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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj 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 (SKP) 
po letu 2020. Ti cilji med drugim 
vključujejo potrebo po SKP, ki bo bolj 
usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
posodabljanje in trajnostnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostnostjo kmetijskih, 
gozdnih in 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 (SKP) 
po letu 2020. Ti cilji med drugim 
vključujejo potrebo po SKP, ki bo bolj 
usmerjena v vzdržne dohodke kmetov, ki 
bo spodbujala posodabljanje in 
trajnostnost, vključno z gospodarsko, 
socialno, okoljsko in podnebno 
trajnostnostjo kmetijskih, gozdnih in 
podeželskih območij v skladu z agendo za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškim 
sporazumom, ter prispevala k zmanjšanju 
zakonodajnega upravnega bremena v Uniji 
za upravičence.

Predlog spremembe 2

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 ter 
na ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
na ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP na več ravneh, vključiti 
lokalne in regionalne organe in 
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breme. V SKP, ki temelji na zagotavljanju 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo ciljne vrednosti. 
Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše 
upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri 
čemer prilagaja podporo, da se prispevek k 
ciljem Unije čim bolj poveča.

zainteresirane strani ter izboljšati 
izpolnjevanje ciljev Unije in znatno 
zmanjšati upravno breme. V SKP, ki 
temelji na zagotavljanju smotrnosti 
(„model izvajanja“), bi Unija morala 
določiti osnovne parametre politike, kot so 
cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo ciljne vrednosti. 
Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše 
upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri 
čemer prilagaja podporo, da se prispevek k 
ciljem Unije čim bolj poveča.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V skladu s členom 208 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) je 
izvajanje SKP skladno s cilji razvojnega 
sodelovanja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za zagotovitev skladnosti SKP bi 
morale biti vse intervencije prihodnje SKP 
del načrta strateške podpore, ki bi 
vključeval nekatere sektorske intervencije, 
določene v Uredbi (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta10.

(3) Za zagotovitev skladnosti SKP bi 
morale vse intervencije prihodnje SKP 
spoštovati načela trajnostnega razvoja, 
enakost spolov in temeljne pravice ter biti 
del načrta strateške podpore, ki bi 
vključeval nekatere sektorske intervencije, 
določene v Uredbi (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta10.

_________________ _________________
10Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 

10Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
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kmetijskih proizvodov in razveljavitvi 
uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 
št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 671).

kmetijskih proizvodov in razveljavitvi 
uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 
št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 671).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Države članice lahko na zahtevo 
odločijo, da organizaciji proizvajalcev, ki 
deluje v več sektorjih, odobrijo več kot eno 
priznanje, pod pogojem, da zadevna 
organizacija proizvajalcev izpolnjuje 
pogoje iz člena 154(1) te uredbe.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – alinea 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 16 se doda naslednji 
odstavek: 
3a.  Države članice objavijo 
informacije o identiteti podjetij, ki so 
uporabila javno intervencijo, in o kupcih 
javnih intervencijskih zalog.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – alinea 1 – točka 6
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 81 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice smejo razvrstiti sorte vinske Države članice smejo razvrstiti le sorte 
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trte, kadar: vinske trte, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – alinea 1 – točka 6
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 81 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zadevna sorta spada v vrsto Vitis 
vinifera ali Vitis Labrusca, ali

(a) zadevna sorta spada v vrsto Vitis 
vinifera ali je pridobljena s križanjem 
vrste Vitis vinifera z drugimi vrstami rodu 
Vitis;

Obrazložitev

Vrsta Vitis Labrusca daje bistveno manj kakovostno grozdje kot Vitis vinifera in iz njega se 
pridobivajo vina, katerih proizvodnja je bila na splošno opuščena. Poleg tega se lahko z 
vključitvijo novega rastlinskega materiala razširijo hujše bolezni od tistih, ki se poskušajo 
preprečiti, kot se je zgodilo s filoksero, ki je prišla v Evropo ravno zaradi prizadevanja za 
odpornost na kriptogamne bolezni.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – alinea 1 – točka 6
Uredba (EU) št. 1038/2013
Člen 81 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je zadevna sorta pridobljena s 
križanjem vrst Vitis vinifera in Vitis 
Labrusca z drugimi vrstami rodu Vitis.

(b) sorta ni ena od naslednjih: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton in 
Herbemont.

Obrazložitev

Vrsta Vitis Labrusca daje bistveno manj kakovostno grozdje kot Vitis vinifera in iz njega se 
pridobijo vina, katerih proizvodnja je bila na splošno opuščena. Poleg tega se lahko z 
vključitvijo novega rastlinskega materiala razširijo hujše bolezni od tistih, ki se poskušajo 
preprečiti, kot se je zgodilo s filoksero, ki je prišla v Evropo ravno zaradi prizadevanja za 
odpornost na kriptogamne bolezni.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – alinea 1 – točka 26 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 222 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a)  Členu 222 se doda odstavek 1a:
1a. Sporazumi in odločitve, ki jih v 
skladu s prejšnjim odstavkom sprejmejo 
organizacije proizvajalcev, njihova 
združenja ali priznane medpanožne 
organizacije, se lahko razširijo v skladu z 
določbami člena 164, ne da bi moral imeti 
sporazum enega od namenov iz odstavka 
4 tega člena, in pod pogoji, ki jih določi 
država članica.

Obrazložitev

Predlaga se vključitev možnosti, da organizacije proizvajalcev, njihova združenja in priznane 
medpanožne organizacije sporazume iz člena 222 uporabijo tudi v hudih kriznih razmerah.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea -1 (novo)
Uredba (EU) št. 228/2013
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Doda se uvodna izjava 20a:
„(20a) Kmetijske medpanožne 
organizacije, priznane v skladu s 
členom 157 Uredbe št. 1308/2013 o 
vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov, so bistvenega 
pomena za razvoj kmetijskih dejavnosti za 
diverzifikacijo v najbolj oddaljenih 
regijah, zlasti v živinorejskem sektorju. 
Dejansko so lokalni trgi najbolj 
oddaljenih regij zaradi majhnosti in 
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otoške lege še posebej izpostavljeni 
nihanju cen zaradi uvoznih tokov iz 
preostalega dela celine ali iz tretjih držav. 
Kmetijske medpanožne organizacije 
združujejo vse gospodarske subjekte, ki 
delujejo na trgu, tako tiste na začetku kot 
tiste na koncu verige. Zato so uvedle 
skupne ukrepe, ki omogočajo, da se 
lokalna proizvodnja ohrani na trgu, zlasti 
z ukrepi za zbiranje podatkov ali širjenje 
informacij. V ta namen bi morala zadevna 
država članica ne glede na člene 28, 29 in 
110 PDEU razširiti panožne sporazume in 
prispevke, ki jih te organizacije na podlagi 
teh sporazumov prejmejo za vse kmetijske 
proizvode, dane na lokalni trg, ne glede 
na njihov izvor, tudi če prihodek od teh 
prispevkov financira ukrepe izključno v 
korist lokalne proizvodnje ali kadar se 
taki prispevki zaračunajo na drugi ravni 
trgovine.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=SL)

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea -1 a (novo)
Uredba (EU) št. 228/2013
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vstavi se naslednji člen 22a:
„Člen 22a
Panožni sporazumi
1. Država članica lahko po posvetovanju z 
ustreznimi deležniki razširi panožni 
sporazum in določi, da vsi posamezni 
gospodarski subjekti ali skupine 
subjektov, ki delujejo na trgu najbolj 
oddaljenih regij, plačajo finančni 
prispevek, ki je natančno določen v tem 
sporazumu, če: 
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– panožni sporazum sprejme kmetijska 
medpanožna organizacija, ki je priznana v 
skladu s členom 157 Uredbe št. 1308/2013 
o skupni ureditvi kmetijskih trgov in ki 
deluje v najbolj oddaljeni regiji, ter 
– je v panožnem sporazumu predvidena 
kmetijska proizvodnja, namenjena 
izključno oskrbi lokalnega trga zadevne 
najbolj oddaljene regije. Finančni 
prispevki so namenjeni kritju stroškov, 
povezanih z opravljanjem dejavnosti, 
predvidenih v tem panožnem sporazumu, 
tudi izključno v korist lokalne 
proizvodnje. 
2. Razširitev sporazuma velja eno leto in 
se lahko podaljša. 
3. Država članica obvesti Komisijo o vseh 
sporazumih, podaljšanih na podlagi tega 
člena.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=SL)

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea 1
Uredba (EU) št. 228/2013
Člen 30 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— za francoske čezmorske 
departmaje: 267 580 000 EUR,

— za francoske čezmorske 
departmaje: 278 410 000 EUR,

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea 1
Uredba (EU) št. 228/2013
Člen 30 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— za Azore in Madeiro: 102 080 000 — za Azore in Madeiro: 106 210 000 
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EUR, EUR,

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea 1
Uredba (EU) št. 228/2013
Člen 30 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— za Kanarske otoke: 257 970 000 
EUR.

— za Kanarske otoke: 268 420 000 
EUR.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea 1
Uredba (EU) št. 228/2013
Člen 30 – odstavek 3 – alinea 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— za francoske čezmorske 
departmaje: 25 900 000 EUR,

— za francoske čezmorske 
departmaje: 35 000 000 EUR;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea 1
Uredba (EU) št. 228/2013
Člen 30 – odstavek 3 – alinea 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— za Azore in Madeiro: 20 400 000 
EUR,

— za Azore in Madeiro: 21 200 000 
EUR,
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – alinea 1
Uredba (EU) št. 228/2013
Člen 30 – odstavek 3 – alinea 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— za Kanarske otoke: 69 900 000 
EUR.

— za Kanarske otoke: 72 700 000 
EUR.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek -1 a (novo)
Uredba (EU) št. 228/2013
Člen 32 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 32(4) se spremeni, kot sledi:
4. Analize, študije in ocene, ki jih 
Komisija opravi v okviru trgovinskih 
sporazumov in skupne kmetijske politike, 
vsebujejo posebno poglavje, namenjeno 
temi, ki ima za najbolj oddaljene regije 
poseben pomen.

„4. Unija pred začetkom kakršnih koli 
trgovinskih pogajanj, ki lahko vplivajo na 
kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah, 
izvede študije, analize in ocene učinka 
morebitnih posledic teh pogajanj ter 
prilagodi svoj pogajalski mandat, da bi 
upoštevala posebne omejitve najbolj 
oddaljenih regij in bi se tako izognili 
kakršnim koli negativnim učinkom v teh 
regijah. Komisija za te ocene učinka 
uporabi merila, ki jih je na tem področju 
določila OZN.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=SL)

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 1
Uredba (EU) št. 229/2013
Člen 18 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Unija financira ukrepe iz poglavij 
III in IV do zneska največ 23 000 000 
EUR.

2. Unija financira ukrepe iz poglavij 
III in IV do zneska največ 23 930 000 
EUR.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ohranijo sedanja sredstva.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 1
Uredba (EU) št. 229/2013
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Znesek za financiranje posebnega 
režima preskrbe iz poglavja III ne presega 
6 830 000 EUR.“.

3. Znesek za financiranje posebnega 
režima preskrbe iz poglavja III ne presega 
7 110 000 EUR.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ohranijo sedanja sredstva.
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