznovrstnosti in 
odpadkov.

Predlog spremembe 165

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbuja hitrejši in širši prenos 
inovativnih rešitev v prakso ter

(c) spodbuja hitrejši in širši prenos 
inovativnih rešitev, tudi agroekoloških, v 
prakso ter

Predlog spremembe 166

Predlog uredbe
Člen 115 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) usklajenost ukrepov iz načrta s 
cilji razvojne politike Unije.

Obrazložitev

V skladu s členom 208 PDEU se zahteva usklajenost politik za razvoj.

Predlog spremembe 167

Predlog uredbe
Člen 116 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpirati skupni proces (e) podpirati skupni proces 
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pridobivanja znanja in izkušenj v zvezi s 
spremljanjem in ocenjevanjem.

pridobivanja znanja in izkušenj v zvezi s 
spremljanjem in ocenjevanjem, 
opredelitvijo področij, na katerih ni ali ni 
dovolj osnovnih podatkov in za katere je 
mogoče razviti ustreznejše in natančnejše 
kazalnike.

Obrazložitev

Opredeliti je treba področja, na katerih ni ali ni dovolj osnovnih podatkov za spremljanje in 
na katerih je treba kazalnike izboljšati.

Predlog spremembe 168

Predlog uredbe
Člen 121 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji predložijo 
letno poročilo o smotrnosti izvajanja 
strateškega načrta SKP v preteklem 
koledarskem letu do 15. februarja 2023 in 
do 15. februarja vsakega naslednjega leta 
do vključno leta 2030. Poročilo, 
predloženo leta 2023, zajema proračunski 
leti 2021 in 2022. Za neposredna plačila iz 
poglavja II naslova III poročilo zajema le 
proračunsko leto 2022.

1. Države članice Komisiji predložijo 
dvoletno poročilo o smotrnosti izvajanja 
strateškega načrta SKP v preteklih dveh 
proračunskih letih do 15. februarja 2023 
in do 15. februarja vsakega drugega leta do 
vključno leta 2030. Poročilo, predloženo 
leta 2023, zajema proračunski leti 2021 in 
2022. Za neposredna plačila iz poglavja II 
naslova III poročilo zajema le proračunsko 
leto 2022.

Obrazložitev

Dvoletno poročanje je za uprave držav članic bolj zaželeno in preprosto.

Predlog spremembe 169

Predlog uredbe
Člen 121 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V letnih poročilih o smotrnosti so 
navedene ključne kvalitativne in 
kvantitativne informacije o izvajanju 
strateškega načrta SKP s sklicevanjem na 
finančne podatke, kazalnike izložkov in 

V letnih poročilih o smotrnosti so 
navedene ključne kvalitativne in 
kvantitativne informacije o izvajanju 
strateškega načrta SKP s sklicevanjem na 
finančne podatke, kazalnike izložkov, 
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rezultatov ter informacije v skladu z 
drugim pododstavkom člena 118. 
Vsebujejo tudi informacije o realiziranih 
izložkih, realiziranih odhodkih, realiziranih 
rezultatih in oddaljenosti od ustreznih 
ciljev.

rezultatov in učinkov ter informacije v 
skladu z drugim pododstavkom člena 118. 
Vsebujejo tudi informacije o realiziranih 
izložkih in učinkih, realiziranih odhodkih, 
realiziranih rezultatih in oddaljenosti od 
ustreznih ciljev.

Predlog spremembe 170

Predlog uredbe
Člen 122 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsako leto 
organizirajo letno pregledovalno sejo s 
Komisijo, in sicer seji predsedujejo skupaj 
ali ji predseduje Komisija, poteka pa 
najprej dva meseca po predložitvi letnega 
poročila o smotrnosti.

1. Komisija vsako leto organizira 
letno pregledovalno sejo z državami 
članicami, in sicer seji predseduje 
Komisija, poteka pa najprej dva meseca po 
predložitvi letnega poročila o smotrnosti.

Predlog spremembe 171

Predlog uredbe
Člen 122 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Namen letne pregledovalne seje je 
proučitev smotrnosti posameznega načrta, 
vključno z napredkom pri doseganju 
zastavljenih ciljnih vrednosti, morebitnimi 
vprašanji, ki vplivajo na smotrnost, ter 
preteklimi in prihodnjimi ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti za njihovo obravnavanje.

2. Namen letne pregledovalne seje je 
proučitev smotrnosti posameznega načrta, 
vključno z napredkom pri doseganju 
zastavljenih ciljnih vrednosti ter glavnih 
okoljskih in podnebnih ciljev Unije, 
morebitnimi vprašanji, ki vplivajo na 
smotrnost, ter preteklimi in prihodnjimi 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti za njihovo 
obravnavanje.

Predlog spremembe 172

Predlog uredbe
Člen 122 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija povzetke letnih 
pregledovalnih sej skupaj s svojimi 
pripombami pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij.

Predlog spremembe 173

Predlog uredbe
Člen 123

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 123 Člen 123

Dodatek za uspešnost Dodatek za uspešnost

1. Državam članicam se lahko za leto 
2026 dodeli dodatek za uspešnost kot 
nagrada za zadovoljivo uspešnost v zvezi z 
okoljskimi in podnebnimi cilji, če zadevna 
država članica izpolnjuje pogoj iz člena 
124(1).

1. Državam članicam se lahko za leto 
2026 dodeli dodatek za uspešnost kot 
nagrada za zadovoljivo uspešnost v zvezi z 
okoljskimi in podnebnimi cilji, če zadevna 
država članica izpolnjuje pogoj iz člena 
124(1).

2. Dodatek za uspešnost je enak 5 % 
zneska na državo članico za proračunsko 
leto 2027 iz Priloge IX.

2. Dodatek za uspešnost je enak 5 % 
zneska na državo članico za proračunsko 
leto 2027 iz Priloge IX.

Viri, prerazporejeni med EKJS in EKSRP 
na podlagi členov 15 in 90, so izključeni za 
namene izračuna dodatka za uspešnost.

Viri, prerazporejeni med EKJS in EKSRP 
na podlagi členov 15 in 90, so izključeni za 
namene izračuna dodatka za uspešnost.

Predlog spremembe 174

Predlog uredbe
Člen 124

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 124 Člen 124

Dodelitev dodatka za uspešnost Dodelitev dodatka za uspešnost

1. Na podlagi pregleda smotrnosti za 
leto 2026 se dodatek za uspešnost, zadržan 
iz dodeljenih finančnih sredstev države 

1. Na podlagi pregleda smotrnosti za 
leto 2026 se dodatek za uspešnost, zadržan 
iz dodeljenih finančnih sredstev države 
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članice po drugem odstavku člena 123, tej 
državi članici dodeli, če kazalniki 
rezultatov, ki se uporabljajo za specifične 
okoljske in podnebne cilje iz točk (d), (e) 
in (f) člena 6(1) njenega strateškega načrta 
SKP, dosežejo vsaj 90 % svoje ciljne 
vrednosti za leto 2025.

članice po drugem odstavku člena 123, tej 
državi članici dodeli, če kazalniki 
rezultatov, ki se uporabljajo za specifične 
okoljske in podnebne cilje iz točk (d), (e) 
in (f) člena 6(1) njenega strateškega načrta 
SKP, dosežejo vsaj 90 % svoje ciljne 
vrednosti za leto 2025.

2. Komisija v dveh mesecih od 
prejema letnega poročila o smotrnosti za 
leto 2026 sprejme izvedbeni akt brez 
uporabe postopka v odboru iz člena 139, s 
katerim za vsako državo članico odloči, ali 
je njen strateški načrt SKP dosegel ciljne 
vrednosti iz odstavka 1 tega člena.

2. Komisija v dveh mesecih od 
prejema letnega poročila o smotrnosti za 
leto 2026 sprejme izvedbeni akt brez 
uporabe postopka v odboru iz člena 139, s 
katerim za vsako državo članico odloči, ali 
je njen strateški načrt SKP dosegel ciljne 
vrednosti iz odstavka 1 tega člena.

3. Kadar so ciljne vrednosti iz 
odstavka 1 dosežene, Komisija zadevni 
državi članici dodeli znesek dodatka za 
uspešnost in ta se šteje za dokončno 
dodeljenega finančnemu letu 2027 na 
podlagi sklepa iz odstavka 2.

3. Kadar so ciljne vrednosti iz 
odstavka 1 dosežene, Komisija zadevni 
državi članici dodeli znesek dodatka za 
uspešnost in ta se šteje za dokončno 
dodeljenega finančnemu letu 2027 na 
podlagi sklepa iz odstavka 2.

4. Kadar ciljne vrednosti iz odstavka 1 
niso dosežene, Komisija ne dodeli 
obveznosti za proračunsko leto 2027 v 
zvezi z zneskom dodatka za uspešnost 
zadevnih držav članic.

4. Kadar ciljne vrednosti iz odstavka 1 
niso dosežene, Komisija ne dodeli 
obveznosti za proračunsko leto 2027 v 
zvezi z zneskom dodatka za uspešnost 
zadevnih držav članic.

5. Pri dodeljevanju dodatka za 
uspešnost lahko Komisija upošteva primere 
višje sile in resnih družbeno-gospodarskih 
kriz, ki ovirajo doseganje ustreznih 
mejnikov.

5. Pri dodeljevanju dodatka za 
uspešnost lahko Komisija upošteva primere 
višje sile in resnih družbeno-gospodarskih 
kriz, ki ovirajo doseganje ustreznih 
mejnikov.

6. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi podrobno določi ureditev za 
zagotavljanje doslednega pristopa k 
odločanju o dodelitvi dodatka za uspešnost 
državam članicam. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 139(2).

6. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi podrobno določi ureditev za 
zagotavljanje doslednega pristopa k 
odločanju o dodelitvi dodatka za uspešnost 
državam članicam. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 139(2).

Predlog spremembe 175

Predlog uredbe
Člen 127 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pred koncem tretjega leta 2. Komisija pred koncem tretjega leta 
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po začetku izvajanja strateških načrtov 
SKP opravi vmesno oceno in prouči 
uspešnost, učinkovitost, ustreznost, 
usklajenost in dodano vrednost Unije za 
EKJS in EKSRP ter pri tem upošteva 
kazalnike iz Priloge I. Komisija lahko 
uporabi vse ustrezne informacije, ki so že 
na voljo, v skladu s členom [128] [nove 
finančne uredbe].

po začetku izvajanja strateških načrtov 
SKP opravi oceno, ki jo objavi, in prouči 
uspešnost, učinkovitost, ustreznost, 
usklajenost in dodano vrednost Unije za 
EKJS in EKSRP ter pri tem upošteva 
kazalnike iz Priloge I. Komisija lahko 
uporabi vse ustrezne informacije, ki so že 
na voljo, v skladu s členom [128] [nove 
finančne uredbe]. Ta ocena se dopolni z 
zunanjim in neodvisnim ocenjevalnim 
poročilom, ki zajema uspešnost, 
učinkovitost, izvajanje, dopolnjevanje, 
rezultate in učinke EKJS in EKSRP.

Predlog spremembe 176

Predlog uredbe
Člen 127 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija opravi naknadno oceno, 
da prouči uspešnost, učinkovitost, 
ustreznost, usklajenost in dodano vrednost 
Unije za EKJS in EKSRP.

3. Komisija do konca obdobja, 
zajetega s to uredbo, opravi naknadno 
oceno, ki jo objavi, da prouči uspešnost, 
učinkovitost, ustreznost, usklajenost in 
dodano vrednost Unije za EKJS in EKSRP. 
Ta ocena se dopolni z zunanjim in 
neodvisnim ocenjevalnim poročilom, ki 
zajema uspešnost, učinkovitost, izvajanje, 
dopolnjevanje, rezultate in učinke EKJS 
in EKSRP.

Predlog spremembe 177

Predlog uredbe
Člen 129 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji predložijo 
vse potrebne informacije, ki ji omogočajo 
izvedbo spremljanja in ocenjevanja SKP.

1. Države članice Komisiji predložijo 
vse potrebne informacije ali podatke, ki ji 
omogočajo izvedbo spremljanja in 
ocenjevanja SKP. Odobritev sredstev SKP 
je pogojena s tem, da države članice 
zagotovijo te informacije in podatke.
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Obrazložitev

Države članice morajo na ravni posameznih upravičencev zbirati podatke za izvedbo revizije, 
predvidene v SKP. Prenos teh podatkov Evropski komisiji je najlažji in stroškovno 
najučinkovitejši način zbiranja informacij za namene spremljanja in ocenjevanja, kar EU 
omogoča, da pokaže uspešno izvajanje svoje politike.

Predlog spremembe 178

Predlog uredbe
Člen 129 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ohranijo se obstoječi upravni 
registri, kot so integrirani administrativni 
in kontrolni sistem (IAKS), identifikacijski 
sistem za zemljišča ter registri živali in 
vinogradov. IAKS in identifikacijski sistem 
za zemljišča se še naprej razvijata za boljše 
izpolnjevanje statističnih potreb SKP. 
Podatki iz upravnih registrov se čim bolj 
uporabljajo v statistične namene v 
sodelovanju s statističnimi organi držav 
članic in Eurostatom.

3. Ohranijo se obstoječi upravni 
registri, kot so integrirani administrativni 
in kontrolni sistem (IAKS), identifikacijski 
sistem za zemljišča ter registri živali in 
vinogradov. IAKS in identifikacijski sistem 
za zemljišča se še naprej razvijata za boljše 
izpolnjevanje statističnih potreb SKP. 
Podatki iz upravnih registrov se čim bolj 
uporabljajo v statistične namene in za 
spremljanje skladnosti v sodelovanju s 
statističnimi organi držav članic in 
Eurostatom.

Predlog spremembe 179

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spodbujanje znanja, 
inovacij in digitalizacije 
v kmetijstvu in na 
podeželskih območjih ter 
njihovega prevzemanja

I.1 Izmenjava znanja in 
inovacije: delež proračuna 
SKP za širjenje znanja in 
inovacije

R.1 Izboljšanje 
uspešnosti s pomočjo 
znanja in inovacij: delež 
kmetov, ki prejemajo 
podporo za svetovanje, 
usposabljanje, izmenjavo 
znanja ali sodelovanje v 
operativnih skupinah za 
povečanje uspešnosti na 
področju gospodarstva, 
okolja, podnebja in 
učinkovite rabe virov
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R.2 Povezovanje 
sistemov svetovanja in 
znanja: število 
svetovalcev v AKIS (v 
primerjavi s skupnim 
številom kmetov)

R.3 Digitalizacija 
kmetijstva: delež kmetov, 
ki iz SKP prejemajo 
podporo za tehnologijo 
preciznega kmetijstva

Predlog spremembe

Spodbujanje znanja, 
inovacij in digitalizacije 
v kmetijstvu in na 
podeželskih območjih ter 
njihovega prevzemanja

I.1 Izmenjava znanja in 
inovacije: delež proračuna 
SKP za širjenje znanja in 
inovacije

R.1 Izboljšanje 
uspešnosti s pomočjo 
znanja in inovacij: delež 
kmetov, ki prejemajo 
podporo za svetovanje, 
usposabljanje, izmenjavo 
znanja ali sodelovanje v 
operativnih skupinah za 
povečanje uspešnosti na 
področju trajnostnega 
gospodarstva, okolja, 
podnebja in učinkovite 
rabe virov

R.2 Povezovanje 
sistemov svetovanja in 
znanja: število 
svetovalcev v AKIS (v 
primerjavi s skupnim 
številom kmetov)

R.2 a Znanje in 
svetovanje o naravnem 
zatiranju škodljivcev 
brez uporabe pesticidov: 
število neodvisnih 
svetovalcev, ki svetujejo 
o integriranem varstvu 
rastlin pred škodljivimi 
organizmi in njegovem 
prevzemanju, sistemih z 
nizkimi vložki in 
tehnikah, ki 
nadomeščajo kemične 
dodatke
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R.3 Digitalizacija 
kmetijstva: delež kmetov, 
ki iz SKP prejemajo 
podporo za tehnologijo 
preciznega kmetijstva, ki 
lahko zmanjša rabo 
vložkov, poveča trajnost 
in okoljsko uspešnost

Predlog spremembe 180

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Podpora vzdržnim 
dohodkom kmetij in 
odpornosti po vsej Uniji 
za povečanje prehranske 
varnosti

I.2 Zmanjšanje razlik v 
dohodku: spreminjanje 
kmetijskega dohodka v 
primerjavi s splošnim 
gospodarstvom 

R.4 Povezovanje 
dohodkovne podpore s 
standardi in dobrimi 
praksami: delež 
kmetijskih površin v 
uporabi, ki jih pokriva 
dohodkovna podpora in 
za katere velja 
pogojenost

I.3 Zmanjšanje variabilnosti 
dohodkov kmetij: 
spreminjanje kmetijskega 
dohodka 

R.5 Obvladovanje 
tveganj: delež kmetij z 
instrumenti SKP za 
obvladovanje tveganj

I.4 Podpora vzdržnim 
dohodkom kmetij: 
spreminjanje ravni 
kmetijskega dohodka po 
sektorjih (v primerjavi s 
povprečjem v kmetijstvu)

R.6 Prerazporeditev na 
manjše kmetije: odstotek 
dodatne podpore na 
hektar za upravičene 
kmetije pod povprečno 
velikostjo kmetije (v 
primerjavi s povprečjem)

I.5 Prispevek k 
ozemeljskemu ravnovesju: 
spreminjanje kmetijskega 
dohodka na območjih z 
naravnimi omejitvami (v 
primerjavi s povprečjem)

R.7 Krepitev podpore za 
kmetije na območjih s 
posebnimi potrebami: 
odstotek dodatne podpore 
na hektar na območjih z 
večjimi potrebami (v 
primerjavi s povprečjem)

Predlog spremembe

Podpora vzdržnim I.2 Zmanjšanje razlik v R.4 Povezovanje 
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dohodkom kmetij in 
odpornosti po vsej Uniji 
za povečanje prehranske 
varnosti

dohodku: spreminjanje 
kmetijskega dohodka v 
primerjavi s splošnim 
gospodarstvom 

dohodkovne podpore s 
standardi in dobrimi 
praksami: delež 
kmetijskih površin v 
uporabi, ki jih pokriva 
dohodkovna podpora in za 
katere velja pogojenost

I.3 Zmanjšanje 
variabilnosti dohodkov 
kmetij: spreminjanje 
kmetijskega dohodka 

R.5 Obvladovanje 
tveganj: delež kmetij z 
instrumenti SKP za 
obvladovanje tveganj

I.4 Podpora vzdržnim 
dohodkom kmetij: 
spreminjanje ravni 
kmetijskega dohodka po 
sektorjih (v primerjavi s 
povprečjem v kmetijstvu)

R.6 Prerazporeditev na 
manjše kmetije: odstotek 
dodatne podpore na hektar 
za upravičene kmetije pod 
povprečno velikostjo 
kmetije (v primerjavi s 
povprečjem)

I.5 Prispevek k 
ozemeljskemu ravnovesju: 
spreminjanje kmetijskega 
dohodka na območjih z 
naravnimi omejitvami (v 
primerjavi s povprečjem)

R.7 Krepitev podpore za 
kmetije na območjih s 
posebnimi potrebami: 
odstotek dodatne podpore 
na hektar na območjih z 
večjimi potrebami (v 
primerjavi s povprečjem)

Predlog spremembe 181

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Krepitev tržne 
usmerjenosti in 
povečanje 
konkurenčnosti, tudi z 
večjim poudarkom na 
raziskavah, tehnologiji in 
digitalizaciji

I.6 Povečanje 
produktivnosti kmetij: 
skupna faktorska 
produktivnost

R.8 Usmerjenost v 
kmetije v sektorjih v 
težavah: delež kmetov, ki 
prejemajo vezano 
podporo za izboljšanje 
konkurenčnosti, 
trajnostnosti ali kakovosti

I.7 Izkoriščanje trgovine s 
kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi: uvoz in izvoz v 
okviru trgovine s 
kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi

R.9 Modernizacija 
kmetij: delež kmetov, ki 
prejemajo podporo za 
naložbe v 
prestrukturiranje in 
modernizacijo, vključno 
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za učinkovitejšo rabo 
virov

Predlog spremembe

Krepitev tržne 
usmerjenosti in 
povečanje 
konkurenčnosti, tudi z 
večjim poudarkom na 
raziskavah, tehnologiji in 
digitalizaciji

I.6 Povečanje 
produktivnosti kmetij: 
skupna faktorska 
produktivnost

R.8 Usmerjenost v 
kmetije v sektorjih v 
težavah: delež kmetov, ki 
prejemajo vezano 
podporo za izboljšanje 
konkurenčnosti, 
trajnostnosti ali kakovosti

I.6a Diverzifikacija in 
uravnoteženje proizvodnih 
sektorjev, kjer je to 
mogoče: delež 
regionalnega kmetijskega 
območja, ki se ga 
uporablja za posamezni 
proizvodni sektor
I.7 Izkoriščanje trgovine s 
kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi: uvoz in izvoz v 
okviru trgovine s 
kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi

R.9 Modernizacija 
kmetij: delež kmetov, ki 
prejemajo podporo za 
naložbe v 
prestrukturiranje in 
modernizacijo, vključno 
za učinkovitejšo rabo 
virov

Predlog spremembe 182

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Izboljšanje položaja 
kmetov v vrednostni 
verigi

I.8 Izboljšanje položaja 
kmetov v prehranski verigi: 
dodana vrednost za 
primarne proizvajalce v 
prehranski verigi

R.10 Boljša organizacija 
dobavne verige: delež 
kmetov, ki sodelujejo v 
skupinah proizvajalcev, 
organizacijah 
proizvajalcev, na lokalnih 
trgih, v kratkih dobavnih 
verigah in shemah 
kakovosti, ki prejemajo 
podporo

R.11 Koncentracija 
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ponudbe: delež vrednosti 
tržne proizvodnje s strani 
organizacij proizvajalcev 
z operativnimi programi

Predlog spremembe

Izboljšanje položaja 
kmetov v vrednostni 
verigi

I.8 Izboljšanje položaja 
kmetov v prehranski verigi: 
dodana vrednost za 
primarne proizvajalce v 
prehranski verigi

R.10 Boljša organizacija 
dobavne verige: delež 
kmetov ter malih in 
srednjih podjetij, ki 
sodelujejo v skupinah 
proizvajalcev, 
organizacijah 
proizvajalcev, na lokalnih 
trgih, v kratkih dobavnih 
verigah in shemah 
kakovosti, ki prejemajo 
podporo

R.11 Koncentracija 
ponudbe: delež vrednosti 
tržne proizvodnje s strani 
organizacij proizvajalcev 
z operativnimi programi

Predlog spremembe 183

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Prispevanje k blažitvi 
podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje ter k 
trajnostni energiji

I.9 Izboljšanje odpornosti 
kmetij: indeks

R.12 Prilagajanje 
podnebnim 
spremembam: delež 
kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi 
za izboljšanje 
prilagajanja podnebnim 
spremembam

I.10 Prispevek k blažitvi 
podnebnih sprememb: 
zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz 
kmetijstva

R.13 Zmanjšanje emisij v 
živinorejskem sektorju: 
delež glav velike živine s 
podporo za zmanjšanje 
emisij toplogrednih 
plinov in/ali amoniaka, 
vključno z ravnanjem z 
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gnojem

I.11 Povečanje 
sekvestracije ogljika: 
povečanje ravni organskega 
ogljika v tleh

R.14 Shranjevanje 
ogljika v tleh in biomasi: 
delež kmetijskih zemljišč 
s prevzetimi obveznostmi 
za zmanjšanje emisij, 
ohranjanje in/ali 
povečevanje skladiščenja 
ogljika (trajno travinje, 
kmetijska zemljišča, 
šotišča, gozd itn.)

I.12 Povečanje trajnostne 
energije v kmetijstvu: 
pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov iz 
kmetijstva in gozdarstva

R.15 Zelena energija iz 
kmetijstva in gozdarstva: 
naložbe v zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, 
vključno z biološkimi 
(MW)

R.16 Povečanje 
energijske učinkovitosti: 
prihranki energije v 
kmetijstvu

Pogozdena zemljišča: 
območja s podporo za 
pogozdovanje in 
ustvarjanje gozdnega 
območja, vključno s 
kmetijsko-gozdarskim 
sistemom 

Predlog spremembe

Prispevanje k blažitvi 
podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje ter k 
trajnostni energiji

I.9 Izboljšanje odpornosti 
kmetij: indeks

R.12 Prilagajanje 
podnebnim 
spremembam: delež 
kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi 
za izboljšanje 
prilagajanja podnebnim 
spremembam

I.9a Izboljšanje odpornosti 
z večjo gensko 
raznovrstnostjo: indeks 
biotske raznovrstnosti v 
kmetijstvu, ki meri 
raznolikost sort znotraj 
poljščin in med njimi

R.12a Izboljšanje 
odpornosti z večjo 
gensko raznovrstnostjo: 
delež kmetijskih zemljišč, 
ki izvajajo prakse in 
izbire, ugodne za gensko 
raznovrstnost
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I.10 Prispevek k blažitvi 
podnebnih sprememb: 
zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz 
kmetijstva

R.13 Zmanjšanje emisij v 
živinorejskem sektorju: 
delež glav velike živine s 
podporo za zmanjšanje 
emisij toplogrednih 
plinov in/ali amoniaka, 
vključno z ravnanjem z 
gnojem

I.11 Povečanje 
sekvestracije ogljika: 
povečanje ravni organskega 
ogljika v tleh

R.14 Shranjevanje 
ogljika v tleh in biomasi: 
delež kmetijskih zemljišč 
s prevzetimi obveznostmi 
za zmanjšanje emisij, 
ohranjanje in/ali 
povečevanje skladiščenja 
ogljika (trajno travinje, 
trajni nasadi s trajno 
travno rušo, kmetijska 
zemljišča, šotišča, gozd 
itn.)

I.12 Zagotavljanje 
proizvodnje in uporabe 
trajnostne energije v 
kmetijstvu: proizvodnja in 
uporaba energije iz 
obnovljivih virov iz 
kmetijstva in gozdarstva, ki 
prikazuje neto ponor 
ogljika in neto prihranke 
emisij toplogrednih plinov 
brez neposredne ali 
posredne spremembe rabe 
zemljišč

R.15 Zelena energija iz 
kmetijstva in gozdarstva: 
naložbe v zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, 
vključno z biološkimi 
(MW)

R.15a Zagotavljanje 
biogoriv iz kmetijstva in 
gozdarstva je učinkovito 
in trajnostno: naložbe 
brez neposredne ali 
posredne povezave s 
spremembo rabe zemljišč
R.15b Zmanjševanje 
emisij od uporabe gnojil: 
delež kmetijskih zemljišč, 
za katera veljajo 
upravljavske obveznosti 
za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov od 
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uporabe gnojil
R.16. Povečanje 
energijske učinkovitosti: 
prihranki energije v 
kmetijstvu

R 17 Pogozdena 
zemljišča: območja s 
podporo za pogozdovanje 
in ustvarjanje gozdnega 
območja, vključno s 
kmetijsko-gozdarskim 
sistemom

Predlog spremembe 184

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spodbujanje trajnostnega 
razvoja in učinkovitega 
upravljanja naravnih 
virov, kot so voda, tla in 
zrak

I.13 Zmanjšanje erozije tal: 
odstotek zemljišč z zmerno 
in močno erozijo tal na 
kmetijskih zemljiščih

R.18 Izboljšanje tal: 
delež kmetijskih 
zemljišč, za katera veljajo 
upravljavske obveznosti, 
ki so koristne za 
upravljanje tal

I.14 Izboljšanje kakovosti 
zraka: zmanjšanje emisij 
amoniaka iz kmetijstva 

R.19 Izboljšanje 
kakovosti zraka: delež 
kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi 
za zmanjšanje emisij 
amoniaka

I.15 Izboljšanje kakovosti 
vode: bruto bilanca hranil 
na kmetijskih zemljiščih

R.20 Varstvo kakovosti 
vode: delež kmetijskih 
zemljišč, za katera veljajo 
upravljavske obveznosti 
za kakovost vode

1.16 Zmanjšanje uhajanja 
hranil: nitrati v podtalnici – 
odstotek postaj podzemne 
vode s koncentracijo 
nitratov nad 50 mg/l v 
skladu z direktivo o nitratih

R.21 Trajnostno 
upravljanje hranil: delež 
kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi 
za boljše upravljanje 
hranil

I.17 Zmanjšanje 
obremenitve vodnih virov: 

R.22 Trajnostna raba 
vode: delež namakanih 
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indeks porabe vode plus 
(Water Exploitation Index 
Plus – WEI+)

kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi 
za izboljšanje vodnega 
ravnovesja

R.23 Okoljska/podnebna 
uspešnost zaradi naložb: 
delež kmetov s podporo 
pri naložbah, vezanih na 
skrb za okolje ali 
podnebje

R.24 Okoljska/podnebna 
uspešnost zaradi znanja: 
delež kmetov, ki 
prejemajo podporo za 
svetovanje/usposabljanje 
o okoljski/podnebni 
uspešnosti

Predlog spremembe

Spodbujanje trajnostnega 
razvoja in učinkovitega 
upravljanja naravnih 
virov, kot so voda, tla in 
zrak

I.13 Zmanjšanje erozije 
tal in povečanje 
odpornosti na skrajne 
vremenske razmere: 
odstotek zemljišč z 
zmerno in močno erozijo 
tal na kmetijskih 
zemljiščih

R.18 Izboljšanje tal in 
povečanje njihove 
odpornosti na skrajne 
vremenske razmere: delež 
kmetijskih zemljišč, za 
katera veljajo 
upravljavske obveznosti, 
ki so koristne za 
upravljanje tal

I.13a Izgradnja 
površinskega sloja ter 
povečanje zmogljivosti 
zadrževanja vode in 
hranil: odstotek humusa 
v površinskem sloju

R.18a Razvoj ekološkega 
kmetijstva: delež 
kmetijskih zemljišč, za 
katere se prejemajo 
plačila za preusmeritev v 
prakse ekološkega 
kmetovanja ali za njihovo 
ohranitev
R.18b: Zdravje tal: 
številčnost in raznolikost 
živih organizmov v tleh

I.14 Izboljšanje kakovosti 
zraka: zmanjšanje emisij 
amoniaka iz kmetijstva 

R.19 Izboljšanje kakovosti 
zraka: delež kmetijskih 
zemljišč s prevzetimi 
obveznostmi za 
zmanjšanje emisij 
amoniaka, kot je v skladu 
z direktivo (EU) 
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2016/2284 med drugim 
določeno z nacionalnimi 
programi za nadzor nad 
onesnaževanjem zraka

I.15 Izboljšanje kakovosti 
vode: bruto bilanca hranil 
na kmetijskih zemljiščih

R.20 Varstvo kakovosti 
vode: delež kmetijskih 
zemljišč, za katera veljajo 
upravljavske obveznosti 
za kakovost vode

1.16 Zmanjšanje uhajanja 
hranil: nitrati v podtalnici 
– odstotek postaj 
podzemne vode s 
koncentracijo nitratov nad 
50 mg/l v skladu z 
direktivo o nitratih

R.21 Trajnostno 
upravljanje hranil: delež 
kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi 
za boljše upravljanje 
hranil

I.17 Zmanjšanje 
obremenitve vodnih virov: 
indeks porabe vode plus 
(Water Exploitation Index 
Plus – WEI+)

R.22 Trajnostna raba 
vode: delež namakanih 
kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi 
za izboljšanje vodnega 
ravnovesja, vključno z 
ukrepi za zmanjšanje 
erozije tal, merjenje 
porabe vode ter za 
povečanje zmogljivosti 
tal, da zadržujejo vodo, v 
skladu s programi 
ukrepov iz načrtov za 
upravljanja povodja

I.17a Zmanjšanje 
uhajanja pesticidov v 
podtalnico in površinske 
vode: delež teles 
podtalnic, katerih status 
je slab (na podlagi 
standardov kakovosti za 
pesticide posamično in 
skupno iz Direktive 
2006/118/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta1a) in 
delež teles površinske 
vode, v katerih so 
preseženi okoljski 
standardi kakovosti iz 
Direktive 2008/105/ES 
Evropskega parlamenta 

R 22a: Zmanjšanje vpliva 
živinoreje na okolje: 
gostota živine na povodje, 
regijo in na ravni države 
članice
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in Sveta1b ali držav članic 
za pesticide, ki se 
uporabljajo v kmetijstvu 
in so prednostne snovi ali 
posebna onesnaževala 
povodij.

R.23 Okoljska/podnebna 
uspešnost zaradi naložb: 
delež kmetov s podporo 
pri naložbah, vezanih na 
skrb za okolje ali 
podnebje

R.24 Okoljska/podnebna 
uspešnost zaradi znanja: 
delež kmetov, ki 
prejemajo podporo za 
svetovanje/usposabljanje 
o okoljski/podnebni 
uspešnosti

R.24a Zmanjšanje 
uhajanja pesticidov: delež 
kmetijskih zemljišč, ki jih 
zadevajo posebni ukrepi, 
ki prejemajo podporo za 
zmanjšanje uhajanja 
pesticidov v podtalnico ali 
površinske vode
R.24b Varstvo tal s 
kolobarjenjem: delež 
ornih zemljišč, ki se 
uporablja za 
kolobarjenje, tudi s 
stročnicami

___________________
1a Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o 
varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L 372, 27.12.2006, 
str. 19).
1b Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o 
okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 
86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UČ L 
348, 24.12.2008, str. 84). 

Predlog spremembe 185
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Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Prispevanje k varstvu 
biotske raznovrstnosti, 
krepitev ekosistemskih 
storitev ter ohranjanje 
habitatov in krajine

I.18 Povečanje populacije 
ptic kmetijske krajine: 
indeks ptic kmetijske 
krajine

R.25 Podpiranje 
trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi: 
delež gozdnih zemljišč, za 
katera veljajo 
upravljavske obveznosti 
za podpiranje varstva 
gozdov in gospodarjenja z 
njimi

I.19 Okrepljeno varstvo 
biotske raznovrstnosti: 
odstotek vrst in habitatov 
v interesu Skupnosti, 
povezanih s kmetijstvom, 
ki so stabilni ali se 
povečujejo

R.26 Varstvo gozdnih 
ekosistemov: delež 
gozdnih zemljišč z 
upravljavskimi 
obveznostmi za 
podpiranje storitev v zvezi 
s krajino in biotsko 
raznovrstnostjo ter 
ekosistemskih storitev 

I.20 Boljše zagotavljanje 
ekosistemskih storitev: 
delež kmetijske površine v 
uporabi s krajinskimi 
značilnostmi

R.27 Ohranjanje habitatov 
in vrst: delež kmetijskih 
zemljišč z upravljavskimi 
obveznostmi, ki podpirajo 
ohranjanje ali obnavljanje 
biotske raznovrstnosti 

R.28 Podpora v okviru 
omrežja Natura 2000: 
območja v omrežju Natura 
2000 s prevzetimi 
obveznostmi za varstvo, 
vzdrževanje in 
obnavljanje

R.29 Ohranjanje 
krajinskih značilnosti: 
delež kmetijskih zemljišč 
s prevzetimi obveznostmi 
za upravljanje krajinskih 
značilnosti, vključno z 
mejicami

Predlog spremembe

Ustavitev in preusmeritev 
trenda izgube biotske 

I.18 Povečanje populacije 
ptic kmetijske krajine: 

R.25 Podpiranje 
trajnostnega 
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raznovrstnosti, krepitev 
ekosistemskih storitev, 
ohranjanje habitatov in 
krajine ter podpiranje 
sistemov kmetovanja z 
visoko naravno 
vrednostjo;

indeks ptic kmetijske 
krajine

gospodarjenja z gozdovi: 
delež gozdnih zemljišč, za 
katera veljajo 
upravljavske obveznosti 
za podpiranje varstva 
gozdov in gospodarjenja z 
njimi

I.19 Okrepljeno varstvo 
biotske raznovrstnosti: 
odstotek vrst in habitatov 
v interesu Skupnosti, 
povezanih s kmetijstvom, 
ki so stabilni ali se 
povečujejo

R.26 Varstvo gozdnih 
ekosistemov: delež 
gozdnih zemljišč z 
upravljavskimi 
obveznostmi za 
podpiranje storitev v zvezi 
s krajino in biotsko 
raznovrstnostjo ter 
ekosistemskih storitev 

I.20 Boljše zagotavljanje 
ekosistemskih storitev: 
delež kmetijske površine v 
uporabi s krajinskimi 
značilnostmi

R.27 Ohranjanje habitatov 
in vrst: delež kmetijskih 
zemljišč z upravljavskimi 
obveznostmi, ki podpirajo 
ohranjanje ali obnavljanje 
biotske raznovrstnosti 

I.20aObrnitev trenda 
upada opraševalcev: 
indeks opraševalcev, 
vključno s čebelami in 
metulji

R.27a Spodbujanje 
genetske raznolikosti: 
indeks biotske 
raznovrstnosti v 
kmetijstvu, ki meri 
raznolikost sort znotraj 
poljščin in med njimi
R.28 Podpora v okviru 
omrežja Natura 2000: 
območja v omrežju Natura 
2000 s prevzetimi 
obveznostmi za varstvo, 
vzdrževanje in 
obnavljanje

R.29 Ohranjanje 
krajinskih značilnosti: 
delež kmetijskih zemljišč 
s prevzetimi obveznostmi 
za upravljanje krajinskih 
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značilnosti, vključno z 
mejicami

R.29a Spodbujanje 
kmetovanja z visoko 
naravno vrednostjo: delež 
kmetijskih zemljišč z 
upravljavskimi prevzetimi 
obveznostmi za 
ustvarjanje visoke 
naravne vrednosti

Predlog spremembe 186

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Privabljanje mladih 
kmetov in spodbujanje 
razvoja podjetij na 
podeželskih območjih

1.21 Privabljanje mladih 
kmetov: spreminjanje 
števila novih kmetov 

R.30 Generacijska 
pomladitev: število 
mladih kmetov, ki 
vzpostavljajo kmetijsko 
gospodarstvo s podporo 
iz SKP 

Predlog spremembe

Privabljanje mladih 
kmetov in spodbujanje 
razvoja podjetij na 
podeželskih območjih

1.21 Privabljanje mladih 
kmetov: spreminjanje 
števila novih kmetov 

R.30 Generacijska 
pomladitev: število 
mladih kmetov, ki 
vzpostavljajo kmetijsko 
gospodarstvo s podporo iz 
SKP 

Predlog spremembe 187

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spodbujanje 
zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti in 
lokalnega razvoja na 
podeželskih območjih, 
vključno z 

I.22 Prispevanje k 
ustvarjanju delovnih mest 
na podeželskih območjih: 
spreminjanje stopnje 
zaposlenosti na pretežno 
podeželskih območjih

R.31 Rast in delovna 
mesta na podeželskih 
območjih: nova delovna 
mesta pri projektih, ki 
prejemajo podporo 
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biogospodarstvom in 
trajnostnim gozdarstvom

I.23 Prispevanje k rasti na 
podeželskih območjih: 
spreminjanje BDP na 
prebivalca na pretežno 
podeželskih območjih

R.32 Razvoj podeželskega 
biogospodarstva: število 
podjetij na področju 
biogospodarstva, ki so se 
razvila s pomočjo podpore

1.24 Pravičnejša SKP: 
boljša porazdelitev 
podpore SKP 

R.33 Digitalizacija 
podeželskega 
gospodarstva: podeželsko 
prebivalstvo, zajeto v 
strategijo za pametne vasi, 
ki prejema podporo

I.25 Spodbujanje 
podeželskega 
vključevanja: 
spreminjanje indeksa 
revščine na podeželskih 
območjih

R.34 Povezovanje 
evropskega podeželja: 
delež podeželskega 
prebivalstva, ki ima 
koristi od boljšega 
dostopa do storitev in 
infrastrukture zaradi 
podpore iz SKP

R.35 Spodbujanje socialne 
vključenosti: število 
pripadnikov manjšin in/ali 
ranljivih skupin, ki imajo 
koristi od projektov 
socialnega vključevanja, 
ki prejemajo podporo

Predlog spremembe

Spodbujanje 
zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti in 
lokalnega razvoja na 
podeželskih območjih, 
vključno z 
biogospodarstvom in 
trajnostnim gozdarstvom

I.22 Prispevanje k 
ustvarjanju delovnih mest 
na podeželskih območjih: 
spreminjanje stopnje 
zaposlenosti na pretežno 
podeželskih območjih

R.31 Rast in delovna 
mesta na podeželskih 
območjih: nova delovna 
mesta pri projektih, ki 
prejemajo podporo 

I.23 Prispevanje k rasti na 
podeželskih območjih: 
spreminjanje BDP na 
prebivalca na pretežno 
podeželskih območjih

R.32 Razvoj podeželskega 
biogospodarstva: število 
podjetij na področju 
biogospodarstva, ki so se 
razvila s pomočjo podpore

1.24 Pravičnejša SKP: 
boljša porazdelitev 

R.33 Digitalizacija 
podeželskega 
gospodarstva: delež 
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podpore SKP podeželskega 
prebivalstva, zajetega v 
strategijo za pametne vasi, 
ki prejema podporo

I.25 Spodbujanje 
podeželskega 
vključevanja: 
spreminjanje indeksa 
revščine na podeželskih 
območjih

R.34 Povezovanje 
evropskega podeželja: 
delež podeželskega 
prebivalstva, ki ima 
koristi od boljšega 
dostopa do storitev in 
infrastrukture zaradi 
podpore iz SKP

R.35 Spodbujanje socialne 
vključenosti: število 
pripadnikov manjšin in/ali 
ranljivih skupin, ki imajo 
koristi od projektov 
socialnega vključevanja, 
ki prejemajo podporo

Predlog spremembe 188

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 1 – vrstica 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Izboljšanje odziva 
kmetijstva EU na potrebe 
družbe po hrani in 
zdravju, vključno z 
zdravo, hranljivo in 
trajnostno hrano, ter 
dobrobiti živali

I.26 Omejevanje uporabe 
antibiotikov v kmetijstvu: 
prodaja/uporaba pri 
živalih za proizvodnjo 
živil

R.36 Omejevanje uporabe 
antibiotikov: delež glav 
velike živine, ki jih 
zadevajo ukrepi, ki 
prejemajo podporo, da se 
omeji uporaba 
antibiotikov 
(preprečevanje/zmanjšanj
e)

I.27 Trajnostna raba 
pesticidov: zmanjšanje 
tveganj in vplivov rabe 
pesticidov**

R.37 Trajnostna raba 
pesticidov: delež 
kmetijskih zemljišč, ki jih 
zadevajo posebni ukrepi, 
ki prejemajo podporo in 
vodijo v trajnostno rabo 
pesticidov, da se 
zmanjšajo tveganja in 
vplivi rabe pesticidov

1.28 Odziv na R.38 Izboljšanje dobrobiti 
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povpraševanje 
potrošnikov po kakovostni 
hrani: vrednost 
proizvodnje v okviru 
shem kakovosti EU 
(vključno z ekološkimi 
proizvodi) 

živali: delež glav velike 
živine, ki jih zajema 
ukrep, ki prejema 
podporo, za izboljšanje 
dobrobiti živali

______________________

** Direktiva o trajnostni rabi pesticidov.

Predlog spremembe

Izboljšanje odziva 
kmetijstva EU na potrebe 
družbe po hrani in 
zdravju, vključno z 
zdravo, hranljivo in 
trajnostno hrano, ter 
dobrobiti živali

I.26 Omejevanje uporabe 
antibiotikov v kmetijstvu: 
prodaja/uporaba pri 
živalih za proizvodnjo 
živil

R.36 Omejevanje uporabe 
antibiotikov: delež glav 
velike živine, ki jih 
zadevajo ukrepi, ki 
prejemajo podporo, da se 
omeji uporaba 
antibiotikov 
(preprečevanje/zmanjšanj
e)

I.26a Trajnostna raba 
veterinarskih proizvodov 
v živinoreji: prodaja in 
uporaba pri živalih za 
proizvodnjo živil

R.36a Trajnostna 
uporaba veterinarskih 
proizvodov: delež glav 
velike živine, ki jih 
zadevajo podprti ukrepi 
za omejitev rabe 
veterinarskih proizvodov 
(preprečevanje/zmanjšanj
e), da se zmanjšajo 
tveganja in škodljivi 
učinki teh proizvodov

I.27 Trajnostna raba 
pesticidov: zmanjšanje 
odvisnosti od rabe 
pesticidov**

R.37 Trajnostna raba 
pesticidov: delež 
kmetijskih zemljišč, ki jih 
zadevajo posebni ukrepi, 
ki prejemajo podporo in 
vodijo v zmanjšanje 
odvisnosti od rabe 
pesticidov
R.37a Zmanjšanje 
odvisnosti od pesticidov: 
količine prodanih in 
uporabljenih pesticidov 
(statistika o pesticidih)

I.28 Odziv na 
povpraševanje 

R.38 Izboljšanje dobrobiti 
živali: delež glav velike 
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potrošnikov po kakovostni 
hrani: vrednost 
proizvodnje v okviru 
shem kakovosti EU 
(vključno z ekološkimi 
proizvodi) 

živine, ki jih zajema 
ukrep, ki prejema 
podporo, za izboljšanje 
dobrobiti živali

I.28a. Zmanjšanje 
neskladnosti z 
razpoložljivo zakonodajo 
o dobrobiti živali (Uredba 
Sveta št. 1099/2009, 
Direktiva Sveta 
2007/43/ES, Direktiva 
Sveta 1999/74/EGS)

R.38a Zmanjšanje gostote 
živine: število glav živine 
na kmetijsko površino

I.28b. Zmanjšanje gostote 
živali po vrstah v državi 
članici

______________________

** Direktiva o trajnostni rabi pesticidov.

Predlog spremembe 189

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Evropsko inovacijsko 
partnerstvo (EIP)** za 
sistem znanja in inovacij 
v kmetijstvu

O.1 Število operativnih skupin EIP

O.2 Število svetovalcev, ki se vzpostavijo ali sodelujejo pri 
operativnih skupinah EIP

Podpora SKP O.3 Število upravičencev do podpore SKP

Nevezana neposredna 
podpora

O.4 Število hektarov za nevezana neposredna plačila 

O.5 Število upravičencev za nevezana neposredna plačila 

O.6 Število hektarov, za katere velja okrepljena dohodkovna 
podpora za mlade kmete

O.7 Število upravičencev, za katere velja okrepljena 
dohodkovna podpora za mlade kmete

Instrumenti za 
obvladovanje tveganj

O.8 Število kmetov, vključenih v instrumente za obvladovanje 
tveganj, ki prejemajo podporo
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Vezana podpora O.9 Število hektarov, ki prejemajo vezano podporo

O.10 Število glav živine, ki prejemajo vezano podporo

Plačila za naravne 
omejitve in druge regije s 
posebnimi omejitvami

O.11 Število hektarov, ki prejemajo dodatek za območja z 
naravnimi omejitvami (3 kategorije)

O.12 Število hektarov, ki prejemajo podporo v okviru omrežja 
Natura 2000 ali okvirne direktive o vodah

Plačila za upravljavske 
obveznosti (okolje in 
podnebje, genski viri, 
dobrobit živali)

O.13 Število hektarov (kmetijskih zemljišč), za katere veljajo 
okoljske/podnebne prevzete obveznosti, ki presegajo obvezne 
zahteve

O.14 Število hektarov (gozdnih zemljišč), za katere veljajo 
okoljske/podnebne prevzete obveznosti, ki presegajo obvezne 
zahteve

O.15 Število hektarov s podporo za ekološko kmetovanje

O.16 Število glav velike živine s podporo za dobrobit živali, 
zdravje ali okrepljene ukrepe za biološko zaščito

O.17 Število projektov, ki podpirajo genske vire

Naložbe O.18 Število produktivnih naložb na kmetiji, ki prejemajo 
podporo

O.19 Delež lokalne infrastrukture, ki prejema podporo

O.20 Število neproduktivnih naložb, ki prejemajo podporo

O.21 Število produktivnih naložb zunaj kmetije, ki prejemajo 
podporo

Nepovratna sredstva za 
vzpostavitev kmetijskih 
gospodarstev

O.22 Število kmetov, ki prejemajo nepovratna sredstva za 
vzpostavitev kmetijskih gospodarstev

O.23 Število podeželskih podjetnikov, ki prejemajo nepovratna 
sredstva za vzpostavitev

Sodelovanje O.24 Število skupin/organizacij proizvajalcev, ki prejemajo 
podporo

O.25 Število kmetov, ki prejemajo podporo za sodelovanje v 
shemah kakovosti EU

O.26 Število projektov generacijske pomladitve (mladi 
kmetje/kmetje, ki ne sodijo med mlade kmete)

O.27 Število strategij lokalnega razvoja (LEADER)

O.28 Število drugih skupin za sodelovanje (razen EIP pod O.1)

Izmenjava znanja in 
informiranje

O.29 Število kmetov, ki so sodelovali na usposabljanju ali bili 
deležni svetovanja
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O.30 Število nekmetov, ki so sodelovali na usposabljanju ali bili 
deležni svetovanja

Horizontalni kazalniki O.31 Število hektarov, na katerih se izvajajo okoljske prakse 
(sintezni kazalnik o fizičnem območju, zajetem v pogojenost, 
ekoshema, kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrep, gozdarski 
ukrepi, ekološko kmetovanje)

O.32 Število hektarov, za katere velja pogojenost (razčlenjeno 
glede na dobre kmetijske in okoljske prakse)

Sektorski programi O.33 Število organizacij proizvajalcev, ki vzpostavijo operativni 
sklad/program 

O.34 Število ukrepov za promocijo in informiranje ter 
spremljanje trga 

O.35 Število ukrepov za ohranitev/izboljšanje čebelarstva

______________________

Za podporo za operativne skupine v okviru evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) se 
uporabljajo določbe o sodelovanju.

Predlog spremembe

Evropsko inovacijsko 
partnerstvo (EIP)** za 
sistem znanja in inovacij v 
kmetijstvu

O.1 Število operativnih skupin EIP

O.2 Število svetovalcev, ki se vzpostavijo ali sodelujejo pri 
operativnih skupinah EIP

Podpora SKP O.3 Število upravičencev do podpore SKP

Nevezana neposredna 
podpora

O.4 Število hektarov za nevezana neposredna plačila

O.5 Število upravičencev za nevezana neposredna plačila 

O.6 Število hektarov, za katere velja okrepljena dohodkovna 
podpora za mlade kmete

O.7 Število upravičencev, za katere velja okrepljena 
dohodkovna podpora za mlade kmete

Instrumenti za 
obvladovanje tveganj

O.8 Število kmetov, vključenih v instrumente za obvladovanje 
tveganj, ki prejemajo podporo

Vezana podpora O.9 Število hektarov, ki prejemajo vezano podporo 

O.10 Število glav živine, ki prejemajo vezano podporo

Plačila za naravne 
omejitve in druge regije s 
posebnimi omejitvami

O.11 Število hektarov, ki prejemajo dodatek za območja z 
naravnimi omejitvami (3 kategorije)

O.12 Število hektarov, ki prejemajo podporo v okviru omrežja 
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Natura 2000 ali okvirne direktive o vodah

Plačila za upravljavske 
obveznosti (okolje in 
podnebje, genski viri, 
dobrobit živali)

O.13 Število hektarov (kmetijskih zemljišč), za katere veljajo 
okoljske/podnebne prevzete obveznosti, ki presegajo obvezne 
zahteve

O.14 Število hektarov (gozdnih zemljišč), za katere veljajo 
okoljske/podnebne prevzete obveznosti, ki presegajo obvezne 
zahteve

O.15 Število hektarov s podporo za ekološko kmetovanje

O.16 Število glav velike živine s podporo za dobrobit živali, 
zdravje ali okrepljene ukrepe za biološko zaščito

O.17 Število projektov, ki podpirajo genske vire

Naložbe O.18 Število produktivnih naložb na kmetiji, ki prejemajo 
podporo

O.19 Delež lokalne infrastrukture, ki prejema podporo

O.20 Število neproduktivnih naložb, ki prejemajo podporo

O.21 Število produktivnih naložb zunaj kmetije, ki prejemajo 
podporo

Nepovratna sredstva za 
vzpostavitev kmetijskih 
gospodarstev

O.22 Število kmetov, ki prejemajo nepovratna sredstva za 
vzpostavitev kmetijskih gospodarstev

O.23 Število podeželskih podjetnikov, ki prejemajo nepovratna 
sredstva za vzpostavitev

Sodelovanje O.24 Število skupin/organizacij proizvajalcev, ki prejemajo 
podporo

O.25 Število kmetov, ki prejemajo podporo za sodelovanje v 
shemah kakovosti EU

O.26 Število projektov generacijske pomladitve (mladi 
kmetje/kmetje, ki ne sodijo med mlade kmete)

O.27 Število strategij lokalnega razvoja (LEADER)

O.28 Število drugih skupin za sodelovanje (razen EIP pod O.1)

Izmenjava znanja in 
informiranje

O.29 Število kmetov, ki so sodelovali na usposabljanju ali bili 
deležni svetovanja

O.30 Število nekmetov, ki so sodelovali na usposabljanju ali bili 
deležni svetovanja

Horizontalni kazalniki O.31 Število hektarov, na katerih se izvajajo okoljske prakse 
(sintezni kazalnik o fizičnem območju, zajetem v pogojenost, 
ekoshema, kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrep, gozdarski 
ukrepi, ekološko kmetovanje)

O.32 Število hektarov, za katere velja pogojenost (razčlenjeno 
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glede na dobre kmetijske in okoljske prakse)

Sektorski programi O.33 Število organizacij proizvajalcev, ki vzpostavijo operativni 
sklad/program 

O.34 Število ukrepov za promocijo in informiranje ter 
spremljanje trga 

O.35 Število ukrepov za ohranitev/izboljšanje čebelarstva

_____________________

Za podporo za operativne skupine v okviru evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) se 
uporabljajo določbe o sodelovanju.
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Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Podnebn
e 
spremem
be

DKOP 1 Ohranjanje trajnega travinja 
na podlagi deleža trajnega 
travinja v primerjavi s 
celotno površino kmetijskih 
zemljišč

Splošna zaščita pred 
preusmeritvijo v druge 
kmetijske uporabe za 
ohranitev zalog ogljika

(blažitev 
in 
prilagaja
nje 
nanje)

DKOP 2 Ustrezno varstvo mokrišč 
in šotišč

Varstvo z ogljikom 
bogate prsti

DKOP 3 Prepoved sežiganja ornih 
strnišč, razen zaradi 
zdravstvenega varstva 
rastlin 

Vzdrževanje ravni 
vsebnosti organskih snovi 
v prsti

Predlog spremembe

Podnebn
e 
spremem
be

DKOP 1 Ohranjanje trajnega travinja 
na podlagi deleža trajnega 
travinja v primerjavi s 
celotno površino kmetijskih 
zemljišč in razmerje 
spremembe v orno 
površino To razmerje se ne 
sme zmanjšati za več kot 
5 % v primerjavi z enakim 
razmerjem, ki so ga države 
članice določile za 

Splošna zaščita pred 
preusmeritvijo v druge 
kmetijske uporabe za 
ohranitev zalog ogljika



PE630.523v04-00 162/182 AD\1181813SL.docx

SL

referenčno leto 2013.
(blažitev 
in 
prilagaja
nje 
nanje)

DKOP 2 Učinkovito varstvo mokrišč 
in šotišč

Varstvo z ogljikom 
bogate prsti

DKOP 3 Prepoved sežiganja ornih 
strnišč, razen zaradi 
zdravstvenega varstva 
rastlin 

Vzdrževanje ravni 
vsebnosti organskih snovi 
v prsti, zmanjšanje 
onesnaženosti zraka

DKOP 
3a:

Največja gostota rejnih 
živali:

omejitve 0,7 glave velike 
živine na hektar na 
kmetijskih zemljiščih se 
ne sme prekoračiti
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Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 –vrstica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Voda PZR 1 Direktiva 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 
23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju 
vodne politike:

člena 11(3)(e) in 11(3)(h) 
glede obveznih zahtev za 
nadzorovanje razpršenih 
virov onesnaževanja s 
fosfati

PZR 2 Direktiva 
Sveta 91/676/EGS z dne 
12. decembra 1991 o 
varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz 
kmetijskih virov (UL L 
375, 31.12.1991, str. 1):

člena 4 in 5

DKOP 4 Vzpostavitev varovalnih 
pasov vzdolž vodnih tokov1

Varstvo rečnih tokov 
pred onesnaževanjem in 
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odtekanjem

DKOP 5 Uporaba orodja za 
trajnostnost kmetij za 
hranila2

Trajnostno upravljanje 
hranil

______________________
1 Varovalni pasovi v okviru dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev morajo na ranljivih 
območjih, določenih v skladu s členom 3(2) Direktive 91/676/EGS, in zunaj njih izpolnjevati 
vsaj zahteve v zvezi s pogoji za vnos gnojil v tla blizu vodotokov, navedene v točki A.4 
Priloge II k Direktivi 91/676/EGS, ki jih je treba uporabljati v skladu z delovnimi programi, ki 
jih države članice določijo v skladu s členom 5(4) Direktive 91/676/EGS.
2 Orodje zagotavlja vsaj naslednje elemente in funkcije: 

a) elementi

• ustrezne informacije o kmetijah na podlagi LPIS in IAKS;

• informacije, pridobljene pri vzorčenju tal, o primernem prostorskem in časovnem 
obsegu;

• informacije o ustreznih praksah upravljanja, zgodovini zasaditve in ciljih glede 
pridelka;

• označbe o pravnih omejitvah in zahtevah, relevantnih za upravljanje hranil na 
kmetijskih gospodarstvih;

• celotni bilančni presežek hranil;

b) funkcije 

• samodejno povezovanje podatkov iz različnih virov (LPIS in IAKS; podatki, ki jih 
ustvarijo kmetje; analize tal itn.) v čim večji meri, da se kmetje izognejo podvajanju vnašanja 
podatkov;

• dovoljena dvosmerna komunikacija med plačilno agencijo/organi upravljanja in kmeti;

• modularnost in možnost nadaljnje podpore trajnostnih ciljev (npr. upravljanje emisij, 
gospodarjenje z vodo);

• spoštovanje načel interoperabilnosti, odprtosti in ponovne uporabe podatkov EU; 

• jamstva za varstvo in zasebnost podatkov v skladu z najboljšimi sodobnimi standardi.

Predlog spremembe

Voda PZR 1 členi 11(3)(e), 11(3)(h), 
11(3)(j) in 11(3)(k) glede 
obveznih zahtev za 
nadzorovanje razpršenih 
virov onesnaževanja s 
fosfati

PZR 2 Direktiva 
Sveta 91/676/EGS z dne 
12. decembra 1991 o 
varstvu voda pred 
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onesnaženjem z nitrati iz 
kmetijskih virov (UL L 
375, 31.12.1991, str. 1):

člena 4 in 5

DKOP 4 Vzpostavitev varovalnih 
pasov vzdolž vodnih 
tokov1, ki so široki najmanj 
3 m, na kateri se ne smejo 
uporabljati gnojila in 
fitofarmacevtska sredstva

Varstvo rečnih tokov, 
opraševalcev, zalog vode 
in vodnih vrst ali 
ekosistemov pred 
onesnaževanjem, 
toksičnostjo in 
odtekanjem

DKOP 5 Uporaba orodja za 
trajnostnost kmetij za 
hranila2 in zmanjšanje 
vložkov

Trajnostno upravljanje 
hranil, pesticidov in 
veterinarskih proizvodov, 
ki ustreza velikosti in 
intenzivnosti kmetije

______________________
1 Varovalni pasovi v okviru dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev morajo na ranljivih 
območjih, določenih v skladu s členom 3(2) Direktive 91/676/EGS, in zunaj njih izpolnjevati 
vsaj zahteve v zvezi s pogoji za vnos gnojil v tla blizu vodotokov, navedene v točki A.4 
Priloge II k Direktivi 91/676/EGS, ki jih je treba uporabljati v skladu z delovnimi programi, ki 
jih države članice določijo v skladu s členom 5(4) Direktive 91/676/EGS.
2 Orodje zagotavlja vsaj naslednje elemente in funkcije: 

a) elementi

• ustrezne informacije o kmetijah na podlagi LPIS in IAKS;

• informacije, pridobljene pri vzorčenju tal, o primernem prostorskem in časovnem 
obsegu;

• informacije o ustreznih praksah upravljanja, zgodovini zasaditve in ciljih glede 
pridelka;

• označbe o pravnih omejitvah in zahtevah, relevantnih za upravljanje hranil na 
kmetijskih gospodarstvih;

• celotni bilančni presežek hranil;

b) funkcije 

• samodejno povezovanje podatkov iz različnih virov (LPIS in IAKS; podatki, ki jih 
ustvarijo kmetje; analize tal itn.) v čim večji meri, da se kmetje izognejo podvajanju vnašanja 
podatkov;

• dovoljena dvosmerna komunikacija med plačilno agencijo/organi upravljanja in kmeti;

• modularnost in možnost nadaljnje podpore trajnostnih ciljev (npr. upravljanje emisij, 
gospodarjenje z vodo);

• spoštovanje načel interoperabilnosti, odprtosti in ponovne uporabe podatkov EU; 

• jamstva za varstvo in zasebnost podatkov v skladu z najboljšimi sodobnimi standardi.
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Predlog spremembe 192

Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 –stolpec 2 – vrstica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tla DKOP 6 Upravljanje obdelave za 
zmanjšanje tveganja 
degradacije tal, vključno z 
upoštevanjem naklona

Minimalno upravljanje 
zemljišč, ki odraža 
specifične pogoje za 
omejitev erozije na 
zemljiščih

(varstvo 
in 
kakovost
)

DKOP 7 Brez gole zemlje v najbolj 
občutljivih obdobjih

Varstvo tal pozimi

DKOP 8 Kolobarjenje Ohranjanje potenciala tal

Predlog spremembe

Tla DKOP 6 Ustrezno upravljanje 
obdelave in tal za 
zmanjšanje tveganja 
degradacije tal, vključno z 
upoštevanjem naklona

Minimalno upravljanje 
zemljišč, ki odraža 
specifične pogoje za 
omejitev erozije in 
ohranitev zalog ogljika

(varstvo 
in 
kakovost
)

DKOP 7 Brez gole zemlje v najbolj 
občutljivih obdobjih

Fizična zaščita tal pred 
erozijo in ohranjanje 
živih organizmov v tleh, 
ob hkratnem 
omogočanju 
tradicionalnih praks

DKOP 8 Najmanj štiriletno 
kolobarjenje, vključno s 
stročnicami

Ohranjanje potenciala tal
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Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Biotska 
raznovrst
nost in 
krajina

PZR 3 Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 
30. novembra 2009 o 
ohranjanju prosto živečih 
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ptic (UL L 20, 26.1.2010, 
str. 7):

(varstvo 
in 
kakovost
)

člen 3(1), člen 3(2)(b), 
člen 4(1), (2) in (4)

PZR 4 Direktiva Sveta 92/43/EGS 
z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst 
(UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7):

člen 6(1) in (2)

DKOP 9 Minimalni delež kmetijske 
površine, namenjen za 
neproizvodne značilnosti ali 
območja

Ohranjanje 
neproizvodnih značilnosti 
in območij zaradi 
izboljšanja biotske 
raznovrstnosti na 
kmetijah

Ohranjanje krajinskih 
značilnosti

Prepoved rezanja žive meje 
in sekanja dreves v času 
razmnoževanja in vzreje 
mladičev pri pticah 

Možni tudi ukrepi za 
preprečevanje vnašanja 
invazivnih rastlinskih vrst

DKOP 
10

Prepoved preusmeritve ali 
oranja trajnega travinja na 
območjih Natura 2000

Varstvo habitatov in vrst

Predlog spremembe

Biotska 
raznovrst
nost in 
krajina

PZR 3 Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 
30. novembra 2009 o 
ohranjanju prosto živečih 
ptic (UL L 20, 26.1.2010, 
str. 7):

(varstvo 
in 
kakovost

člen 3(1), člen 3(2)(b), člen 
4(1), (2) in (4) ter člen 5(a), 
(b) in (d)
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)

PZR 4 Direktiva Sveta 92/43/EGS 
z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst 
(UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7):

člen 2, člen 3(3), člen 6(1) 
in (2), člen 12(1) ter člen 
13(1)

DKOP 9 Minimalni 7-odstotni delež 
kmetijske površine, 
namenjen za neproizvodne 
značilnosti ali območja brez 
uporabe sintetičnih 
pesticidov in gnojil

Ohranjanje 
neproizvodnih značilnosti 
in območij zaradi 
izboljšanja biotske 
raznovrstnosti na 
kmetijah, vključno s 
funkcionalno biotsko 
raznovrstnostjo in 
koristnimi vrstami

Ohranjanje krajinskih 
značilnosti

Prepoved rezanja žive meje 
in sekanja dreves v času 
razmnoževanja in vzreje 
mladičev pri pticah 

Možni tudi ukrepi za 
preprečevanje vnašanja 
invazivnih rastlinskih vrst

DKOP 
10

Prepoved preusmeritve ali 
oranja trajnega travinja na 
območjih Natura 2000

Varstvo habitatov in vrst, 
ponor ogljika
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Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – vrstica 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Varnost 
hrane

PZR 5 Uredba (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 
28. januarja 2002 o 
določitvi splošnih načel in 
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zahtevah živilske 
zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za 
varnost hrane in postopkih, 
ki zadevajo varnost hrane 
(UL L 31, 1.2.2002, str. 1):

člena 14 in 15, člen 17(1)3 
ter členi 18, 19 in 20

PZR 6 Direktiva Sveta 96/22/ES z 
dne 29. aprila 1996 o 
prepovedi uporabe v 
živinoreji določenih snovi, 
ki imajo hormonalno ali 
tirostatično delovanje, in 
beta-agonistov ter o 
razveljavitvi direktiv 
81/602/EGS, 88/146/EGS 
in 88/299/EGS (UL L 125, 
23.5.1996, str. 3):

člen 3(a), (b), (d) in (e) ter 
členi 4, 5 in 7

______________________
3 Kot se izvaja zlasti:

– s členom 14 Uredbe (ES) št. 470/2009 in Prilogo k Uredbi (ES) št. 37/2010;

– z Uredbo (ES) št. 852/2004: člen 4(1) in del A Priloge I (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 
(a, b, d, e), 9 (a, c));

– z Uredbo (ES) št. 853/2004: člen 3(1) in poglavje 1 oddelka IX Priloge III (I-1 b, c, d, 
e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4(a, b)), poglavje 1(1) 
oddelka X Priloge III;

– z Uredbo (ES) št. 183/2005: člen 5(1) in del A Priloge I (I-4 e, g; II-2 a, b, e), člen 5(5) 
in Priloga III (naslov „KRMLJENJE“, točka 1 „Shranjevanje“, prvi in zadnji stavek, ter točka 
2 „Distribucija“, tretji stavek), člen 5(6) ter

– z Uredbo (ES) št. 396/2005: člen 18.

Predlog spremembe

Varnost 
hrane

PZR 5 Uredba (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 
28. januarja 2002 o 
določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske 
zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za 
varnost hrane in postopkih, 
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ki zadevajo varnost hrane 
(UL L 31, 1.2.2002, str. 1):

člena 14 in 15, člen 17(1)3 
ter členi 18, 19 in 20

PZR 6 Direktiva Sveta 96/22/ES z 
dne 29. aprila 1996 o 
prepovedi uporabe v 
živinoreji določenih snovi, 
ki imajo hormonalno ali 
tirostatično delovanje, in 
beta-agonistov ter o 
razveljavitvi direktiv 
81/602/EGS, 88/146/EGS 
in 88/299/EGS (UL L 125, 
23.5.1996, str. 3):

člen 3(a), (b), (d) in (e) ter 
členi 4, 5 in 7

PZR 6a: Uredba (EU) 2019/6 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. decembra 
2018 o zdravilih za 
uporabo v veterinarski 
medicini in razveljavitvi 
Direktive 2001/82/ES (UL 
L 4, 7.1.2019, str. 43).
člena 107 in 108

______________________
3 Kot se izvaja zlasti:

– s členom 14 Uredbe (ES) št. 470/2009 in Prilogo k Uredbi (ES) št. 37/2010;

– z Uredbo (ES) št. 852/2004: člen 4(1) in del A Priloge I (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 
(a, b, d, e), 9 (a, c));

– z Uredbo (ES) št. 853/2004: člen 3(1) in poglavje 1 oddelka IX Priloge III (I-1 b, c, d, 
e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4(a, b)), poglavje 1(1) 
oddelka X Priloge III;

– z Uredbo (ES) št. 183/2005: člen 5(1) in del A Priloge I (I-4 e, g; II-2 a, b, e), člen 5(5) 
in Priloga III (naslov „KRMLJENJE“, točka 1 „Shranjevanje“, prvi in zadnji stavek, ter točka 
2 „Distribucija“, tretji stavek), člen 5(6) ter

– z Uredbo (ES) št. 396/2005: člen 18.
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Predlog uredbe
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Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – vrstica 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Identifik
acija in 
registraci
ja živali

PZR 7 Direktiva Sveta 2008/71/ES 
z dne 15. julija 2008 o 
identifikaciji in registraciji 
prašičev (UL L 213, 
8.8.2005, str. 31):

členi 3, 4 in 5

PZR 8 Uredba (ES) št. 1760/2000 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 
o uvedbi sistema za 
identifikacijo in registracijo 
govedi ter o označevanju 
govejega mesa in 
proizvodov iz govejega 
mesa in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) 
št. 820/97 (UL L 204, 
11.8.2000, str. 1):

člena 4 in 7

PZR 9 Uredba Sveta (ES) 
št. 21/2004 z dne 17. 
decembra 2003 o uvedbi 
sistema za identifikacijo in 
registracijo ovc in koz ter o 
spremembi Uredbe (ES) 
št. 1782/2003 in direktiv 
92/102/EGS in 64/432/EGS 
(UL L 5, 9.1.2004, str. 8):

členi 3, 4 in 5

Predlog spremembe

Identifika
cija in 
registraci
ja živali

PZR 7 Direktiva 
Sveta 2008/71/ES z dne 
15. julija 2008 o 
identifikaciji in registraciji 
prašičev (UL L 213, 
8.8.2005, str. 31):

členi 3, 4 in 5

PZR 8 Uredba (ES) 
št. 1760/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
17. julija 2000 o uvedbi 
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sistema za identifikacijo 
in registracijo govedi ter o 
označevanju govejega 
mesa in proizvodov iz 
govejega mesa in 
razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 820/97 (UL L 
204, 11.8.2000, str. 1):

člena 4 in 7

PZR 9 Uredba Sveta (ES) 
št. 21/2004 z dne 17. 
decembra 2003 o uvedbi 
sistema za identifikacijo 
in registracijo ovc in koz 
ter o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1782/2003 in 
direktiv 92/102/EGS in 
64/432/EGS (UL L 5, 
9.1.2004, str. 8):

členi 3, 4 in 5

Predlog spremembe 196

Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Bolezni 
živali

PZR 10 Uredba (ES) št. 999/2001 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. maja 2001 o 
določitvi predpisov za 
preprečevanje, nadzor in 
izkoreninjenje nekaterih 
transmisivnih 
spongiformnih encefalopatij 
(UL L 147, 31.5.2001, 
str. 1):

členi 7, 11, 12, 13 in 15

PZR 11 Uredba (EU) 2016/429 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 2016 o 
prenosljivih boleznih živali 
(UL L 84, 31.3.2016, 
str. 1):

člen 18(1), omejeno na 
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slinavko in parkljevko, 
vezikularno bolezen 
prašičev in bolezen 
modrikastega jezika

Predlog spremembe

Bolezni 
živali

PZR 10 Uredba (ES) št. 999/2001 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. maja 2001 
o določitvi predpisov za 
preprečevanje, nadzor in 
izkoreninjenje nekaterih 
transmisivnih 
spongiformnih 
encefalopatij (UL L 147, 
31.5.2001, str. 1):

členi 7, 11, 12, 13 in 15

PZR 11 Uredba (EU) 2016/429 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 2016 
o prenosljivih boleznih 
živali (UL L 84, 
31.3.2016, str. 1):

člen 18(1), omejeno na 
slinavko in parkljevko, 
vezikularno bolezen 
prašičev in bolezen 
modrikastega jezika

Predlog spremembe 197

Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – vrstica 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Fitofarm
acevtska 
sredstva

PZR 12 Uredba (ES) št. 1107/2009 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. oktobra 
2009 o dajanju 
fitofarmacevtskih sredstev v 
promet in razveljavitvi 
direktiv Sveta 79/117/EGS 
in 91/414/EGS (UL L 309, 
24.11.2009, str. 1).
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prvi in drugi stavek 
člena 55

PZR 13 Direktiva 2009/128/ES 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o 
določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje 
trajnostne rabe pesticidov 
(UL L 309, 24.11.2009, 
str. 71):

člen 5(2) in člen 8(1) do 
(5);

člen 12 glede omejitev rabe 
pesticidov na zaščitenih 
območjih, opredeljenih na 
podlagi okvirne direktive o 
vodah in zakonodaje v 
zvezi z omrežjem Natura 
2000;

člen 13(1) in (3) o ravnanju 
s pesticidi, njihovem 
skladiščenju in odstranitvi 
ostankov

Predlog spremembe

Fitofarm
acevtska 
sredstva

PZR 12 Uredba (ES) št. 
1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o 
dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet in 
razveljavitvi direktiv 
Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS (UL L 309, 
24.11.2009, str. 1):

prvi in drugi stavek 
člena 55

Člen 67
PZR 13 Direktiva 2009/128/ES 

Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 
21. oktobra 2009 o 
določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti za doseganje 
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trajnostne rabe pesticidov 
(UL L 309, 24.11.2009, 
str. 71):

člen 5(2) in člen 8(1) do 
(5);

člen 12 glede omejitev 
rabe pesticidov na 
zaščitenih območjih, 
opredeljenih na podlagi 
okvirne direktive o vodah 
in zakonodaje v zvezi z 
omrežjem Natura 2000;

člen 13(1) in (3) o 
ravnanju s pesticidi, 
njihovem skladiščenju in 
odstranitvi ostankov

Člen 14

Predlog spremembe 198

Predlog uredbe
Priloga III – tabela 1 – stolpec 2 – vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Dobrobit 
živali

PZR 14 Direktiva 
Sveta 2008/119/ES z dne 
18. decembra 2008 o 
določitvi minimalnih 
pogojev za zaščito telet (UL 
L 10, 15.1.2009, str. 7):

člena 3 in 4

PZR 15 Direktiva 
Sveta 2008/120/ES z dne 
18. decembra 2008 o 
določitvi minimalnih 
pogojev za zaščito prašičev 
(UL L 47, 18.2.2009, 
str. 5):

člena 3 in 4

PZR 16 Direktiva Sveta 98/58/ES z 
dne 20. julija 1998 o zaščiti 
rejnih živali (UL L 221, 
8.8.1998, str. 23):
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Člen 4

Predlog spremembe

Dobrobit 
živali

DKOP 
10a

Živali morajo imeti 
možnost, da se uležejo, 
vstanejo, raztegnejo 
okončine in se obrnejo.

PZR 14 Direktiva 
Sveta 2008/119/ES z dne 
18. decembra 2008 o 
določitvi minimalnih 
pogojev za zaščito telet 
(UL L 10, 15.1.2009, 
str. 7):

člena 3 in 4

PZR 15 Direktiva 
Sveta 2008/120/ES z dne 
18. decembra 2008 o 
določitvi minimalnih 
pogojev za zaščito 
prašičev (UL L 47, 
18.2.2009, str. 5):

člena 3 in 4

PZR 16 Direktiva Sveta 98/58/ES 
z dne 20. julija 1998 o 
zaščiti rejnih živali (UL L 
221, 8.8.1998, str. 23):

PZR 16a Uredba Sveta (ES) 
št. 1099/2009 z dne 
24. septembra 2009 o 
zaščiti živali pri usmrtitvi 
(UL L 303, 18.11.2009, 
str. 1):
člena 3 in 4

PZR 
16b:

Direktiva Sveta 
2007/43/ES z dne 
28. junija 2007 o določitvi 
minimalnih pravil za 
zaščito piščancev, ki se 
gojijo za proizvodnjo 
mesa (UL L 182, 
12.7.2007, str. 19):
člen 3

PZR 16c Direktiva Sveta 
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1999/74/ES z dne 
19. julija 1999 o 
minimalnih standardih za 
zaščito kokoši nesnic (UL 
L 203, 3.8.1999, str. 53):
člen 3 

PZR 16d Uredba Sveta (ES) 
št. 1/2005 z dne 
22. decembra 2004 o 
zaščiti živali med 
prevozom in postopki, 
povezanimi z njim, in o 
spremembi Direktiv 
64/432/EGS in 93/119/ES 
ter Uredbe (ES) 1255/97 
(UL L 3, 5.1.2005, str. 1):
člen 3

Predlog spremembe 199

Predlog uredbe
Priloga XI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga XI

Zakonodaja EU o okolju in podnebju, k ciljem katere bi morali prispevati strateški načrti SKP 
držav članic na podlagi členov 96, 97 in 103:

– Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o 
ohranjanju prosto živečih ptic

– Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 

– Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

– Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

– Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 
kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

– Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o 
zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 
2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES

–  [Uredba XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih 
plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir 
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podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o 
njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami]

–  [Uredba XXX Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo 
in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o 
njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami]

– Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 

–  [Direktiva XXX Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU 
o energetski učinkovitosti]

–  [Uredba XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, 
spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) 
št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, 
Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013]

– Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov 

Predlog spremembe

Priloga XI

Zakonodaja EU o okolju in podnebju, k ciljem katere bi morali prispevati strateški načrti SKP 
držav članic na podlagi členov 96, 97 in 103:

– Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o 
ohranjanju prosto živečih ptic

– Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 

– Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

– Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

– Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o 
kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

– Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o 
zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 
2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES

–  [Uredba XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih 
plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir 
podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o 
njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami]

–  [Uredba XXX Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju 
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emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo 
in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o 
njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami]

– Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 

–  [Direktiva XXX Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU 
o energetski učinkovitosti]

–  [Uredba XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, 
spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) 
št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, 
Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013]

– Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov 

– Uredba (EU) XX/XX Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za 
ponovno uporabo vode;
– Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS.

Predlog spremembe 200

Predlog uredbe
Priloga XI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA XIa 
ZAKONODAJA EU O DOBROBITI 
ŽIVALI, K CILJEM KATERE BI 
MORALI PRISPEVATI STRATEŠKI 
NAČRTI SKP DRŽAV ČLANIC NA 
PODLAGI ČLENOV 96, 97 IN 103: 
– Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 
1998 o zaščiti rejnih živali;
– Direktiva Sveta 1999/74/ES z dne 19. 
julija 1999 o minimalnih standardih za 
zaščito kokoši nesnic; 
– Direktiva Sveta 2007/43/ES z dne 
28. junija 2007 o določitvi minimalnih 
pravil za zaščito piščancev, ki se gojijo za 
proizvodnjo mesa; 
– Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 18. 
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decembra 2008 o določitvi minimalnih 
pogojev za zaščito telet; 
– Direktiva Sveta 2008/120/ES z dne 18. 
decembra 2008 o določitvi minimalnih 
pogojev za zaščito prašičev; 
– Uredba Komisije (ES) št. 543/2008 z dne 
16. junija 2008 o uvedbi podrobnih pravil 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
1234/2007 glede tržnih standardov za 
perutninsko meso; 
– Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. 
decembra 2004 o zaščiti živali med 
prevozom in postopki, povezanimi z njim, 
in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 
93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97;
– Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 
24. septembra 2009 o zaščiti živali pri 
usmrtitvi; 
– Uredba (EU) 2019/6 Evropskega 
parlamenta in Sveta zdravilih za uporabo 
v veterinarski medicini in razveljavitvi 
Direktive 2001/82/ES 
Uredba (EU) 2019/4 Evropskega 
parlamenta in Sveta o proizvodnji, 
dajanju v promet in uporabi medicirane 
krme, spremembi Uredbe (ES) št. 
183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta 
ter razveljavitvi Direktive Sveta 
90/167/EGS 
– Uredba (EU) 2017/625 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o izvajanju uradnega nadzora in drugih 
uradnih dejavnosti, da se zagotovi 
uporaba zakonodaje o živilih in krmi, 
pravil o zdravju in dobrobiti živali ter 
zdravju rastlin in fitofarmacevtskih 
sredstvih;

Predlog spremembe 201

Predlog uredbe
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Priloga XII – tabela 1 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

prispevanje k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje ter k 
trajnostni energiji; 

R.14 Shranjevanje ogljika v tleh in 
biomasi: delež kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi za zmanjšanje 
emisij, ohranjanje in/ali povečevanje 
skladiščenja ogljika (trajno travinje, 
kmetijska zemljišča, šotišča, gozd itn.) 

Predlog spremembe

prispevanje k blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje ter k 
trajnostni energiji;

R.14 Shranjevanje ogljika v tleh in 
biomasi: delež kmetijskih zemljišč s 
prevzetimi obveznostmi za zmanjšanje 
emisij, ohranjanje in/ali povečevanje 
skladiščenja ogljika (trajno travinje, trajni 
nasadi, kmetijska zemljišča, šotišča, gozd 
itn.)
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