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Predlog spremembe 1
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 18, 19, 201, 209, 210, 212

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Certifikacijski organ je javni ali zasebni 
revizijski organ. Če gre za zasebni 
revizijski organ, ga izbere država članica s 
postopkom javnega razpisa. Certifikacijski 
organ v skladu z mednarodno sprejetimi 
revizijskimi standardi poda mnenje o
celovitosti, točnosti in verodostojnosti 
letnih obračunov plačilne agencije in 
pravilnem delovanju vzpostavljenih 
sistemov nadzora ter zakonitosti in 
pravilnosti povezanih transakcij. V mnenju 
je med drugim navedeno, ali je ocena 
postavila pod vprašaj trditve v izjavi o 
zanesljivosti upravljanja iz člena 7(3)(b).

Operativno je neodvisen tako od zadevne 
plačilne agencije kot od organa, ki je to 
agencijo akreditiral.

Operativno je neodvisen tako od zadevne 
plačilne agencije kot od organa, ki je to 
agencijo akreditiral.

2. Komisija z izvedbenimi akti določi 
pravila o statusu certifikacijskih organov,
posebnih nalogah, vključno s pregledi, ki
jih morajo izvesti, ter s certifikati in 
poročili, skupaj s spremnimi dokumenti, 
ki jih ti organi sestavijo. Ti izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 112(3).

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 111, s katerimi določi pravila o 
statusu certifikacijskih organov in
posebnih nalogah, vključno s pregledi, ki
so strukturirani na najbolj učinkovit 
način in se v kar največji meri zanašajo 
na integrirane vzorce z namenom 
zmanjšanja upravnih bremen za kmete in 
države članice. 

Komisija sprejme izvedbene akte, ki 
določajo pravila o certifikatih in 
poročilih, ki jih izdajo certifikacijski 
organi, vključno s spremnimi dokumenti. 
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 112(3).



PE501.971v01-00 4/28 AM\921692SL.doc

SL
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Predlog spremembe 2
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 20–25, 213, 214, 228, 240, 
256, 257, 258

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo sistem 
svetovanja upravičencem glede upravljanja 
z zemljišči in kmetijami (v nadaljnjem 
besedilu: sistem kmetijskega svetovanja), 
ki ga vodi eden ali več imenovanih
organov. Imenovani organ je lahko javen
ali zaseben.

1. Države članice vzpostavijo sistem 
svetovanja upravičencem glede upravljanja 
z zemljišči in kmetijami ter obvladovanja 
tveganja na kmetijah (sistem kmetijskega 
svetovanja), ki ga vodi eden ali več
izbranih organov. Izbrani organi so lahko
javni in/ali zasebni.

2. Sistem kmetijskega svetovanja zajema 
najmanj:

2. Sistem kmetijskega svetovanja zajema 
najmanj naslednje:

(a) predpisane zahteve upravljanja ter 
standarde v zvezi z dobrimi kmetijskimi in 
okoljskimi pogoji zemljišč iz poglavja I 
naslova VI;

(a) obveznosti na ravni kmetij, ki izvirajo 
iz predpisanih zahtev upravljanja ter 
standardov v zvezi z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji zemljišč iz poglavja I 
naslova VI;

(b) kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, kot je določeno v 
poglavju 2 naslova III Uredbe (EU) št. 
xxx/xxx [NP], in ohranjanje kmetijskih 
zemljišč v skladu s členom 4(1)(c) Uredbe
(EU) št. xxx/xxx [NP];

(b) kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, določene v poglavju 2 
naslova III Uredbe (EU) št. xxx/xxx [NP], 
in ohranjanje kmetijskih zemljišč v skladu 
s členom 4(1)(c) Uredbe (EU) št. xxx/xxx 
[NP];

(c) zahteve ali ukrepe v zvezi z
prilagajanjem podnebnim spremembam in 
ublažitvijo njihovih posledic, biotsko 
raznovrstnostjo, varstvom voda, 
prijavljanjem živalskih bolezni in 
inovacijami, ki so najmanj v skladu s 
tistimi iz Priloge I k tej uredbi.

(c) zahteve ali ukrepe v zvezi s
prilagajanjem podnebnim spremembam in 
ublažitvijo njihovih posledic, biotsko 
raznovrstnostjo, varstvom voda, 
prijavljanjem živalskih bolezni in 
inovacijami, ki so najmanj v skladu s 
tistimi iz Priloge I k tej uredbi;
(ca) trajnostni razvoj gospodarskih 
dejavnosti kmetij v skladu z ukrepi, 
predvidenimi v programih za razvoj 
podeželja, vključno s posodabljanjem 
kmetij, krepitvijo konkurenčnosti, 
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sektorskim povezovanjem, inovacijami in 
tržno usmerjenostjo, pa tudi s 
spodbujanjem in izvajanjem načel v zvezi 
z računovodstvom, podjetništvom in 
trajnostnim upravljanjem ekonomskih 
virov;

(d) trajnostni razvoj gospodarskih 
dejavnosti malih kmetij, kot ga določijo 
države članice in vsaj za kmetije, ki 
sodelujejo v shemi za male kmete iz 
naslova V Uredbe (EU) št. xxx/xxx[NP].

(d) okoljsko učinkovitost in trajnostni 
razvoj gospodarskih dejavnosti kmetij, kot
ju določijo države članice, pri čemer imajo 
prednost tiste kmetije, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete iz naslova V Uredbe
(EU) št. xxx/xxx[NP].

3. Sistem kmetijskega svetovanja lahko 
zajema tudi zlasti:

3. Sistem kmetijskega svetovanja lahko
med drugim zajema tudi naslednje:

(a) trajnostni razvoj gospodarskih 
dejavnosti kmetijskih gospodarstev razen 
tistih iz odstavka (2)(d);

(aa) spodbujanje preusmerjanja kmetij in 
diverzifikacije njihovih gospodarskih 
dejavnosti;
(ab) obvladovanje tveganja in uvedbo 
ustreznih preprečevalnih ukrepov za 
soočanje z naravnimi in drugimi hudimi 
nesrečami ter živalskimi in rastlinskimi 
boleznimi; 
(ac)  svetovanje o integriranem varstvu 
rastlin pred škodljivimi organizmi in 
uporabi nekemičnih alternativ;

(b) minimalne zahteve nacionalne 
zakonodaje v skladu s členom 29(3) in 
členom 30(2) Uredbe (EU) št. xxx/xxx 
[RP].

(b) zahteve nacionalne zakonodaje v skladu 
s členoma 29 in 30 Uredbe (EU) št. 
xxx/xxx [RP].

Or. en

Predlog spremembe 3
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 274–277



PE501.971v01-00 6/28 AM\921692SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravičenci lahko ne glede na to, ali 
prejemajo podporo v okviru skupne 
kmetijske politike, vključno z razvojem 
podeželja, prostovoljno uporabljajo sistem 
kmetijskega svetovanja.

Upravičenci lahko ne glede na to, ali 
prejemajo podporo v okviru skupne 
kmetijske politike, vključno z razvojem 
podeželja, prostovoljno uporabljajo sistem 
kmetijskega svetovanja.

Vendar lahko države članice v skladu z 
objektivnimi merili določijo kategorije 
upravičencev, ki imajo prednostni dostop 
do sistema kmetijskega svetovanja. Vendar 
države članice zagotovijo, da je prednost 
dana kmetom, ki imajo z izjemo sistema 
kmetijskega svetovanja najbolj omejen 
dostop do drugih sistemov svetovanja.

Vendar lahko države članice na podlagi 
okoljskih, gospodarskih in socialnih meril
določijo kategorije upravičencev, ki imajo 
prednostni dostop do sistema kmetijskega 
svetovanja, kar lahko med drugim 
vključuje: 

(a) tiste kmete, ki imajo z izjemo sistema 
kmetijskega svetovanja najbolj omejen 
dostop do drugih sistemov svetovanja;

(b) kmete, ki sodelujejo pri ukrepih, ki 
zagotavljajo učinkovitost glede CO2, 
hranil in/ali energetsko učinkovitost, 
opisano v poglavju 2 naslova III Uredbe 
(EU) št. xxx/xxx [NP];
(c) mreže, ki delujejo z omejenimi sredstvi 
v smislu členov 53, 61 in 62 Uredbe (EU) 
št. xxx/xxx [RP];

Sistem kmetijskega svetovanja zagotavlja, 
da imajo upravičenci dostop do nasvetov 
glede na položaj kmetijskega gospodarstva.

Sistem kmetijskega svetovanja zagotavlja, 
da imajo upravičenci dostop do nasvetov 
glede na položaj kmetijskega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 4
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 288
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Predlog uredbe
Člen 22 — odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki se financirajo v skladu s členom 
6(c), zadevajo zlasti zbiranje ali 
pridobivanje podatkov, potrebnih za 
izvajanje in spremljanje skupne kmetijske 
politike, vključno s satelitskimi in 
meteorološkimi podatki, vzpostavitev 
infrastrukture prostorskih podatkov in 
spletne strani, izvedbo posebnih študij v 
zvezi s podnebnimi pogoji ter posodobitev 
agrometeoroloških in ekonometričnih 
modelov. Ti ukrepi se po potrebi izvajajo s 
sodelovanjem nacionalnih laboratorijev in 
organov.

Ukrepi, ki se financirajo v skladu s členom 
6(c), zadevajo zlasti zbiranje ali 
pridobivanje podatkov, potrebnih za 
izvajanje in spremljanje skupne kmetijske 
politike, vključno s satelitskimi in 
meteorološkimi podatki, vzpostavitev 
infrastrukture prostorskih podatkov in 
spletne strani, izvedbo posebnih študij v 
zvezi s podnebnimi pogoji, spremljanje 
zdravja in funkcionalnosti tal ter 
posodobitev agrometeoroloških in 
ekonometričnih modelov. Ti ukrepi se po 
potrebi izvajajo s sodelovanjem 
nacionalnih laboratorijev in organov.

Or. en

Predlog spremembe 5
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 388

Predlog uredbe
Člen 56 — odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Za vsako neupravičeno plačilo, do 
katerega je prišlo zaradi nepravilnosti ali 
malomarnosti, države članice od 
upravičenca zahtevajo izterjavo tega 
plačila v roku enega leta po odobritvi 
poročila o pregledu ali podobnega 
dokumenta, v katerem je zapisano, da je 
prišlo do nepravilnosti, in, če je primerno, 
po tem, ko je ta dokument prejela plačilna 
agencija ali organ, ki je zadolžen za 
izterjavo. Ustrezni zneski se hkrati z 
zahtevo po izterjavi zabeležijo v knjigo 
terjatev plačilne agencije.

Or. en
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Predlog spremembe 6
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 61–63, 420, 
422–424, 427, 433 

Predlog uredbe
Člen 61 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 111 v zvezi s pravili o 
minimalni stopnji pregledov na kraju 
samem, ki je potrebna za učinkovito in 
sorazmerno obvladovanje tveganj. Ta 
pravila določajo okoliščine, v katerih 
države članice število pregledov na kraju 
samem prilagodijo stopnji tveganja, in 
omogočajo zmanjšanje števila pregledov, 
če je delež napak na sprejemljivi ravni, 
sistemi upravljanja in kontrole pa delujejo 
pravilno. 

1. Sistem, ki ga vzpostavijo države članice 
v skladu s členom 60(2), vsebuje, razen če 
je predvideno drugače, sistematične 
upravne preglede vseh vlog za pomoč, 
dopolnjujejo pa ga pregledi na kraju 
samem.

1. Sistem, ki ga vzpostavijo države članice 
v skladu s členom 60(2), vsebuje, razen če 
je predvideno drugače, sistematične 
upravne preglede vseh vlog za pomoč in 
zahtevkov za plačilo, dopolnjujejo pa ga 
pregledi na kraju samem, katerih namen je 
spremljanje skladnosti z določbami sheme 
pomoči in stopnje tveganja, njihovo 
število pa je prilagojeno temu namenu.

2. Kar zadeva preglede na kraju samem, 
mora odgovorni organ v vzorec pregleda 
vključiti celotno populacijo vlagateljev, 
tako da bo, kadar je to ustrezno, sestavljen 
iz naključnega dela in tveganega dela, da 
se tako dobi reprezentativen delež napak, 
pri čemer se cilja tudi na največje napake.

2. Kar zadeva preglede na kraju samem, 
mora odgovorni organ v vzorec pregleda 
vključiti celotno populacijo vlagateljev, 
tako da bo, kadar je to ustrezno, sestavljen 
iz naključnega dela in tveganega dela, da 
se tako dobi reprezentativen delež napak, 
pri čemer se cilja tudi na področja, kjer 
obstaja največja nevarnost napak.

Da se zagotovi sorazmernost nadzora, je 
treba upoštevati dejavnike, ki vključujejo:
– velikost zneskov;
– rezultate predhodnih preverjanj 
sistemov za upravljanje in nadzor;
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– prostovoljno sodelovanje v sistemih 
upravljanja, ki so certificirani na podlagi 
mednarodno priznanih standardov.

Or. en

Predlog spremembe 7
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 64, 65, 432, 433

Predlog uredbe
Člen 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da se zagotovi pravilna in učinkovita 
uporaba pregledov ter da se preverjanje 
pogojev za upravičenost izpelje na 
učinkovit, dosleden in nediskriminatoren 
način, ki ščiti finančne interese Unije, je 
Komisija pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 111 v 
zvezi s situacijami, v katerih upravičenci 
ali njihovi zastopniki preprečujejo izvedbo 
pregledov.

1. Da se zagotovi pravilna in učinkovita 
uporaba pregledov ter da se preverjanje 
pogojev za upravičenost izpelje na 
učinkovit, dosleden in nediskriminatoren 
način, ki ščiti finančne interese Unije, se na 
Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 111 zlasti v zvezi z naslednjim: 

2. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
potrebna pravila za enotno uporabo tega 
poglavja v Uniji. Ta pravila se lahko še 
zlasti nanašajo na:

(-a) pravili v zvezi s situacijami, v katerih 
upravičenci ali njihovi zastopniki 
preprečujejo izvedbo pregledov;

(a) pravila o upravnih pregledih in 
pregledih na kraju samem, ki jih izvajajo 
države članice v zvezi z izpolnjevanjem 
obveznosti, zavez in meril za upravičenost, 
ki izhajajo iz uporabe zakonodaje Unije;

(a) pravili o upravnih pregledih in 
pregledih na kraju samem, ki jih izvajajo 
države članice v skladu s sorazmernim 
pristopom, ki temelji na oceni tveganja, v 
zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, zavez 
in meril za upravičenost, ki izhajajo iz 
uporabe zakonodaje Unije;

(b) pravila o najnižji ravni pregledov na 
kraju samem, potrebnih za učinkovito 
upravljanje tveganj, kot tudi za pogoje, 
pod katerimi morajo države članice 
povečati število takih pregledov ali pa ga 
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zmanjšati, kadar sistemi upravljanja in 
kontrol delujejo dobro in so deleži napak 
na sprejemljivi ravni;
(c) pravila in metode poročanja o 
opravljenih pregledih in preverjanjih ter 
njihovih rezultatih;

(c) pravili in metodami poročanja o 
opravljenih pregledih in preverjanjih ter 
njihovih rezultatih;

(d) organe, odgovorne za izvajanje 
pregledov za skladnost in vsebino, 
pogostost in fazo trženja, za katero se ti 
pregledi uporabljajo;

(d) pravili o imenovanju organov, 
odgovornih za izvajanje pregledov za 
skladnost, in vsebino, pogostost in fazo 
trženja, za katero se ti pregledi uporabljajo;

(e) če posebne potrebe za ustrezno 
upravljanje sistema to zahtevajo, pravila, s 
katerimi se uvedejo dodatne zahteve v 
zvezi s carinskimi postopki, zlasti kot je 
določeno v Uredbi (ES) št. 450/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta;

(e) če ustrezno upravljanje sistema to
zahteva, pravili, s katerimi se uvedejo 
dodatne zahteve v zvezi s carinskimi 
postopki, zlasti kot je določeno v 
Uredbi (ES) št. 450/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(f) v zvezi s konopljo iz člena 38 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx [NP], pravila o 
posebnih kontrolnih ukrepih in metodah ter 
metodah za določanje vsebnosti 
tetrahidrokanabinola;

(f) v zvezi s konopljo iz člena 38 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx [NP], pravili o 
posebnih kontrolnih ukrepih in metodah ter 
metodah za določanje vsebnosti 
tetrahidrokanabinola;

(g) v zvezi z bombažem iz člena 42 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx [NP], sistem za 
preglede v odobrenih medpanožnih 
organizacijah;

(g) v zvezi z bombažem iz člena 42 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx [NP], sistemom
za preglede v odobrenih medpanožnih 
organizacijah;

(h) v zvezi z vinom iz Uredbe (EU) 
št. SUT/xxx, pravila o merjenju območij 
ter o pregledih in pravilih, ki urejajo 
posebne finančne postopke za izboljšavo 
pregledov;

(h) v zvezi z vinom iz Uredbe (EU) 
št. SUT/xxx, pravili o merjenju območij ter 
o pregledih in pravilih, ki urejajo posebne 
finančne postopke za izboljšavo pregledov;

(i) preizkuse in metode, ki jih je treba 
uporabiti za določitev upravičenosti 
proizvodov za javno intervencijo in 
zasebno skladiščenje, ter uporabo
razpisnih postopkov, tako za javno 
intervencijo kot za zasebno skladiščenje.

(i) preizkusi in metodami, ki jih je treba 
uporabiti za določitev upravičenosti 
proizvodov za javno intervencijo in 
zasebno skladiščenje, ter uporabi razpisnih 
postopkov za oboje.

1a. Komisija sprejme izvedbene akte za 
določitev rokov, do katerih mora Komisija 
odgovoriti na napoved države članice, da 
namerava zmanjšati število pregledov na 
kraju samem.

Izvedbeni akti iz prvega odstavka se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 112(3) ali ustreznega člena 

Izvedbeni akti iz prvega odstavka se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 112(3) ali ustreznega člena 
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Uredbe (EU) št. xxx/xxx[NP], 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx[RP] oziroma 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx [SUT].

Uredbe (EU) št. xxx/xxx[NP], 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx[RP] oziroma 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx [SUT].

Or. en

Predlog spremembe 8
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 67–72, 619 

Predlog uredbe
Člen 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je ugotovljeno, da upravičenec ne 
izpolnjuje meril upravičenosti ali zavez v 
zvezi s pogoji za odobritev pomoči, kot jih 
navaja področna kmetijska zakonodaja, se
pomoč v celoti ali delno ukine.

1. Kadar je ugotovljeno, da upravičenec v 
celoti ali delno ne izpolnjuje meril 
upravičenosti do določene sheme pomoči, 
kot jih navaja področna kmetijska 
zakonodaja, se v celoti ukine ustrezni del 
pomoči.

Zlasti v primeru neizpolnjevanja meril za 
upravičenost, ki se nanašajo na enote, ki 
so števne, kot so hektarji zemljišča ali 
število živali, se pomoč v celoti ukine za 
tiste enote, za katere merila za 
upravičenost niso izpolnjena.
1a. Kadar je pomoč povezana z 
izpolnjevanjem posebnih zavez in je 
ugotovljeno, da jih upravičenec ne 
izpolnjuje, se ustrezna pomoč v celoti ali 
deloma ukine.

2. Kadar tako zahteva pravo Unije, države 
članice naložijo tudi kazni v smislu 
zmanjšanj ali izključitev plačil ali delov 
plačil, ki so ali še bodo izplačana in za 
katera so bila izpolnjena merila 
upravičenosti ali zaveze.

2. Kadar tako zahtevajo zakonodajni akti v 
smislu člena 289(3) Pogodbe – in kadar je 
to primerno, pod dodatnimi pogoji, 
določenimi z delegiranimi akti –, države 
članice naložijo tudi upravne kazni v 
smislu zmanjšanj ali izključitev plačil ali 
delov plačil, ki so ali še bodo izplačana in 
za katera so bila izpolnjena merila 
upravičenosti ali zaveze.

Obseg zmanjšanja pomoči se postopoma 
veča glede na resnost, obseg, trajnost in 
ponavljanje ugotovljenega neupoštevanja 

Obseg ukinitve pomoči iz odstavka 1a in 
upravnih kazni iz odstavka 2 se 
postopoma veča glede na naravo, resnost, 
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do popolne izključitve iz ene ali več shem 
pomoči ali podpornih ukrepov za eno ali 
več koledarskih let.

obseg, trajnost in ponavljanje 
ugotovljenega neupoštevanja do popolne 
izključitve iz ene ali več shem pomoči ali 
podpornih ukrepov, pri katerih je bila 
ugotovljena neskladnost, za eno ali več 
koledarskih let.

2a. Stopnjevanje kazni temelji na 
naslednjih splošnih merilih:
– „resnost“ neskladnosti je odvisna zlasti 
od pomena posledic neskladnosti, zlasti 
tveganja, ki ga predstavlja za zadevni 
sklad Unije, ob doslednem upoštevanju 
ciljev zadevne zahteve ali standarda;
– „obseg“ neskladnosti se ugotovi zlasti 
ob upoštevanju, ali ima neskladnost 
daljnosežne posledice ali pa je omejena na 
samo kmetijo;
– za opredelitev „trajanja“ neskladnosti 
pristojni organ upošteva zlasti ocenjeno 
trajanje učinka ali možnost za odpravo 
teh učinkov na primeren način;
– „ponovljena“ neskladnost pomeni 
neskladnost z isto zahtevo, standardom ali 
obveznostjo, ugotovljeno več kakor enkrat 
v zaporednem obdobju treh let, če je bil 
upravičenec obveščen o prejšnji 
neskladnosti oziroma imel možnost, da 
sprejme potrebne ukrepe za odpravo
prejšnje neskladnosti.

3. Zneski, ki jih zadevajo ukinitve iz 
odstavka 1 in kazni iz odstavka 2, se v 
celoti izterjajo.

3. Zneski, ki jih zadevajo ukinitve in
upravne kazni iz predhodnih odstavkov, se 
v celoti izterjajo.

Or. en

Predlog spremembe 9
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 78, 456, 457
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Predlog uredbe
Člen 68 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vzpostavi in 
upravlja integrirani administrativni in 
kontrolni sistem (v nadaljnjem besedilu:
„integrirani sistem“).

1. Vsaka država članica vzpostavi in 
upravlja integrirani administrativni in 
kontrolni sistem (v nadaljnjem besedilu:
„integrirani sistem“).

2. Integrirani sistem se uporablja za sheme 
podpore iz Priloge 1 Uredbe (EU) 
št. xxx/xxx [NP] in za podporo, dodeljeno 
v skladu s členi 22(1)(a) in (b), 29 do 32 34 
ter 35 Uredbe xxx/xxx [RP], in, kadar je 
ustrezno, členi 28(1)(b) Uredbe (EU) 
CR/xxx.

2. Integrirani sistem se uporablja za sheme 
podpore iz Priloge 1 Uredbe (EU) 
št. xxx/xxx [NP] in za podporo, dodeljeno 
v skladu s členi 22(1)(a) in (b), 29 do 32 34 
ter 35 Uredbe xxx/xxx [RP], in, kadar je 
ustrezno, členi 28(1)(b) Uredbe (EU) 
CR/xxx.

To poglavje pa ne velja za ukrepe iz 
člena 29(9) Uredbe (EU) št. xxx/xxx[RP], 
kot tudi ne za ukrepe iz člena 22(1)(a) in
(b) navedene uredbe, kar zadeva stroške 
zagona dejavnosti.

To poglavje pa ne velja za ukrepe iz 
člena 29(9) Uredbe (EU) št. xxx/xxx[RP], 
kot tudi ne za ukrepe iz člena 22(1)(a) in
(b) navedene uredbe, kar zadeva stroške 
zagona dejavnosti.

3. Do določene potrebne mere se 
integrirani sistem uporablja tudi za 
kontrolo navzkrižne skladnosti iz 
Naslova VI.

3. Do določene potrebne mere se 
integrirani sistem uporablja tudi za 
kontrolo navzkrižne skladnosti iz 
Naslova VI.

3a. Države članice pri vzpostavljanju 
svojega integriranega sistema ustrezno 
uporabijo tehnologijo z namenom 
zmanjšanja upravnega bremena in 
zagotavljanja učinkovitega in uspešnega 
izvajanja nadzora. 

Or. en

Predlog spremembe 10
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 79, 474–477, BUDG 21

Predlog uredbe
Člen 73 — odstavek 2 in 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, med drugim 2. Države članice zagotovijo, med drugim 
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tudi po elektronski poti, vnaprej 
pripravljene obrazce na podlagi 
ugotovljenih površin iz predhodnega leta, 
ter grafični material, ki prikazuje lokacijo 
teh površin. Država članica lahko določi, 
da mora vloga za pomoč vsebovati le 
spremembe glede na vlogo za pomoč, 
vloženo predhodno leto. Kar pa zadeva 
shemo za male kmete iz Naslova V 
Uredbe (EU) št. NP/xxx, je to možnost 
treba dati vsem zadevnim kmetom.

tudi po elektronski poti, vnaprej 
pripravljene obrazce na podlagi 
ugotovljenih površin iz predhodnega leta 
ter grafični material, ki prikazuje lokacijo 
teh površin. Država članica lahko določi, 
da mora vloga za pomoč vsebovati le 
spremembe glede na vlogo za pomoč, 
vloženo predhodno leto. Kar pa zadeva 
shemo za male kmete iz Naslova V 
Uredbe (EU) št. NP/xxx, je to možnost 
treba dati vsem zadevnim kmetom.

2a. Države članice se lahko odločijo, da 
vloga za pomoč ali plačilni zahtevek, ki 
izpolnjuje zahteve iz odstavka 1, ostane 
veljavna več let, pod pogojem, da morajo 
zadevni upravičenci poročati o vsaki 
spremembi podatkov, ki so jih posredovali 
na začetku. Večletna vloga pa je veljavna 
le, če jo upravičenec vsako leto potrdi.

Or. en

Predlog spremembe 11
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 80, 81, 483, 484, 487

Predlog uredbe
Člen 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice v skladu s členom 61 
prek plačilnih agencij ali organov, ki so jih 
te določile, opravijo administrativne 
preglede vlog za pomoč, da se preveri, ali 
so izpolnjeni pogoji za upravičenost do 
pomoči. Poleg teh pregledov se opravijo 
tudi pregledi na kraju samem.

1. Države članice v skladu s členom 61 
prek plačilnih agencij ali organov, ki so jih 
te določile, opravijo administrativne 
preglede vlog za pomoč, da se preveri, ali 
so izpolnjeni pogoji za upravičenost do 
pomoči. Poleg teh pregledov se opravijo 
tudi pregledi na kraju samem, katerih 
namen je spremljanje skladnosti z 
določbami sheme pomoči in stopnje 
tveganja.

2. Države članice za namene pregledov na 
kraju samem sestavijo načrt vzorčenja
kmetijskih gospodarstev in/ali
upravičencev.

2. Države članice za namene pregledov na 
kraju samem sestavijo načrt vzorčenja 
upravičencev, sestavljen iz naključnega 
dela, da bi dobili reprezentativen delež 
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napak, in na tveganju temelječega dela, ki 
omogoča, da se osrednja pozornost 
nameni zahtevkom z visokim tveganjem.

3. Države članice lahko uporabijo tehnike 
daljinskega zaznavanja in globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema
(GNSS) za pregled enot rabe ali poljin na 
kraju samem.

3. Države članice lahko uporabijo tehnike 
daljinskega zaznavanja in globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema
(GNSS) za pregled enot rabe ali poljin na 
kraju samem.

4. V primeru, da pogoji za upravičenost 
niso izpolnjeni, se uporabi člen 65.

4. V primeru, da pogoji za upravičenost 
niso izpolnjeni, se uporabi člen 65.

Or. en

Predlog spremembe 12
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 82, 83, 500, 504, 508

Predlog uredbe
Člen 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Plačila v okviru shem podpor in ukrepov 
iz člena 68(2) se izplačajo v obdobju med 
1. decembrom in 30. junijem sledečega 
koledarskega leta. V tem obdobju se plačila 
izplačajo v največ dveh obrokih.

1. Plačila v okviru shem podpor in ukrepov 
iz člena 68(2) se izplačajo v obdobju med 
1. decembrom in 30. junijem sledečega 
koledarskega leta. V tem obdobju se plačila 
izplačajo v največ dveh obrokih.

V tem obdobju se plačila izplačajo v največ 
dveh obrokih.

V tem obdobju se plačila izplačajo v največ 
dveh obrokih.

Vendar pa lahko države članice izplačajo 
predplačila v višini 50 % za neposredna 
plačila in 75 % za podporo, dodeljeno v 
okviru shem podpore za razvoj podeželja iz 
člena 68(2), pred 1. decembrom in ne prej 
kot 16. oktobra.

Vendar pa lahko države članice izplačajo 
predplačila v višini 50 % za neposredna 
plačila in 75 % za podporo, dodeljeno v 
okviru shem podpore za razvoj podeželja iz 
člena 68(2), pred 1. decembrom in ne prej 
kot 16. oktobra.

Komisija lahko, brez poseganja v uporabo 
tretjega pododstavka, z izvedbenimi akti 
pooblasti države članice, da povečajo
odstotek predplačil na 80 % v regijah, kjer 
se kmetje zaradi izjemnih okoliščin 
soočajo z resnimi finančnimi težavami. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 112(3).
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2. Plačila iz odstavka 1 se ne izvedejo, 
preden se preverjanje pogojev za 
upravičenost, ki jih mora opraviti država 
članica na podlagi člena 75, ne zaključi.

2. Plačila iz odstavka 1 se ne izvedejo, 
preden se preverjanje pogojev za 
upravičenost, ki jih mora opraviti država 
članica na podlagi člena 75, ne zaključi.

2a. Države članice se lahko z odstopanjem 
od odstavka 2 tega člena odločijo, da, ob 
upoštevanju tveganja preplačila, po 
končanih upravnih pregledih, določenih v 
členu 61(1), plačajo do 50 % ustreznega 
plačila iz naslova III Uredbe (EU) 
xxx/xxx [RP] in 75 % pomoči, odobrene iz 
naslova razvoja podeželja iz člena 68(2). 
Odstotek plačila je enak za vse 
upravičence ukrepa ali skupine 
dejavnosti.
2b. V primeru izrednih okoliščin in če 
proračunsko stanje to omogoča, lahko 
Komisija na zahtevo ene ali več držav 
članic dovoli izplačilo predplačil tudi pred 
16. oktobrom.

Or. en

Predlog spremembe 13
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 516

Predlog uredbe
Člen 77 — odstavek 2 — točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določbe, potrebne za usklajeno 
opredelitev osnove za izračun pomoči, 
vključno s pravili, kako obravnavati 
nekatere primere, v katerih upravičene 
površine vključujejo krajinske značilnosti 
ali drevesa;

(b) določbe, potrebne za usklajeno 
opredelitev osnove za izračun pomoči, 
vključno s pravili, kako obravnavati 
nekatere primere, v katerih upravičene 
površine vključujejo krajinske značilnosti 
ali drevesa; brez poseganja v člen 9 
Uredbe (EU) št. xxx/xxx [NP] pravila za 
upravičenost ustrezajo izzivom na 
področju podnebnih sprememb in izgube 
biotske raznovrstnosti in zato ne smejo 
kaznovati kmetovanja visoke naravne 
vrednosti ali pašnih kmetijsko-gozdarskih 
sistemov ali povzročati zmanjšanja 
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okoljske kakovosti; prožnost, utemeljena z 
agronomskimi in ekološkimi razlogi, je 
dovoljena na podlagi običajnih 
standardov države članice ali zadevne 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 14
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 93 — odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega morajo pravila v zvezi z 
navzkrižno skladnostjo za leti 2014 in 2015 
zajemati tudi ohranitev trajnega travinja.
Države članice, ki so bile članice Unije 
1. januarja 2004, zagotovijo, da zemljišča, 
ki so se uporabljala kot trajno travinje na 
datum, ki je predviden za vloge za pomoč 
na površino za leto 2003, ostanejo trajno 
travinje znotraj opredeljenih meja. Države 
članice, ki so v Unijo vstopile leta 2004, 
zagotovijo, da zemljišča, ki so uporabljala 
kot trajno travinje dne 1. maja 2004, 
ostanejo trajno travinje znotraj 
opredeljenih meja. Bolgarija in Romunija 
zagotovita, da zemljišča, ki so se 
uporabljala kot trajno travinje dne 
1. januarja 2007, ostanejo trajno travinje.

Poleg tega morajo pravila v zvezi z 
navzkrižno skladnostjo za leti 2014 in 2015 
zajemati tudi ohranitev trajnega travinja in 
trajnih pašnikov. Države članice, ki so bile 
članice Unije 1. januarja 2004, zagotovijo, 
da zemljišča, ki so se uporabljala kot trajno 
travinje in trajni pašniki na datum, ki je 
predviden za vloge za pomoč na površino 
za leto 2003, ostanejo trajno travinje in 
trajni pašniki znotraj opredeljenih meja.
Države članice, ki so v Unijo vstopile leta 
2004, zagotovijo, da zemljišča, ki so se 
uporabljala kot trajno travinje in trajni 
pašniki dne 1. maja 2004, ostanejo trajno 
travinje in trajni pašniki znotraj 
opredeljenih meja. Bolgarija in Romunija 
zagotovita, da zemljišča, ki so se 
uporabljala kot trajno travinje in trajni 
pašniki dne 1. januarja 2007, ostanejo 
trajno travinje in trajni pašniki znotraj 
opredeljenih meja.
Vendar lahko država članica v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah odstopa od 
prvega pododstavka, če sprejme ukrepe, 
da bi preprečila znatno zmanjšanje 
skupne površine trajnega travinja in 
trajnih pašnikov.



PE501.971v01-00 18/28 AM\921692SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 15
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 86, 95, 541, 542, 621

Predlog uredbe
Člen 99

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kazen iz člena 91 se izvrši v obliki 
zmanjšanja ali izključitve skupnega zneska 
plačil iz člena 92, ki so bila ali še bodo 
odobrena zadevnemu upravičencu v zvezi s 
koledarskim letom ali zadevnimi leti.

1. Kazen iz člena 91 se izvrši v obliki 
zmanjšanja ali izključitve skupnega zneska 
plačil iz člena 92, ki so bila ali še bodo 
odobrena zadevnemu upravičencu v zvezi s 
koledarskim letom ali zadevnimi leti.

Za izračun zadevnih znižanj in izključitev 
se upoštevajo resnost, obseg, trajnost in 
ponavljanje ugotovljene neskladnosti, pa 
tudi merila iz odstavkov 2, 3 in 4.

Za izračun zadevnih znižanj in izključitev 
se sorazmerno upoštevajo narava, resnost, 
obseg, trajnost in ponavljanje ugotovljene 
neskladnosti, pa tudi merila iz odstavkov 2, 
3 in 4.

2. Če gre za neskladnost zaradi 
malomarnosti, odstotek znižanja ne sme 
presegati 5 %, v primeru ponavljajoče se 
neskladnosti pa 15 %.

2. Če gre za neskladnost zaradi 
malomarnosti, odstotek znižanja ne sme 
presegati 5 %, v primeru ponavljajoče se 
neskladnosti pa ne sme preseči 15 %.

V utemeljenih primerih se lahko države 
članice odločijo, da se znižanje ne uporabi, 
če je treba glede na resnost, obseg in 
trajanje primer neskladnosti obravnavati 
kot manjši. Primeri neskladnosti, ki 
predstavljajo neposredno tveganje za javno 
zdravje ali zdravje živali, pa se ne smejo 
obravnavati kot manjši. Upravičenca se 
obvesti o ugotovljeni neskladnosti in 
obveznosti odprave te neskladnosti.

V utemeljenih primerih se lahko države 
članice odločijo, da se znižanje ne uporabi, 
če je treba glede na resnost, obseg in 
trajanje primer neskladnosti obravnavati 
kot manjši. Primeri neskladnosti, ki 
predstavljajo neposredno tveganje za javno 
zdravje ali zdravje živali, pa se ne smejo 
obravnavati kot manjši.

Države članice lahko vzpostavijo tudi 
sistem zgodnjega opozarjanja, ki se
uporablja v primeru prve neskladnosti, ki 
ni obravnavana kot resna. Če se država 
članica odloči za to možnost, pristojni 
organ najprej upravičencu pošlje 
opozorilo, v katerem ga obvesti o 
ugotovljeni neskladnosti in o obveznosti, 
da jo odpravi. Učinek takšnega sistema je 
omejen na to, da upravičenca seznani z 
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njegovo odgovornostjo za neupoštevanje 
pravil. Opozorilu sledijo ustrezni pregledi 
v naslednjem letu, da se preveri, ali je bila 
neskladnost odpravljena. Če je bila 
neskladnost odpravljena, se znižanje ne 
uporabi. Če neskladnost ni bila 
odpravljena, se znižanje iz prvega 
pododstavka uporabi retroaktivno. Vendar 
pa se primeri neskladnosti, ki 
predstavljajo neposredno tveganje za 
javno zdravje ali zdravje živali, vedno 
obravnavajo kot hudi.

3. Če gre za namerno povzročeno
neskladnost, odstotek znižanja načeloma ne 
sme biti manjši od 20 % in se lahko 
povzpne do popolne izključitve iz ene ali 
več shem pomoči ter se uporablja eno ali 
več koledarskih let.

3. Če gre za hudo neskladnost, ki je 
posledica velike malomarnosti, odstotek 
znižanja načeloma ne sme biti manjši od 
20 % in se lahko povzpne do popolne 
izključitve iz ene ali več shem pomoči ter 
se uporablja eno ali več koledarskih let.

4. V vsakem primeru skupni znesek znižanj 
in izključitev za eno koledarsko leto ne 
sme biti višji od skupnega zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1.

4. V vsakem primeru skupni znesek znižanj 
in izključitev za eno koledarsko leto ne 
sme biti višji od skupnega zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 16
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 87, 96, 538, 539

Predlog uredbe
Člen 101

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da se zagotovi pravična razdelitev 
sredstev med upravičence, je Komisija 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v skladu s členom 111, ki bodo določili 
usklajeno podlago za izračun kazni zaradi 
nespoštovanja navzkrižne skladnosti, pri 
čemer se upoštevajo zmanjšanja v zvezi s 
finančno disciplino.

1. Da se zagotovi pravična razdelitev 
sredstev med upravičence, se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje
delegiranih aktov v skladu s členom 111, ki 
bodo določili usklajeno podlago za izračun 
kazni zaradi nespoštovanja navzkrižne 
skladnosti, pri čemer se upoštevajo 
zmanjšanja v zvezi s finančno disciplino.

2. Da se zagotovi učinkovito, dosledno in 
nediskriminatorno izvajanje navzkrižne 
skladnosti, je Komisija pooblaščena za 

2. Da se zagotovi učinkovito, sorazmerno,
dosledno in nediskriminatorno izvajanje 
navzkrižne skladnosti na osnovi ocene 
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sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 111 v zvezi z izračunom in 
uporabo kazni.

tveganja, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 111 v zvezi z 
izračunom in uporabo kazni. Ti delegirani 
akti vsebujejo zlasti pravila glede 
primerov, v katerih se upravne kazni za 
neskladnost, ki nastane zaradi tehnične 
napake sistemov za identifikacijo in 
registracijo živali iz Priloge II, PZR 7 in 
PZR 8 in ki ni posledica dejanja ali 
opustitve, za katero je neposredno 
odgovoren zadevni upravičenec, ne 
uvedejo.

Or. en

Predlog spremembe 17
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 650–654

Predlog uredbe
Člen 106 — odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se neposredno plačilo, predvideno 
v Uredbi (ES) št. NP/xxx, upravičencu 
izplačuje v drugi valuti kot je euro, države 
članice pretvorijo znesek pomoči izražen v 
eurih v nacionalno valuto na podlagi 
zadnjega menjalnega tečaja Evropske 
centralne banke pred 1. oktobrom tistega 
leta, za katero je bila dodeljena pomoč.

3. Kadar se neposredno plačilo, predvideno 
v Uredbi (EU) št. NP/xxx, upravičencu 
izplačuje v drugi valuti kot je euro, države 
članice pretvorijo znesek pomoči, izražen v 
eurih, v nacionalno valuto na podlagi 
zadnjega povprečnega mesečnega
menjalnega tečaja Evropske centralne 
banke pred 1. oktobrom tistega leta, za 
katero je bila dodeljena pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 18
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 98–101, 665–667, 670 
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Predlog uredbe
Člen 110

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Treba je vzpostaviti skupen okvir 
spremljanja in ocenjevanja za merjenje 
uspešnosti delovanja skupne kmetijske 
politike. Ta mora zajemati vse 
instrumente, povezane s spremljanjem in 
ocenjevanjem ukrepov skupne kmetijske 
politike in zlasti neposrednih plačil, 
predvidenih v Uredbi (EU) št. NP/xxx,
tržnih ukrepov iz Uredbe (EU) 
št. SUT/xxx, ukrepov za razvoj podeželja 
iz Uredbe (EU) št. RP/xxx ter uporabe 
navzkrižne skladnosti iz te uredbe.

1. Treba je vzpostaviti skupen okvir 
spremljanja in ocenjevanja za merjenje 
uspešnosti delovanja skupne kmetijske 
politike in zlasti:

(a) neposrednih plačil, predvidenih v 
Uredbi (EU) št. NP/xxx,

(b) tržnih ukrepov iz Uredbe (EU) št. 
SUT/xxx,

(c) ukrepov za razvoj podeželja iz Uredbe 
(EU) št. RP/xxx ter

(d) uporabe navzkrižne skladnosti iz te 
uredbe.

Da se zagotovi učinkovito merjenje 
uspešnosti, je Komisija pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 111 v zvezi z vsebino in 
oblikovanjem navedenega okvira.

Komisija spremlja te ukrepe politike na 
podlagi poročil držav članic v skladu s
pravili iz te uredbe. Komisija pripravi 
večletni načrt ocenjevanja in predvidi 
redna ocenjevanja posameznih 
instrumentov, ki jih bo izvajala.

2. Vpliv ukrepov skupne kmetijske politike 
iz odstavka 1 se meri glede na naslednje 
cilje:

2. Vpliv ukrepov skupne kmetijske politike 
iz odstavka 1 se meri glede na naslednje 
cilje:

(a) trajnostna proizvodnja hrane, s 
poudarkom na kmetijskih dohodkih, 
kmetijski produktivnosti in stabilnosti cen;

(a) trajnostna proizvodnja hrane, s 
poudarkom na cenah surovin, kmetijskih 
dohodkih, kmetijski produktivnosti in 
stabilnosti cen;

(b) trajnostno upravljanje naravnih virov in 
ukrepi na področju podnebnih sprememb, s 
poudarkom na emisijah toplogrednih 
plinov, biotski raznovrstnosti, prsti in 
vodah;

(b) trajnostno upravljanje naravnih virov in 
ukrepi na področju podnebnih sprememb, s 
poudarkom na emisijah toplogrednih 
plinov, biotski raznovrstnosti, prsti in 
vodah;

(c) uravnotežen teritorialni razvoj, s (c) uravnotežen teritorialni razvoj, s 
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poudarkom na zaposlovanju na podeželju, 
rasti in revščini na podeželskih območjih.

poudarkom na zaposlovanju na podeželju,
rasti in revščini na podeželskih območjih.

Komisija z izvedbenimi akti opredeli niz 
kazalnikov, uporabljenih za merjenje 
doseganja ciljev iz prvega pododstavka. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s
postopkom pregleda iz člena 112(3).

Da se zagotovi učinkovita uporaba tega 
odstavka, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 111 za določitev 
vsebine in strukture okvira spremljanja in 
vrednotenja, vključno z nizom kazalnikov 
in metod za njihov izračun.

3. Države članice Komisiji predložijo vse 
informacije, ki so potrebne za spremljanje 
in ocenjevanje zadevnih ukrepov. Komisija 
upošteva potrebe po podatkih in sinergije 
med potencialnimi viri podatkov, zlasti 
njihovo uporabo v statistične namene, 
kadar je to ustrezno.

3. Države članice Komisiji predložijo vse 
informacije, ki so potrebne za spremljanje 
in ocenjevanje zadevnih ukrepov. Te 
informacije v največji možni meri 
temeljijo na priznanih virih podatkov, kot 
sta mreža knjigovodskih podatkov s kmetij 
in Eurostat. Komisija upošteva potrebe po 
podatkih in sinergije med potencialnimi 
viri podatkov, zlasti njihovo uporabo v 
statistične namene, kadar je to ustrezno.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme
pravila v zvezi z informacijami, ki jih 
morajo poslati države članice, kot tudi
potrebami po podatkih in sinergijami med 
potencialnimi viri podatkov. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 112(3).

Komisija sprejme izvedbene akte za 
določitev pravil v zvezi z informacijami, ki 
jih morajo poslati države članice, ne da bi 
jim pri tem nalagala nepotrebno upravno 
breme, kot tudi pravil o potrebah po 
podatkih in sinergijah med potencialnimi 
viri podatkov. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 112(3).

4. Komisija predloži poročilo o izvajanju 
tega člena Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsaka štiri leta. Prvo poročilo je 
treba predložiti najpozneje do
31. decembra 2017.

4. Komisija predloži poročilo o izvajanju 
tega člena Evropskemu parlamentu in 
Svetu vsaka štiri leta. Prvo poročilo je 
treba predložiti najpozneje do
31. decembra 2017.

Or. en

Predlog spremembe 19
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 723–725, 770
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Predlog uredbe
Priloga II — Glavna zadeva „Prst in zaloga ogljika“ — DKOP 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzdrževanje ravni vsebnosti organskih 
snovi v prsti, vključno s prepovedjo 
sežiganja ornih strnišč

Vzdrževanje ravni vsebnosti organskih 
snovi v prsti z ustreznimi praksami, 
vključno s prepovedjo sežiganja ornih 
strnišč, razen zaradi zdravja rastlin in 
ostankov obrezovanja

Or. en

Predlog spremembe 20
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 733–738, 771

Predlog uredbe
Priloga II — Glavna zadeva „Biotska raznovrstnost“ — PZR 2 — zadnji stolpec

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3(1), člen 3(2)(b), člen 4(1), (2) in (4) Člen 3(1), člen 3(2)(b), člen 4(1), (2) in
(4), člen 5(a), (b) in (d)

Or. en

Predlog spremembe 21
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 739–744 772

Predlog uredbe
Priloga II — Glavna zadeva „Biotska raznovrstnost“ — PZR 3 — zadnji stolpec

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6(1) in (2) Člen 6(1) in (2) ter člen 13(1)(a)

Or. en

Predlog spremembe 22
Giovanni La Via
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Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 102, 748 

Predlog uredbe
Priloga II — Glavna zadeva „Krajina, minimalna raven vzdrževanja“ — DKOP 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ohranjanje krajinskih značilnosti, 
vključno, kadar je to ustrezno, z živimi 
mejami, ribniki, jarki, drevesi v vrsti, 
skupini ali posamično, robovi polj in 
terasami, vključno s prepovedjo rezanja 
žive meje in sekanja dreves v času 
razmnoževanja in vzreje mladičev pri 
ptičih in morebitnimi ukrepi za 
odvračanje invazivnih vrst in škodljivcev

Ohranjanje krajinskih značilnosti, vključno 
s, kadar je to ustrezno, polnaravnimi 
habitati, živimi mejami, ribniki, jarki, 
drevesi v vrsti, skupini ali posamično, 
robovi polj in terasami, vključno s 
prepovedjo rezanja žive meje in sekanja 
dreves v času razmnoževanja in vzreje 
mladičev pri ptičih

Or. en

Predlog spremembe 23
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se upravičenci bolj zavedali 
razmerja med kmetijskimi praksami in 
upravljanjem kmetij na eni strani ter 
standardi glede okolja, podnebnih 
sprememb, dobrih kmetijskih pogojev 
zemljišč, varnosti živil, javnega zdravja, 
zdravja živali in rastlin ter dobrega počutja 
živali na drugi strani morajo države članice 
oblikovati obsežen sistem kmetijskega 
svetovanja za nasvete upravičencem.
Sistem kmetijskega svetovanja ne sme na 
nikakršen način vplivati na obveznost in 
odgovornost upravičencev do spoštovanja 
teh standardov. Države članice morajo tudi 
zagotoviti jasno ločitev nasvetov od 
pregledov.

(10) Da bi se upravičenci bolj zavedali 
razmerja med kmetijskimi praksami, 
upravljanjem kmetij in obvladovanjem 
tveganja na njih na eni strani ter standardi 
glede okolja, podnebnih sprememb, dobrih 
kmetijskih pogojev zemljišč, varnosti živil, 
javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter 
dobrega počutja živali na drugi strani,
morajo države članice oblikovati obsežen 
sistem kmetijskega svetovanja za nasvete 
upravičencem. Sistem kmetijskega 
svetovanja ne sme na nikakršen način 
vplivati na obveznost in odgovornost 
upravičencev do spoštovanja teh 
standardov. Države članice morajo tudi 
zagotoviti jasno ločitev nasvetov od 
pregledov.
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Or. en

Predlog spremembe 24
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 113–116, 20–25, 213, 214, 
228, 240, 256, 257, 258

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Sistem kmetijskega svetovanja mora 
pokrivati vsaj zahteve in standarde, ki 
spadajo v področje uporabe navzkrižne 
skladnosti. Prav tako mora pokrivati 
zahteve, ki jih je treba upoštevati za 
neposredna plačila v zvezi s kmetijskimi 
praksami, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, ter z ohranjanjem kmetijskih 
zemljišč v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. NP/xxx z dne 
xxx o pravilih za neposredna plačila za 
kmete v shemah neposrednih podpor v 
okviru skupne kmetijske politike. Sistem 
mora pokrivati tudi nekatere elemente v 
zvezi z prilagajanjem podnebnim 
spremembam in ublažitvijo njihovih 
posledic, biotsko raznovrstnostjo, varstvom 
voda, prijavljanjem bolezni živali in rastlin 
ter inovacijami in trajnostnim razvojem 
gospodarskih dejavnosti malih kmetij.

(11) Sistem kmetijskega svetovanja mora 
pokrivati vsaj zahteve in standarde, ki 
spadajo v področje uporabe navzkrižne 
skladnosti na ravni kmetije. Prav tako 
mora pokrivati zahteve, ki jih je treba 
upoštevati za neposredna plačila v zvezi s 
kmetijskimi praksami, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, ter z ohranjanjem 
kmetijskih zemljišč v skladu z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 
NP/xxx z dne xxx o pravilih za neposredna 
plačila za kmete v shemah neposrednih 
podpor v okviru skupne kmetijske politike.
Ta sistem mora poleg tega pokrivati tudi 
nekatere elemente v zvezi z prilagajanjem 
podnebnim spremembam in ublažitvijo 
njihovih posledic, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, prijavljanjem bolezni živali 
in rastlin ter inovacijami, okoljsko 
učinkovitostjo in trajnostnim razvojem 
gospodarskih dejavnosti kmetij, vključno z 
dejavnostmi za posodabljanje kmetij, 
krepitvijo konkurenčnosti, sektorskim 
povezovanjem, inovacijami in tržno 
usmerjenostjo, pa tudi spodbujanje in 
izvajanje načel v zvezi z računovodstvom, 
podjetništvom in trajnostnim 
upravljanjem ekonomskih virov. Države 
članice lahko v svoje sisteme vključijo tudi 
spodbujanje preusmerjanja kmetij in 
diverzifikacije njihovih gospodarskih 
dejavnosti ter uvedbo ustreznih 
preprečevalnih ukrepov za soočanje z 
naravnimi nesrečami in živalskimi in 
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rastlinskimi boleznimi, ter svetovanje o 
integriranem varstvu rastlin pred 
škodljivimi organizmi in uporabi 
nekemičnih alternativ.

Or. en

Predlog spremembe 25
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 276 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vstop v sistem kmetijskega svetovanja 
mora biti za upravičence prostovoljen.
Vsem upravičencem, tudi tistim, ki v 
okviru SKP ne prejemajo podpore, mora
biti omogočeno sodelovanje v sistemu,
vendar pa lahko države članice določijo 
prednostna merila. Zaradi narave sistema 
je primerno, da se informacije, pridobljene 
med dejavnostjo svetovanja, obravnavajo 
kot zaupne, razen v primerih resnih kršitev 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje. Za zagotovitev učinkovitosti 
sistema morajo biti svetovalci primerno 
kvalificirani in se redno usposabljati.

(12) Vstop v sistem kmetijskega svetovanja 
mora biti za upravičence prostovoljen.
Vsem upravičencem, tudi tistim, ki v 
okviru SKP ne prejemajo podpore, bi 
moralo biti omogočeno sodelovanje v 
sistemu. Vendar bi morale biti države 
članice zmožne, da na podlagi okoljskih, 
gospodarskih in socialnih meril določijo 
kategorije upravičencev, ki imajo 
prednostni dostop do sistema kmetijskega 
svetovanja. Zaradi narave sistema je 
primerno, da se informacije, pridobljene 
med dejavnostjo svetovanja, obravnavajo 
kot zaupne, razen v primerih resnih kršitev 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje. Za zagotovitev učinkovitosti 
sistema morajo biti svetovalci primerno 
kvalificirani in se redno usposabljati.

Or. en

Predlog spremembe 26
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 132–135, 516
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Določbe glede splošnih načel za 
preglede, ukinitve, zmanjšanja ali 
izključitve iz plačil ter za nalaganje kazni 
so vključene v različne področne kmetijske 
uredbe. Ta pravila je treba zbrati v 
skupnem zakonodajnem okviru na 
horizontalni ravni. Pokrivati morajo 
obveznosti držav članic v zvezi z 
administrativnimi pregledi in pregledi na 
kraju samem ter pravili o izterjavi, 
zmanjšanju in izključitvah pomoči. Prav 
tako je treba določiti pravila o preverjanju 
obveznosti, ki niso nujno povezana s 
plačilom pomoči.

(38) Določbe glede splošnih načel za 
preglede, ukinitve, zmanjšanja ali 
izključitve iz plačil ter za nalaganje
sorazmernih upravnih kazni so vključene 
v različne področne kmetijske uredbe. Ta 
pravila je treba zbrati v skupnem 
zakonodajnem okviru na horizontalni 
ravni. Pokrivati morajo obveznosti držav 
članic v zvezi z administrativnimi pregledi 
in pregledi na kraju samem, vključno s 
splošnimi načeli in veljavnimi merili, ter 
pravili o izterjavi, zmanjšanju in 
izključitvah pomoči. Prav tako je treba 
določiti pravila o preverjanju obveznosti, 
ki niso nujno povezana s plačilom pomoči.
Zagotoviti je treba tudi močne spodbude 
za države članice, da bi zmanjšale število 
pregledov na kraju samem tam, kjer je 
delež napak na sprejemljivi ravni, pa tudi 
prožnost na podlagi običajnih standardov 
države članice ali zadevnih regij, ki bo na 
podlagi agronomskih, ekoloških ali 
okoljskih razlogov omogočala utemeljene 
izjeme.

Or. en

Predlog spremembe 27
Giovanni La Via
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 138–140

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ohraniti je treba glavne elemente 
integriranega sistema, zlasti določbe o 
računalniški zbirki podatkov, sistemu 
identifikacije enot rabe ali poljin, vlogah za 
pomoč ali zahtevkih za plačilo, ter sistema 

(41) Ohraniti je treba glavne elemente 
integriranega sistema, zlasti določbe o 
računalniški zbirki podatkov, sistemu 
identifikacije enot rabe ali poljin, vlogah za 
pomoč ali zahtevkih za plačilo, ter sistema 
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za identifikacijo in evidenco pravic do 
plačila.

za identifikacijo in evidenco pravic do 
plačila. Države članice morajo pri 
vzpostavljanju teh sistemov ustrezno 
uporabiti tehnologijo, da bi zmanjšale 
upravno breme in zagotovile učinkovito in 
uspešno izvajanje nadzora.
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