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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 pa 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 to ne sme biti na račun ene in tradicionalne skupne politike 
EU, od katere se 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 s temeljem na smotrnosti.

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 različnih smereh ter da bi kmete za 
enako delo in dejavnosti obravnavale povsem različno.

Poleg tega je za novo skupno kmetijsko politiko s poudarkom na smotrnosti potreben trden 
okvir, ki bo omogočal ustrezno ocenjevanje in spremljanje uspešnosti politik 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 je 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 
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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 
ni le evropsko kmetijstvo tisto, ki nima prihodnosti.

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. Opredeljevanje 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 2003, 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 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Izredno pomembno je ohraniti 
raven financiranja skupne kmetijske 
politike iz večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 tudi v novem 
večletnem okviru za obdobje 2021–2027.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Tak model izvajanja ne bi smel 
povzročiti 27 različnih nacionalnih 
kmetijskih politik, s čimer bi ogrozili 
skupni duh skupne kmetijske politike in 
ustvarili izkrivljanja. Državam članicam 
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bi moral omogočiti določeno stopnjo 
prožnosti v trdnem skupnem regulativnem 
okviru.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

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, 
trgovinski sporazumi 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, 
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.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
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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 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 trajnih 
krajinskih značilnosti, hkrati bi bilo treba z 
ekoshemami spodbujati ekološko 
kmetovanje na podlagi seznama, ki ga 
pripravi Komisija in vsebuje kmetijske 
prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje.

Or. en

Predlog spremembe 5

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 

(39) Ukrepi na področju gozdarstva bi 
morali prispevati k izvajanju gozdarske 
strategije Unije in temeljiti na nacionalnih 
ali podnacionalnih gozdnih programih ali 



PA\1169087SL.docx 7/29 PE630.523v01-00

SL

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.

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, 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.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) EKJS bi moral še naprej financirati 
vrste intervencij v obliki neposrednih plačil 
in sektorske vrste intervencij, EKSRP pa bi 
moral še naprej financirati vrste intervencij 
za razvoj podeželja, kot je opisano v tej 
uredbi. Pravila za finančno upravljanje 
SKP bi bilo treba določiti ločeno za oba 
sklada in dejavnosti, ki jih vsak podpira, 
pri čemer bi bilo treba upoštevati, da novi 
model izvajanja državam članicam 
omogoča več prilagodljivosti in 
subsidiarnosti pri doseganju njihovih 
ciljev. Vrste intervencij na podlagi te 

(47) EKJS bi moral še naprej financirati 
vrste intervencij v obliki neposrednih plačil 
in sektorske vrste intervencij, EKSRP pa bi 
moral še naprej financirati vrste intervencij 
za razvoj podeželja, kot je opisano v tej 
uredbi. Pravila za finančno upravljanje 
SKP bi bilo treba določiti ločeno za oba 
sklada in dejavnosti, ki jih vsak podpira, 
pri čemer bi bilo treba upoštevati, da novi 
model izvajanja državam članicam 
omogoča več prilagodljivosti in 
subsidiarnosti pri doseganju njihovih 
ciljev. Vrste intervencij na podlagi te 
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uredbe bi morale zajemati obdobje od 1. 
januarja 2021 do 31. decembra 2027.

uredbe bi morale zajemati obdobje od 1. 
januarja 2023 do 31. decembra 2027.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 69

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].

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83) Da bi zagotovili pravno varnost, 
zaščitili pravice kmetov ter zagotovili 

(83) Da bi zagotovili pravno varnost, 
zaščitili pravice kmetov ter zagotovili 
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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.

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 z 
določitvijo seznama 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.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(93) Da bi zagotovili pravno varnost in 
kontinuiteto, bi se morale do 1. januarja 
2021 še naprej uporabljati posebne določbe 
za Hrvaško glede postopne uvedbe 
neposrednih plačil in dopolnilnih 
nacionalnih neposrednih plačil v okviru 
mehanizma za postopno uvajanje –

(93) Da bi zagotovili pravno varnost in 
kontinuiteto, bi se morale do 1. januarja 
2023 še naprej uporabljati posebne določbe 
za Hrvaško glede postopne uvedbe 
neposrednih plačil in dopolnilnih 
nacionalnih neposrednih plačil v okviru 
mehanizma za postopno uvajanje –
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Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za podporo 
Unije, ki se financira iz EKJS in EKSRP, 
za intervencije, določene v strateškem 
načrtu SKP, ki ga pripravijo države članice 
in odobri Komisija ter ki zajema obdobje 
od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

2. Ta uredba se uporablja za podporo 
Unije, ki se financira iz EKJS in EKSRP, 
za intervencije, določene v strateškem 
načrtu SKP, ki ga pripravijo države članice 
in odobri Komisija ter ki zajema obdobje 
od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 pašniki“ (v 
nadaljnjem besedilu s skupnim izrazom: 
trajno travinje) je zemljišče, kjer se 
naravno (s samozasaditvijo) ali s setvijo 
(posejano) goji trava ali druge zelene 
krmne rastlinein ki najmanj pet let ni bilo 
vključeno v kolobarjenje kmetijskega 
gospodarstva in najmanj pet let ni bilo 
preorano; na njem so prisotne 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 trave in druge zelene krmne 
rastline še vedno prevladujejo;

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 
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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;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) prispevanje k ohranjanju in 
izboljšanju kakovosti zraka in vode ter 
spodbujanje bolj trajnostne rabe vode;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(f) prispevanje k varstvu in izboljšanju 
tal, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih 
storitev na podeželju ter ohranjanje 
zavarovanih habitatov in vrst;

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 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. 
Države članice določijo tudi posebne 
zahteve za ohranjanje vrst in habitatov, 
povezanih s kmetijstvom, na podlagi 
Direktive 2009/147/ES in Direktive 
92/43/EGS.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 smejo opredeliti 
minimalnih standardov za glavne cilje, ki 
niso glavni cilji iz Priloge III.

Or. en



PA\1169087SL.docx 13/29 PE630.523v01-00

SL

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 v primerih višje sile, kot so 
naravne nesreče, epidemije in rastlinske 
bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 morajo zagotoviti
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.

Or. it

Obrazložitev

Popravek napake v prevodu angleške besede „shall“.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 138 za dopolnitev te 
uredbe z določitvijo seznama kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, pri čemer se upoštevajo pogoji iz 
odstavka 4 tega člena. Države članice 
določijo nacionalne sezname kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, in sicer jih izberejo med tistimi, ki 
jih opredeli Komisija v navedenem 
delegiranem aktu.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;
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Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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, trajnostnih 
tehnik varstva pred škodljivci, trajnostne 
rabe pesticidov ter prilagajanja podnebnim 
spremembam in njihovi blažitvi;

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) ukrepi za izboljšanje kakovosti s 
pomočjo inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) umik s trga za brezplačno razdelitev 
ali druge namene, vključno s stroški 
predelave umikov s trga pred distribucijo;

Or. en
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Predlog spremembe 24

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:

Or. en

Predlog spremembe 25

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.

Or. en

Predlog spremembe 26

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 

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

vrst intervencij iz člena 60. Pri izbranih 
vrstah intervencij intervencije opredelijo.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 
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);

(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 
naravnih virov, zlasti varstva vode, tal in 
drugih naravnih virov, zmanjšanja emisij 
in energijske učinkovitosti; ti cilji se 
nanašajo na specifične cilje iz točk (e) in 
(f) člena 6(1);

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
vrst intervencij:

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 
vrst intervencij:

Or. en
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 39;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 ali drugih skladov za 
obvladovanje tveganja s strani organizacij 
proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe 
(EU) št. 1308/2013;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) okoljske, podnebne in druge
upravljavske obveznosti;

(a) okoljske in podnebne upravljavske 
obveznosti;

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) druge obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) slabosti, značilne za posamezno 
območje, ki izhajajo iz obveznosti na 
podlagi omrežja Natura 2000 in okvirnih 
direktiv o vodah;

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 in drugim 
upravičencem, ki prostovoljno sprejmejo 
upravljavske obveznosti, za katere velja, da 
pripomorejo k uresničevanju specifičnih 
ciljev iz točke (d) člena 6(1) glede blažitve 
podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje ter točk (e), (f) in (i) navedenega 
člena glede dobrobiti živali.

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Plačila podpore ekološkemu 
kmetijstvu na podlagi tega člena se 
namenijo pravim kmetom, opredeljenim v 
skladu s točko (d) člena 4(1).

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

3. Države članice lahko odobrijo 
plačila v okviru te vrste intervencij le, da bi 
upravičencem nadomestile dodatne stroške
in izpad dohodka, ki so na zadevnem 
območju vezani na naravne ali druge 
omejitve, značilne za posamezno območje.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 67 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 dodatne stroške
in izpad dohodka, ki so na zadevnem 
območju vezani na slabosti, značilne za 
posamezno območje.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar sporazum o prispevku iz člena [9] 
[uredba o InvestEU] ni bil sklenjen do 31. 
decembra 2021 za znesek iz odstavka 1, 
država članica predloži zahtevo za 

Kadar sporazum o prispevku iz člena [9] 
[uredba o InvestEU] ni bil sklenjen do 31. 
decembra 2022 za znesek iz odstavka 1, 
država članica predloži zahtevo za 
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spremembo strateškega načrta SKP v 
skladu s členom 107 za uporabo ustreznega 
zneska.

spremembo strateškega načrta SKP v 
skladu s členom 107 za uporabo ustreznega 
zneska.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) do 15 % dodeljenih finančnih 
sredstev države članice za neposredna 
plačila iz Priloge IV po odštevku 
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

(a) do 15 % dodeljenih finančnih 
sredstev države članice za neposredna 
plačila iz Priloge IV po odštevku 
dodeljenih finančnih sredstev za bombaž iz 
Priloge VI za koledarska leta 2021–2026 v 
dodeljena finančna sredstva države članice 
za EKSRP v proračunskih letih 2023–2027

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(b) prerazporeditve dodeljenih 
finančnih sredstev države članice za 
EKSRP v dodeljena finančna sredstva 
države članice za neposredna plačila iz 
Priloge IV niso dovoljene.

Or. en
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak strateški načrt SKP zajema obdobje 
od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

Vsak strateški načrt SKP zajema obdobje 
od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027.

Or. en

Predlog spremembe 45

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 
letno poročilo o smotrnosti izvajanja 
strateškega načrta SKP v preteklem 
koledarskem letu do 15. februarja 2025 in 
do 15. februarja vsakega naslednjega leta 
do vključno leta 2030. Poročilo, 
predloženo leta 2025, zajema proračunski 
leti 2023 in 2024. Za neposredna plačila iz 
poglavja II naslova III poročilo zajema le 
proračunsko leto 2024.
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Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 124 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na podlagi pregleda smotrnosti za 
leto 2026 se dodatek za uspešnost, zadržan 
iz dodeljenih finančnih sredstev države 
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.

1. Na podlagi pregleda smotrnosti za 
leto 2026 se dodatek za uspešnost, zadržan 
iz dodeljenih finančnih sredstev države 
članice po drugem odstavku člena 123, tej 
državi članici dodeli, če kazalniki učinka, 
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.

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 140 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba (EU) št. 1305/2013 se razveljavi z 
učinkom od 1. januarja 2021.

Uredba (EU) št. 1305/2013 se razveljavi z 
učinkom od 1. januarja 2023.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 140 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se še naprej uporablja za operacije, 
ki se izvajajo v skladu s programi za razvoj 
podeželja, ki jih Komisija na podlagi 

Vendar se še naprej uporablja za operacije, 
ki se izvajajo v skladu s programi za razvoj 
podeželja, ki jih Komisija na podlagi 
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navedene uredbe odobri pred 1. januarjem 
2021.

navedene uredbe odobri pred 1. januarjem 
2023.

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga I – tabela 3 – vrstica 6

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 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.)
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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

R.17 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.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: 

R.14 Shranjevanje 
ogljika v tleh in 
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povečanje ravni 
organskega ogljika v 
tleh

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.)

I.12 Povečanje 
proizvodnje in uporabe
trajnostne energije v 
kmetijstvu: 
Proizvodnja in 
uporaba obnovljive 
energije.

R.15 Zelena energija 
iz kmetijstva in 
gozdarstva: naložbe v 
zmogljivosti za 
proizvodnjo in 
uporabo energije iz 
obnovljivih virov, 
vključno z biološkimi 
(MW)

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

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga XI – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba XXXX Evropskega parlamenta in 
Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno 
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uporabo vode

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga XI – alinea 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
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.)

Or. en
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