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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Prednostni cilji poročevalke Odbora za proračunski nadzor (CONT) na področju 
proračunskega nadzora neposrednih plačil kmetom v shemah podpor v okviru skupne 
kmetijske politike so zagotavljanje preglednosti, poenostavitev in zmanjšanje upravnega 
bremena, pri čemer je treba še naprej slediti ciljem politike glede zanesljive preskrbe s hrano,
okoljske trajnosti in teritorialne kohezije.

Potreba po poenostavitvi je bila predstavljena v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
18. maja 2010 o poenostavitvi SKP (2009/2155(INI)), ki vsebuje naslednje zahteve in 
predloge za Komisijo:
– pri uvajanju novih predpisov naj hkrati poskuša odpraviti nepotrebne obremenitve;
– za zmanjšanje stroškov, ki jih imajo z izvajanjem te politike institucije EU, države članice 
in sami upravičenci, je potrebna nadaljnja poenostavitev SKP;
– ukrepi SKP bi morali biti sorazmerni s ciljem, zakonodajno pot pa je treba ubrati samo, če 
je to dejansko upravičeno;
– države članice bi morale imeti v okviru načrtov za razvoj podeželja možnost, da zlasti za 
majhne kmetije uvedejo sistem pavšala na zemljišče;
– zaradi poenostavitve pravil za sistem enotnih plačil bi bilo treba odpraviti zahtevo o 
vsakoletnem zagotavljanju istih podrobnih informacij;
– prihodnji sistem bi moral upoštevati načela poenostavitve, poenostavitev, preglednost in 
poštenost pa bi morale biti ključni prednostni cilji reforme SKP.

Poročevalko odbora CONT skrbi, da obstoječi predlog, če ga obravnavamo v okviru 
ugotovitev ocene učinka Komisije (SEC(2011)1153), vključuje več določb, ki lahko ogrozijo 
uresničevanje cilja glede zmanjšanja upravnega bremena, zlasti kar zadeva določbe o 
ekoloških dejavnostih, aktivnih kmetih, obveznih shemah za mlade in male kmete itd.

Da bi podprla svoje stališče in predložene predloge sprememb, poročevalka opozarja na več 
pomembnih elementov v Prilogi 8 k oceni učinka Komisije z naslovom Poenostavitev SKP.

Zlasti opozarja na točko 2.4.2.: „Rezultati posvetovanja z zainteresiranimi stranmi za oceno 
učinka“, v kateri je navedeno, da „je veliko zainteresiranih strani ugotovilo, da je treba nujno 
zmanjšati upravno breme. Veliko jih je trdilo, da bi upravno breme povečale zlasti ekološke 
dejavnosti [...]“

Poleg tega poudarja točko 2.4.3.: „Rezultati priložnostne posvetovalne skupine za 
poenostavitev“, ki vključuje naslednje: „Udeleženci konference so jasno izrazili, da nekateri 
novi elementi, o katerih poteka razprava (zlasti opredelitev aktivnega kmeta, posebna shema 
podpore za male kmete in ekološke dejavnosti), ne bi prispevali k poenostavitvi, ampak bi 
povečali upravna in nadzorna bremena ter tveganje napak pri transakcijah“. V zvezi s tem 
so zainteresirane strani predlagale, da „morajo biti novi elementi čim bolj enostavni in brez 
prevelikega števila zapletenih delov, organi držav članic pa bi jih morali biti sposobni 
upravljati in nadzorovati čim bolj samodejno in z obstoječimi orodji [...]“, in da bo mogoče 
„[...] predvidene nove elemente upravljati in nadzorovati le, če bo državam članicam 
zagotovljena potrebna prožnost, da se bodo lahko prilagodile zelo različnim nacionalnim in 
regionalnim razmeram [...]“.
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Poročevalka odbora CONT je zaskrbljena tudi nad ugotovitvijo v točki 4.2.3.: „Rezultati 
količinske opredelitve upravnih stroškov, povezanih s spremembami pravnih obveznosti za 
neposredna plačila po letu 2013“, kjer je navedeno, da „rezultati [...] kažejo, da bi skupni 
upravni stroški prihodnjega sistema neposrednih plačil predstavljali približno 15-odstotno 
povišanje upravnih stroškov“.

Nazadnje opozarja na točko 4.3.: „Ocena glede na splošne scenarije politike“, ki navaja, da 
bosta „poenostavitev, ki jo bo zagotovila shema za male kmete, in nova porazdelitev 
neposrednih plačil z uporabo pavšala na hektar na nacionalni ali regionalni ravni verjetno 
delno izničili pričakovano povečanje upravnega bremena za nekatere nove ključne koncepte, 
ki omogočajo boljše usmerjanje plačil iz prvega stebra (ekološke dejavnosti in aktivni 
kmetje).“ Po drugi strani poročevalka meni, da skuša Komisija okorne elemente, kot so 
ekološke dejavnosti in aktivni kmetje, v predlaganih oblikah uravnotežiti s prekomerno 
poenostavitvijo sheme za male kmete, ki je predlagana kot obvezna za države članice in 
izvzeta iz določb v zvezi z navzkrižno skladnostjo. Zato želi poročevalka vzpostaviti 
drugačno ravnovesje s prostovoljno shemo za male kmete in manj obremenilnimi določbami v 
zvezi z ekološkimi dejavnostmi in aktivnimi kmeti.

Da bi dodatno utemeljila svoje stališče, se poročevalka sklicuje na podprilogo Priloge 8, 
„Rezultati konference o poenostavitvi“; ugotovitve konference v zvezi s temama aktivni kmet 
in upravičenost zemljišča kažejo, da „[..] je postalo jasno, da nobeno od meril, predlaganih 
kot možni pristop k opredelitvi aktivnega kmeta, ne bi služilo kot splošni kazalnik na ravni EU 
zaradi edinstvene narave struktur in razmer, ki vladajo na nacionalni ravni.“

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Eden glavnih ciljev in ključnih 
zahtev reforme SKP je zmanjšanje 
upravnega bremena. Ta cilj bi bilo treba 
strogo upoštevati pri oblikovanju 
ustreznih določb za shemo neposredne 
podpore. Število shem podpor ne bi smelo 
preseči potrebnega obsega, kmetom in 
državam članicam pa bi bilo treba 
omogočiti izpolnjevanje ustreznih zahtev 
in obveznosti brez prekomerne 
birokracije. Praktične ravni tolerance, 
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razumne omejitve de minimis in ustrezno 
ravnovesje med zaupanjem in nadzorom 
bodo zmanjšali prihodnjo upravno 
obremenitev držav članic in upravičencev.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pojasniti je treba, da se morajo Uredba 
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne … o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike 
[horizontalna uredba SKP: HZU] in 
določbe, sprejete na podlagi nje, 
uporabljati v povezavi z ukrepi iz te 
uredbe. Zaradi skladnosti z drugimi 
pravnimi instrumenti v zvezi s SKP so 
nekatera pravila iz Uredbe (ES) št. 73/2009 
zdaj določena v Uredbi (EU) 
št. […][HZU], zlasti pravila za 
zagotavljanje skladnosti z obveznostmi, ki 
jih določajo predpisi o neposrednih 
plačilih, vključno s pregledi ter uporabo 
upravnih ukrepov in upravnih kazni v 
primeru neskladnosti, pravili v zvezi z 
navzkrižno skladnostjo, kot so predpisane 
zahteve ravnanja, dobri kmetijski in 
okoljski pogoji, nadzor in vrednotenje 
ustreznih ukrepov in pravil glede povračil 
neupravičenih izplačil.

(3) Pojasniti je treba, da se morajo Uredba 
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne … o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike 
[horizontalna uredba SKP: HZU] in 
določbe, sprejete na podlagi nje, 
uporabljati v povezavi z ukrepi iz te 
uredbe. Zaradi skladnosti z drugimi 
pravnimi instrumenti v zvezi s SKP so 
nekatera pravila iz Uredbe (ES) št. 73/2009 
zdaj določena v Uredbi (EU) 
št. […][HZU], zlasti pravila za 
zagotavljanje skladnosti z obveznostmi, ki 
jih določajo predpisi o neposrednih 
plačilih, vključno s pregledi ter uporabo 
upravnih ukrepov in upravnih kazni v 
primeru neskladnosti, pravili v zvezi z 
navzkrižno skladnostjo, kot so predpisane 
zahteve ravnanja, dobri kmetijski in 
okoljski pogoji, nadzor in vrednotenje 
ustreznih ukrepov in pravil glede povračil 
neupravičenih izplačil. Naloge organa za 
certificiranje in obveznost predložitve 
mnenja o zakonitosti in pravilnosti 
transakcij, povezanih z obračuni, ter 
upoštevanje načela dobrega finančnega 
poslovodenja ne bi smeli dodatno povečati 
upravnega bremena držav članic.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4



PE480.659v02-00 6/15 AD\912963SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija bi morala biti pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, z namenom, da 
dopolni ali spremeni nekatere nebistvene 
elemente te uredbe. Nadvse pomembno je, 
da se Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, med drugim tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje pomembnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(4) Komisija bi morala biti pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, z namenom, da 
dopolni ali spremeni nekatere nebistvene 
elemente te uredbe. Prenese se samo 
pooblastilo za sprejemanje 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo in dopolnjujejo ali 
spreminjajo nekatere nebistvene elemente 
zakonodajnega akta. V zakonodajnih 
aktih bi bilo treba izrecno opredeliti cilje, 
vsebino, področje uporabe in trajanje 
pooblastila. Bistveni elementi 
posameznega področja so predmet 
zakonodajnega akta in torej ne bi smeli 
biti predmet prenosa pooblastila. Zato se 
vsi pomembni pravni vidiki opredelijo v 
osnovnem aktu. Komisija zagotovi, da 
upravno breme, povezano z delegiranimi 
akti, ne preseže nujno potrebnega obsega. 
Poleg tega je treba zagotoviti pravno 
varnost. Nadvse pomembno je, da 
Komisija zniža upravne stroške in se med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
med drugim tudi s strokovnjaki. Komisija 
mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
pomembnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi nove zakonodaje o shemah 
podpore, ki se lahko sprejme po začetku 
veljavnosti te uredbe, je na Komisijo treba 
prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da 
se dopolni seznam shem podpore, za katere 

(8) Zaradi nove zakonodaje o shemah 
podpore, ki se lahko sprejme po začetku 
veljavnosti te uredbe, je na Komisijo treba 
prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da 
se dopolni seznam shem podpore iz Priloge 
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velja ta uredba. I k tej uredbi.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 
podeželskih območij, zato jim ne bi smelo 
biti onemogočeno, da se jim dodeli 
neposredna pomoč.

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Pri tem pa bi morala taka pravila 
ohranjati stroškovno učinkovitost in 
preprečevati pretirano upravno 
obremenitev držav članic in upravičencev.
Manjši kmetje, ki dejavnost opravljajo z 
delnim delovnim časom, neposredno 
prispevajo k vitalnosti podeželskih 
območij, zato jim ne bi smelo biti 
onemogočeno, da se jim dodeli neposredna 
pomoč.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih
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nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti 
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje trajnih 
travinj in območja z ekološko usmeritvijo, 
ob hkratnem upoštevanju nacionalnih in 
regionalnih posebnosti. Zaradi 
preglednosti in učinkovitosti se je treba 
izogniti praktičnim oviram za kmete in 
upravni zapletenosti za organe; zaradi 
racionalizacije upravnih postopkov, 
povezanih s temi ukrepi, bi bilo treba ves 
kmetijski nadzor v čim večji meri izvajati 
istočasno. Te prakse bi morale veljati tudi 
za kmete, katerih kmetijska gospodarstva 
se v celoti ali delno nahajajo na območjih 
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Površine, na katerih se gojijo 
pridelki, ki niso bili gnojeni z dušikovimi 
gnojili, ali površine, na katerih so bile 
posejane trajne energetske poljščine, bi se 
morale šteti za površine z ekološkim 
pomenom. Enako velja za kmetijske 
površine, ki se obdelujejo v okviru 
programa „Natura 2000“ ali za katere 
veljajo zahteve za kmetovanje v skladu z 
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okvirno direktivo o vodah ali pri katerih 
za več kot 75 % kmetijske površine veljajo 
obveznosti v zvezi s kmetijsko-okoljskimi 
ukrepi.
Možna sankcija za neupoštevanje „zelene“ 
komponente ne bi smela presegati 
področja uporabe „zelene komponente“.
Vsako zmanjšanje ali kazen zaradi 
neupoštevanja zelene komponente bi bilo 
treba zadržati v državi članici in regiji, iz 
katere izvira, če stopnja napak države 
članice na področju kmetijske politike ne 
presega 2 %.

Obrazložitev

Predlagane izjeme bi znatno zmanjšale upravno breme, ob ustreznem upoštevanju 
nacionalnih in regionalnih posebnosti.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da se spodbudi trajnostni razvoj 
kmetijstva na območjih s posebnimi 
naravnimi omejitvami, je treba državam 
članicam omogočiti, da poleg osnovnega 
plačila uporabijo del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila na površino vsem 
kmetom, ki opravljajo dejavnost na teh 
območjih. To plačilo ne sme nadomestiti 
podpore v okviru programov razvoja 
podeželja in se ga ne sme odobriti kmetom 
na območjih, ki so bila določena v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 
20. septembra 2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
vendar niso bila določena v skladu s 
členom 46(1) Uredbe (EU) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne …. 
o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

(30) Da se spodbudi trajnostni razvoj
kmetijstva na območjih s posebnimi 
naravnimi omejitvami, je treba državam 
članicam omogočiti, da poleg osnovnega 
plačila uporabijo del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila na površino vsem 
kmetom, ki opravljajo dejavnost na teh 
območjih. To plačilo ne sme nadomestiti 
podpore v okviru programov razvoja 
podeželja in se ga ne sme odobriti kmetom 
na območjih, ki so bila določena v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 
20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
vendar niso bila določena v skladu s 
členom 46(1) Uredbe (EU) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne …. 
o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
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podeželja (EKSRP) [URP]. podeželja (EKSRP) [URP]. Merila, ki se 
uporabljajo za opredelitev območij s 
posebnimi naravnimi ovirami, ne bi smela 
povišati sedanje ravni birokracije, ampak 
bi morala temeljiti na obstoječih sistemih, 
ki izpolnjujejo cilje, in prispevati k 
vzpostavitvi primerljivega sistema v EU.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji neposrednih plačil so:
– trajnostna proizvodnja hrane, ki 
prispeva k prihodkom kmetij in omejuje 
njihovo spremenljivost;
– trajnostno upravljanje naravnih virov in 
podnebnih ukrepov z zagotavljanjem 
okoljskih javnih dobrin in izvajanjem 
ukrepov za blažitev podnebnih sprememb 
in prilagajanje nanje;
– uravnotežen ozemeljski razvoj s 
kompenzacijo za težave v zvezi s 
proizvodnjo na območjih, ki trpijo zaradi 
posebnih naravnih ovir.
Za vsakega od teh ciljev bo Komisija 
opredelila temeljna izhodišča, vplive, 
rezultate in kazalnike.

Obrazložitev

Politični cilji neposrednih plačil v členih uredbe niso navedeni. Zato se predlaga, da se v 
uredbo vključijo vsaj cilji, navedeni v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje V skladu s členom 290 Pogodbe se lahko v 
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delegiranih aktov v skladu s členom 55 za 
namene spreminjanja seznama shem 
podpore iz Priloge I.

zakonodajnem aktu na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje 
nezakonodajnih aktov, ki se splošno 
uporabljajo in dopolnjujejo ali 
spreminjajo nekatere nebistvene elemente 
zakonodajnega akta. V zakonodajnih 
aktih se izrecno opredelijo cilji, vsebina, 
področje uporabe in trajanje pooblastila. 
Bistveni elementi posameznega področja 
so predmet zakonodajnega akta in torej ne 
morejo biti predmet prenosa pooblastila. 
Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 55 za 
namene spreminjanja seznama shem 
podpore iz Priloge I.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vzdrževanje kmetijske površine v stanju, 
primernem za pašo ali pridelavo brez 
posebnih pripravljalnih ukrepov, ki 
presegajo uporabo tradicionalnih 
kmetijskih metod in strojev, ali

– vzdrževanje kmetijske površine v stanju, 
primernem za pašo ali pridelavo brez 
posebnih pripravljalnih ukrepov, ki 
presegajo uporabo tradicionalnih letnih
kmetijskih metod in strojev, ali

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

izvajanje minimalne aktivnosti naravnega 
vzdrževanja kmetijskih površin v stanju, 
primernem za pašo ali pridelavo, ki jih 
določi država članica;

– izvajanje minimalne letne aktivnosti 
naravnega vzdrževanja kmetijskih površin 
v stanju, primernem za pašo ali pridelavo, 
ki jih določi država članica;

Obrazložitev

Da bi preprečili nadaljnja plačila v primerih, ko upravičenci na svojih zemljiščih ne izvajajo 
nobene dejavnosti, bi morali določiti minimalno „letno” aktivnost.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Neposredna plačila se ne odobrijo 
fizičnim ali pravnim osebam oziroma 
skupinam fizičnih ali pravnih oseb, če 
zanje velja eno od navedenega:

1. Neposredna plačila se ne odobrijo 
javnim pravnim osebam, kot so države 
članice, regije in občine, ali fizičnim ali 
pravnim osebam oziroma skupinam 
fizičnih ali pravnih oseb, če zanje velja 
eno od navedenega: 

(a) letni znesek neposrednih plačil je nižji 
od 5 % skupnih prejemkov, ki so jih v 
zadnjem obračunskem letu prejele iz 
nekmetijskih dejavnosti; or

(a) upravljajo letališča, železniška 
podjetja, vodovodne sisteme, 
nepremičninske družbe, izobraževalne 
ustanove, športne in rekreacijske objekte, 
lovska območja, kampe ali druga podobna 
nekmetijska podjetja ali dejavnosti, kot 
ustrezno določijo države članice na 
podlagi objektivnih in nediskriminatornih 
meril, razen če lahko take osebe predložijo 
preverljiva dokazila v skladu z zahtevami, 
ki jih določijo države članice; ali

(b) njihove kmetijske površine so 
predvsem površine, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, vendar na teh površinah ne 
izvajajo minimalnih aktivnosti, ki jih 
določijo države članice v skladu s 
členom 4(1)(c).

(b) njihove kmetijske površine so 
predvsem površine, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, vendar na teh površinah ne 
izvajajo minimalnih aktivnosti, ki jih 
določijo države članice v skladu s 
členom 4(1)(c).

Obrazložitev

V preteklosti je bila podpora v velikem številu primerov dodeljena upravičencem, katerih 
poslovni namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča ali podjetja za upravljanje športnih igrišč. V prihodnosti mora biti 
podpora bolje usmerjena. Vendar morajo pravila ohranjati stroškovno učinkovitost in 
preprečevati pretirano upravno obremenitev držav članic in upravičencev.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ne nosijo gospodarskega tveganja 
kmetijske dejavnosti, ki se izvaja na 
zemljiščih, ki prejemajo neposredna 
plačila.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za kmete, ki 
so prejeli manj kot 5 000 EUR 
neposrednih plačil za prejšnje leto.

črtano

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Najkasneje od leta zahtevkov 2019
imajo vse pravice do plačil v državi članici, 
oziroma v primeru uporabe člena 20 v 
regiji, enotni znesek na enoto.

5. Najkasneje od leta zahtevkov 2017
imajo vse pravice do plačil v državi članici, 
oziroma v primeru uporabe člena 20 v 
regiji, enotni znesek na enoto.

Obrazložitev

V okviru prehodnih določb se lahko do 60 % prihodnje podpore izplača na podlagi 
zgodovinskih referenčnih zneskov do leta zahtevkov 2019, zato je model zgodovinskih plačil 
znatno podaljšan. Pretekla plačila bi imela še naprej velik vpliv na višino izplačil. Predlaga 
se omejitev prehodnega obdobja na vmesno obdobje.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) izplačilo letnega nadomestila za 
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izgubo olajšave v višini 5000 EUR, 
določene v členu 7(1) Uredbe (ES) 
št. 73/2009. Pri lastnikih manjših kmetij 
se lahko izravnava poveča za dodaten 
znesek.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsako kmetijsko površino kmetijskega 
gospodarstva, ki se uporablja za kmetijske 
dejavnosti ali ki se, če se površina prav 
tako uporablja za nekmetijske dejavnosti, 
pretežno uporablja za kmetijske dejavnosti, 
ali

(a) vsako kmetijsko površino kmetijskega 
gospodarstva, ki se uporablja za kmetijske 
dejavnosti ali ki se, če se površina prav 
tako uporablja za nekmetijske dejavnosti, 
pretežno uporablja za kmetijske dejavnosti 
pod pogojem, da nekmetijske dejavnosti 
ne trajajo dlje kot štiri tedne v enem 
koledarskem letu in ne škodijo okolju, ali

Obrazložitev

V predlogu Komisije se odraža besedilo direktive, ki je sledila pregledu skupne kmetijske 
politike. Državam članicam je bilo prepuščeno, da natančno opredelijo razmere, v katerih se 
zemljišča „pretežno uporabljajo za kmetijske dejavnosti”. Posledično so bila do plačil 
upravičena zemljišča, ki se uporabljajo predvsem za rekreacijske dejavnosti. V primerih, ko 
so dovoljene tudi nekmetijske dejavnosti, bi morali določiti njihovo trajanje in merila, ki se 
bodo uporabljala.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kmetje, ki sodelujejo v shemi za male 
kmete, so izvzeti od kmetijskih praks iz 
poglavja 2 naslova III.

3. Kmetje, ki sodelujejo v shemi za male 
kmete, so izvzeti iz kmetijskih praks iz 
poglavja 2 naslova III, vendar morajo 
izpolnjevati obveznosti navzkrižne 
skladnosti in nadzora, kot so določene v 
Uredbi (EU) št. [...] [HZU].
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