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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Potrebna je zelena reforma

Sredstva za skupno kmetijsko politiko danes predstavljajo več kot 40 % celotnega proračuna 
Evropske unije. Gre za veliko denarja, zato je z okoljskega vidika zelo pomembno, ali se 
denar porabi trajnostno ali ne. Da bi v prihodnjih letih zavarovali naše okolje, treba spremeniti 
način razmišljanja v tej politiki. 

Če pogledamo širše, današnji način kmetovanja v Evropi nedvomno ni trajnosten na dolgi 
rok. To prinaša resne posledice za naše naravne vire, tudi tla, vodo, biotsko raznovrstnost in 
podnebje. Nekaj primerov osvetli ta problem:

 Kmetijska zemljišča so bistvena za zagotavljanje življenjskega prostora za
prostoživeče živali in rastline ter ptice. V letu 2011 je evropski indeks ptic kmetijske 
krajine, ki spremlja populacije ptic kmetijske krajine, padel na doslej najnižjo 
zabeleženo raven.

 Kmetijstvo je glavni vir onesnaženja v evropskih vodah. Iz te dejavnosti izvira 50 % 
dušika v vodi in je pomemben vir fosfatov.

 Kmetijstvo prispeva 9,6 % emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji, od tega 75 % 
emisij dušikovih oksidov v EU ter 49 % emisij metana. 

Če želimo spremeniti to dogajanje in evropsko kmetijstvo zastaviti bolj trajnostno, je treba 
temeljito spremeniti način razmišljanja v skupni kmetijski politiki. Neposredna plačila, ki 
predstavljajo 75 % proračuna te politike, tradicionalno podpirajo intenzivno kmetijstvo. 
Razen predpisov o navzkrižni skladnosti neposredna plačila ne spodbujajo trajnostnih 
načinov. 

Pripravljavec mnenja predlaga reformo neposrednih plačil v skupni kmetijski politiki, da bodo 
imeli prednost kmetje, ki kmetujejo trajnostno. Skupna kmetijska politika mora temeljiti na 
vodilnem načelu, da se javni denar porablja za podpiranje javnih dobrin. 

Predlog Komisije in kako ga je mogoče okrepiti

Komisija je novembra 2011 pripravila predlog reforme, s katerim želi „ozeleniti“ neposredna 
plačila. Predlaga tri tako imenovane ekološke elemente: raznolikost posevkov, trajno travinje 
in območja z ekološko usmeritvijo. Pripravljavec mnenja predlaga, da se ti elementi še 
okrepijo:

1. Namesto raznolikosti posevkov je treba zahtevati kolobarjenje. Z raznolikostjo posevkov bi 
kmete zgolj spodbudili, da na majhnih delih svojih površin sejejo različne posevke, kar ne bo 
koristilo okolju. Po drugi strani kolobarjenje preprečuje monokulture, izboljšuje biotsko 
raznovrstnost in zmanjšuje uporabo pesticidov.
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2. Pripravljavec mnenja podpira idejo, da se zaščiti delež trajnega travinja/pašnikov, s čimer 
bi zagotovili, da pašniki ostanejo vsaj na isti ravni kot danes. Če pa želimo ta cilj zagotovo 
uresničiti, je treba kot osnovno leto za to, koliko trajnega pašnika je treba ohraniti, določiti 
leto v preteklosti in ne v prihodnosti. Sicer bo to kmetom dalo nasprotno spodbudo, da bodo 
preorali svoje pašnike in se tako izognili izpolnjevanju te zahteve.

3. Zelo koristen sestavni del predloga Komisije je ideja, da se kmetijska zemljišča namenijo 
za območja z ekološko usmeritvijo, ki morajo ostati nedotaknjena. Vendar pripravljavec 
mnenja predlaga, da se odstotek kmetijskih zemljišč, ki jih je treba nameniti za območja z 
ekološko usmeritvijo, poveča s sedem na deset odstotkov; analize namreč kažejo, da je treba
nameniti vsaj 10 % kmetijskih zemljišč, če naj imajo območja z ekološko usmeritvijo 
pomembnejši učinek1. 

4. Na koncu pripravljavec mnenja predlaga, naj se svežnju doda še četrti ekološki element, 
zahteva za pokritost tal. Kmetje bodo morali zagotoviti, da njihova zemlja ne ostane 
neobdelana več kot 5 do 8 zaporednih tednov. To bo pomemben način za preprečevanje 
erozije tal ter onesnaženja vodnega okolja s hranili.

Modulacija

Drugo pomembno vprašanje pri ekološki razsežnosti je vprašanje modulacije. Kolikšen delež 
sredstev iz prvega stebra mora biti na voljo za modulacijo v drugi steber? Komisija predlaga 
10 %, vendar razlog za to številko ni jasen. Modulacija je prostovoljna, zato ni dobrega 
razloga, zakaj države članice ne bi mogle same odločati, koliko sredstev želijo prenesti iz 
prvega v drugi steber. 

Pripravljavec predlaga črtanje možnosti obratne modulacije, ki je po predlogu Komisije za 
nekatere države članice možna. Te možnosti danes ni, njena uvedba pa bi predstavljala velik 
problem z okoljskega vidika. 

Za bolj trajnostno kmetijstvo

Evropska unija se je v svoji strategiji Evropa 2020 zavezala, da bo gospodarska rast bolj 
trajnostna. V skladu s tem si je zastavila cilj, da bo do leta 2020 zaustavila izgubo biotske 
raznovrstnosti in degradacijo ekosistemskih storitev v Evropski uniji ter ju, kolikor je 
mogoče, obnovila. V svojem načrtu za nizkoogljično gospodarstvo se je zavezala, da bo do 
leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov v kmetijstvu za 42 do 49 %. 

Če naj ti načrti ne ostanejo zgolj besede na papirju, mora Evropska unija pripraviti smelo 
reformo o uporabi neposrednih plačil v skupni kmetijski politiki. Javni denar mora podpirati 
javne dobrine. Kot cilj si moramo zastaviti, da to postane načelo reforme skupne kmetijske 
politike.

                                               
1 Med drugim: Naturschutzbund Deutschland (NABU), januar 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt" (Pomen obvezne prahe za biotsko 
raznovrstnosti). Berlin.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 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 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe, da se nadalje 
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki 
in pašniki.

(9) Zaradi posebnih novih elementov, za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev
ter zagotovitev ustvarjanja javnih dobrin
je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe, da se nadalje določijo 
opredelitve v zvezi z dostopom do podpore 
v okviru te uredbe, minimalne aktivnosti, 
ki jih je treba izvesti na območjih, ki se 
naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 
pašo ali pridelavo, in minimalne 
aktivnosti, ki jih je treba izvesti za 
ohranjanje narave v skladu z Naturo 2000 
ali enakovrednimi naravovarstvenimi 
programi, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojih ter merila 
za ugotavljanje prevladovanja trav in druge 
krme v zvezi s trajnimi pašniki.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev kmetijske dejavnosti je ustrezna, saj priznava proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov pri kmetovanju ter osnovnih okoljskih javnih dobrin, ki jih lahko zagotovijo dobri 
kmetijski in okoljski pogoji. Ker bo izpolnjevanje zahtev za dobre kmetijske in okoljske pogoje 
še vedno pogoj za večino neposrednih plačil iz prvega stebra, mora to biti glavni del 
opredelitve kmetijske dejavnosti.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice bi morale imeti 
možnost, da znesek po svoji izbiri 
prenesejo iz prvega v drugi steber. Izbrani 
znesek se lahko na željo države članice 
vsako leto poveča v skladu s členom 14. 
Ta prožnost med stebroma bi morala 
omogočiti, da skupna kmetijska politika 
prispeva k pozitivnemu okoljskemu 
razvoju v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale same odločati o obsegu sredstev, ki jih želijo prenesti iz prvega v 
drugi steber. Ker je modulacija prostovoljna, ni utemeljenih razlogov, zakaj države članice ne 
bi mogle po njihovi oceni ustreznega zneska prenesti iz prvega v drugi steber.

Predlog spremembe 3

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 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, 

(26) Eden od glavnih 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 v strogi povezavi z 
osnovnim plačilom uporabiti del svojih 
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 
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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].

in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so kolobarjenje posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov, pokritost tal 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. 2092/9121, 
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].

Or. en

Obrazložitev

Zeleno plačilo ne bi smel biti način za povečanje, ampak bi morali biti povezano z osnovnim 
plačilom, s čimer bi zagotovili njegovo učinkovitost in rezultate po celotni Evropski uniji.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovi sorazmerna in (27) Da se zagotovi sorazmerna in 
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nediskriminatorna uporaba obveznosti 
glede ukrepa diverzifikacije posevkov, ki 
privede do boljšega varstva okolja, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov z 
namenom opredelitve „posevkov“ in pravil 
v zvezi z uporabo ukrepa.

nediskriminatorna uporaba obveznosti 
glede ukrepa kolobarjenja posevkov, ki 
privede do boljšega varstva okolja, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov z 
namenom opredelitve „posevkov“ in pravil 
v zvezi z uporabo ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Kolobarjenje posevkov je kmetijska praksa, ki prinaša več koristi kot zgolj raznolikost 
posevkov ter je za rodovitnost tal ter manjšo rabo pesticidov primernejša. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike in travnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike v obstoječem stanju, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov za 
sprejetje pravil v zvezi z uporabo tega 
ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Z opredelitvijo trajnih pašnikov (glej člen 4 (1)(h)) so izključeni zelo intenzivni travniki, ki ne 
koristijo podnebju ali biotski raznovrstnosti; namesto tega je poudarek na pašnikih z 
nezelnatimi ali lesnatimi rastlinami. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Da se obveznosti pri ukrepu 
pokritosti tal izvajajo pošteno in 
nediskriminatorno ter da se s tem izboljša 
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varstvo vodnega okolja in prepreči erozija 
tal, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastila, da v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejme akte v zvezi s 
prilagoditvijo predpisov o uporabi tega 
ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Erozija tal je velik izziv za evropsko kmetijstvo. Ocene po novih modelih Skupnega 
raziskovalnega središča Evropske komisije kažejo, da je 1,3 milijona km2 površin v EU-27 
prizadetih zaradi vodne erozije. Poleg tega 20 % teh površin vsako leto izgubi dodatnih 10 
ton na hektar. Zato je treba uvesti ukrep, ki neposredno obravnava erozijo tal ter prenos 
hranil naravnost v podtalnico.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da se zagotovi učinkovito in skladno 
izvajanje ukrepa območja z ekološko 
usmeritvijo ob upoštevanju posebnosti 
držav članic, je treba Komisijo v skladu s
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za nadaljnjo opredelitev 
vrst območij z ekološko usmeritvijo, 
navedenih v okviru tega ukrepa, ter za 
dodajanje in opredelitev drugih vrst 
območij z ekološko usmeritvijo, ki se jih 
lahko upošteva v zvezi z odstotkom, 
navedenim v okviru tega ukrepa.

(29) Da se zagotovi učinkovito in skladno 
izvajanje ukrepa območja z ekološko 
usmeritvijo ob upoštevanju posebnosti 
držav članic, je treba Komisijo v skladu s
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za nadaljnjo opredelitev 
vrst območij z ekološko usmeritvijo, 
navedenih v okviru tega ukrepa, ter za 
dodajanje in opredelitev drugih vrst 
območij z ekološko usmeritvijo, ki se jih 
lahko upošteva v zvezi z obveznostjo držav 
članic, da vsaj 10 % upravičenih hektarjev 
brez območij trajnih pašnikov velja za 
območja z ekološko usmeritvijo.

Or. en

Obrazložitev

Območja z ekološko usmeritvijo so nujna varovalka, ki pripomore k varovanju baze naravnih 
virov na kmetijah. Po različnih analizah (glej na primer obrazložitev v tem dokumentu) bi že 
10 % takih površin pripomoglo k doseganju dejanskih koristi za okolje: poleg dejanskih 
koristi za podnebje, tla in vodo tudi neovirano gibanje opraševalcev.
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Predlog spremembe 8

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 
podeželja (EKSRP) [URP].

(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. Države članice lahko na 
podlagi objektivnih okoljskih meril, kot je 
visoka naravna vrednost, omejijo ta 
plačila kmetom iz člena 33(1) Uredbe 
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) [URP].  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. […] 
[URP].

Or. en

Obrazložitev

S tem ukrepom bi bilo treba podpirati kmete na območjih z naravnimi omejitvami, ki dejavno 
prispevajo k ohranjanju krajine ter varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti, tal, 
podnebja in vode. V sistemih kmetovanja, povezanih z območji z omejenimi možnostmi, kot je 
kmetovanje z visoko naravno vrednostjo, je mogoče pridelati zelo kakovostno hrano ter 
pomembno prispevati k okoljskim javnim dobrinam, tudi k skladiščenju ogljika, čisti vodi, 
kakovosti krajine in biotski raznovrstnosti. 
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za vezano 
podporo v nekaterih sektorjih v jasno 
opredeljenih primerih. Sredstva, ki se lahko 
uporabijo za katero koli vezano podporo, je 
treba omejiti na ustrezno raven, hkrati pa 
dovoliti, da se taka podpora odobri v 
državah članicah ali njihovih posebnih 
regijah, ki se soočajo s posebnimi 
situacijami, v katerih so zaradi 
ekonomskih, okoljskih in/ali socialnih 
razlogov zlasti pomembni določene vrste 
kmetovanja ali določeni kmetijski sektorji. 
Državam članicam je treba dovoliti, da za 
to podporo uporabijo do 5 % svojih 
nacionalnih zgornjih mej ali 10 % v 
primeru, ko je njihova raven vezane 
podpore v vsaj enem od let v obdobju 
2010–2013 presegla 5 %. Vendar je treba 
državam članicam v ustrezno utemeljenih 
primerih, ko se v določeni regiji izkažejo 
posebne pereče potrebe, in na podlagi 
odobritve Komisije dovoliti, da uporabijo 
več kot 10 % svojih nacionalnih zgornjih 
mej. Odobritev vezane podpore je treba 
dovoliti le v obsegu, ki je potreben za 
spodbujanje ohranitve trenutnih ravni 
proizvodnje v navedenih regijah. Ta 
pomoč mora biti na voljo tudi kmetom, ki 
imajo 31. decembra 2013 posebne pravice 
do plačila, dodeljene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1782/2003 in Uredbo (ES) 
št. 73/2009, in ne razpolagajo z 
upravičenimi hektari za uveljavljanje 
pravic do plačila. V zvezi z odobritvijo 
prostovoljne vezane podpore, ki presega 
10 % letne nacionalne zgornje meje, ki jo 

(33) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za vezano 
podporo v nekaterih sektorjih v jasno 
opredeljenih primerih. Sredstva, ki se lahko 
uporabijo za katero koli vezano podporo, je 
treba omejiti na ustrezno raven, hkrati pa 
dovoliti, da se taka podpora odobri v 
državah članicah ali njihovih posebnih 
regijah, ki se soočajo s posebnimi 
situacijami, v katerih so zaradi 
ekonomskih, okoljskih in/ali socialnih 
razlogov zlasti pomembni določene vrste 
kmetovanja ali določeni kmetijski sektorji. 
Državam članicam je treba dovoliti, da za 
to podporo uporabijo do 5 % svojih 
nacionalnih zgornjih mej ali 10 % v 
primeru, ko je njihova raven vezane 
podpore v vsaj enem od let v obdobju 
2010–2013 presegla 5 %. Možnost vezane 
podpore bi bilo treba omejiti na majhne 
sektorje s posebnimi potrebami ter je ne bi 
smeli uporabljati kot splošno orodje.
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določi država članica, je treba Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje izvedbenih 
ukrepov brez uporabe Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

Or. en

Obrazložitev

Vezana podpora spodbuja intenzivno kmetijstvo, ki je velik problem z okoljskega vidika. 
Skupna kmetijska politika se je v zadnjih reformah odmaknila od tovrstne podpore, saj so bili 
ugotovljeni številni problemi, povezani z njo. Ponovna uvedba vezane podpore v velikem 
obsegu v sedanji reformi skupne kmetijske politike bi pomenila velik korak nazaj.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Države članice bi morale imeti 
možnost, da do 5 % svoje nacionalne 
zgornje meje namenijo za posebne 
kmetijske dejavnosti, ki koristijo okolju. 
Sem sodi spodbujanje sistemov 
kmetovanja, kot je kmetovanje z visoko 
naravno vrednostjo ter prakse s ciljem 
okoljske uspešnosti. Da bi bili jasno 
opredeljeni pogoji za odobritev te posebne 
podpore, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s členom 
290 Pogodbe sprejema akte.  

Or. en

Obrazložitev

Sedanji predlog v celoti ukinja možnost, da se nevezana podpora nameni za okolju prijazno 
kmetovanje, kar predstavlja velik korak nazaj. To možnost je treba ponovno uvesti, da bi se 
lahko države članice v prvem stebru posebej usmerile na posebne kmetijske dejavnosti v 
korist okolju. Sem sodi tudi spodbujanje sistemov kmetovanja, kot je kmetovanje z visoko 
naravno vrednostjo. 
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Za zmanjšanje upravnih stroškov v 
zvezi z upravljanjem in nadzorom 
neposredne podpore je treba vzpostaviti 
preprosto in specifično shemo za male 
kmete. Za ta namen je treba vsa 
neposredna plačila nadomestiti s pavšalnim 
plačilom. Uvesti je treba pravila, katerih 
namen je poenostavitev formalnosti in ki 
bodo med drugim zmanjšala obveznosti za 
male kmete, kot so tiste v zvezi z zahtevki 
za podporo, kmetijskimi praksami, ki 
ugodno vplivajo na podnebje in okolje, 
navzkrižno skladnostjo in nadzorom iz 
Uredbe (EU) št. […] [HZU], ne da bi se s 
tem ogrozilo izpolnjevanje splošnih ciljev 
prenove in ob razumevanju, da se 
zakonodaja Unije, kakor je navedeno v
Prilogi II k Uredbi (EU) št […] [HZU], 
uporablja za male kmete. Cilj sheme mora 
biti podpora obstoječi kmetijski strukturi 
malih kmetij v Uniji, ne da bi se 
preprečeval razvoj v smeri bolj 
konkurenčnih struktur. Zato je treba dostop 
do sheme omejiti za obstoječa kmetijska 
gospodarstva.

(38) Za zmanjšanje upravnih stroškov v 
zvezi z upravljanjem in nadzorom 
neposredne podpore je treba vzpostaviti 
preprosto in specifično shemo za male 
kmete. Za ta namen je treba vsa 
neposredna plačila nadomestiti s pavšalnim 
plačilom. Uvesti je treba pravila, katerih 
namen je poenostavitev formalnosti in ki 
bodo med drugim zmanjšala obveznosti za 
male kmete, kot so tiste v zvezi z zahtevki 
za podporo in nadzorom iz Uredbe (EU) št. 
[…] [HZU], ne da bi se s tem ogrozilo 
izpolnjevanje splošnih ciljev prenove in ob 
razumevanju, da se zakonodaja Unije, 
kakor je navedeno v Prilogi II k Uredbi 
(EU) št […] [HZU], uporablja za male 
kmete. Čeprav je mogoče zmanjšati 
obveznosti malih kmetov glede kmetijskih 
praks, koristnih za okolje in podnebje, 
opredeljenih v Naslovu III, Poglavja 2 te 
uredbe, bi morala za male kmete še vedno 
veljati pravila o navzkrižni skladnosti. Cilj 
sheme mora biti podpora obstoječi 
kmetijski strukturi malih kmetij v Uniji, ne 
da bi se preprečeval razvoj v smeri bolj 
konkurenčnih struktur. Zato je treba dostop 
do sheme omejiti za obstoječa kmetijska 
gospodarstva.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi bilo zaradi spodbujanja kmetijstva v majhnem obsegu morda upravičeno omiliti 
zelene zahteve za male kmete, morajo kmetje še vedno izpolnjevati zahteve navzkrižne 
skladnosti, saj te zagotavljajo minimalno raven varstva okolja.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „kmetijska dejavnost“ pomeni: (c) „kmetijska dejavnost“ pomeni:

– vzrejo ali gojenje kmetijskih proizvodov 
vključno z žetvijo, molžo, rejo živali in 
kmetijsko rejo živali,

vzrejo ali gojenje kmetijskih proizvodov 
vključno z žetvijo, molžo, rejo živali in 
kmetijsko rejo živali,

– 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
dobrem kmetijskem in okoljskem stanju,
opredeljenem v členu 94 Uredbe (EU) št. 
[…] [HZU],

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

izvajanje minimalne aktivnosti naravnega 
vzdrževanja kmetijskih površin v stanju, 
primernem za pašo ali pridelavo, ali 
izvajanje aktivnosti za varstvo narave v 
okviru Nature 2000 ali enakovrednih 
naravovarstvenih programov;

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev kmetijske dejavnosti je ustrezna, saj priznava proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov pri kmetovanju ter osnovnih okoljskih javnih dobrin, ki jih lahko zagotovijo dobri 
kmetijski in okoljski pogoji. Ker bo izpolnjevanje zahtev za dobre kmetijske in okoljske pogoje 
še vedno pogoj za večino neposrednih plačil iz prvega stebra, mora to biti glavni del 
opredelitve kmetijske dejavnosti.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „kmetijska površina“ pomeni katero 
koli površino, ki se uporablja kot orno 
zemljišče, trajni pašnik oziroma travnik ali 
trajni nasad;

(e) "kmetijska površina" pomeni katero 
koli površino, ki se uporablja kot orno 
zemljišče, trajni pašnik ali trajni nasad.
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Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „trajni nasad“ pomeni nasad rastlin, ki 
niso vključene v kolobar ter niso trajni 
pašniki ali travniki, ki so na istem 
zemljišču najmanj pet let in ki dajejo 
večkratne pridelke, vključno z 
drevesnicami in hitro rastočimi panjevci;

(g) ,trajni nasad‘ pomeni nasad rastlin, ki 
niso vključene v kolobar ter niso trajni 
pašniki, ki so na istem zemljišču najmanj 
pet let in ki dajejo večkratne pridelke, 
vključno z drevesnicami in hitro rastočimi 
panjevci;

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „trajni pašniki ali travniki“ pomeni 
zemljišče, ki se uporablja za gojenje trave 
ali druge zelnate krme naravno 
(samozasejane) ali gojene (posejane) in ki
pet let ali dlje ni bilo vključeno v 
kolobarjenje gospodarstva; vključuje
lahko tudi druge sorte, ki so primerne za 
pašo, če trave in druga zelnata krma 
prevladujejo;

(h) „trajni pašniki“ pomeni zemljišče, ki se 
uporablja za gojenje trave ali druge krme, 
ki ni bilo preorano ali ponovno posejano 
sedem let ali več in ki poleg trave in druge 
krme vključuje tudi druge vrste, ki so 
primerne za pašo;

Or. en

Obrazložitev

Nova opredelitev med drugim izključuje opredelitev zelo intenzivnih travnikov, ki ne pomenijo 
koristi za podnebje ali biotsko raznovrstnost; namesto tega je osredotočena na pašnike z 
nezelnatimi oziroma lesnatimi rastlinami. Te zagotavljajo pomembno krmo (grmovje ter 
sadeže in listje dreves jé vsa živina, tudi govedo) v številnih sistemih ekstenzivne živinoreje, 
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zlasti v bolj obrobnih regijah, kjer je naravne vire mogoče uporabljati le s pašnim 
kmetijstvom.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (k a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) „kmetovanje z visoko naravno 
vrednostjo“ pomeni sisteme kmetovanja, 
kjer se uporabljajo kmetijske dejavnosti in 
kmetijska zemljišča, ki lahko zaradi svojih 
značilnosti podpirajo visoko raven biotske 
raznovrstnosti ali varstveno pomembnih 
vrst in habitatov. Za te sisteme je značilno 
kmetovanje z nizko intenzivnostjo, velik 
delež naravne ali polnaravne vegetacije 
ali velika raznolikost v pokritosti tal.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisijo je treba v skladu s členom 55 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov za:

2. Komisijo je treba v skladu s členom 55 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov za:

(a) določitev nadaljnjih opredelitev glede 
dostopa do pomoči v skladu s to uredbo;

(a) določitev nadaljnjih opredelitev glede 
dostopa do pomoči v skladu s to uredbo;

(b) vzpostavitev okvira, v katerem države 
članice določijo minimalne aktivnosti, ki 
jih je treba izvesti na območjih, ki se 
naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 
pašo ali pridelavo;

(b) vzpostavitev okvira, ki določa
minimalne aktivnosti, ki jih je treba izvesti 
na območjih, ki se naravno vzdržujejo v 
stanju, primernem za pašo ali pridelavo, in 
minimalne aktivnosti, ki jih je treba izvesti 
v skladu s ciljem varstva narave v Naturi 
2000 ali enakovrednih naravovarstvenih 
programih, kot so navedene v tretji alineji 
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točke (c) odstavka 1;
(c) določitev meril, ki jih morajo kmetje 
izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 
izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 
površine v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, kot je navedeno v točki (c) 
odstavka 1;

(c) določitev meril, ki jih morajo kmetje 
izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 
izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 
površine v dobrem kmetijskem in 
okoljskem stanju, kot je navedeno v drugi 
alineji točke (c) odstavka 1;

(d) določitev meril za ugotavljanje 
prevladovanja trav in drugih krmnih 
rastlin za namene točke (h) odstavka 1.

(d) določitev meril za ugotavljanje 
prevladovanja trav in druge krme za 
namene točke (h) odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 18

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 
fizičnim ali pravnim osebam oziroma 
skupinam fizičnih ali pravnih oseb, ki na 
svojih kmetijskih površinah ne izvajajo 
minimalnih dejavnosti v skladu s členom 
4(1)(c).

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

Or. en
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Obrazložitev

S sedanjo opredelitvijo aktivnega kmeta bi lahko izključili kmete, ki svojo kmetijsko dejavnost 
združujejo z drugimi dejavnostmi na kmetiji, ki prispevajo k ekološki in socialno-ekonomski 
vzdržnosti kmetije ter širšega podeželskega gospodarstva, hkrati pa bi bili izključeni kmetje, 
ki jim je kmetovanje konjiček. Ti kmetje morajo biti vključeni v opredelitev, s čimer bi podprli 
kmete, ki pozitivno prispevajo k okolju, hkrati pa bi k trajnostnemu kmetovanju spodbudili 
kmete, ki jim je kmetovanje konjiček.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo do 10 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek 
zato ni več na voljo za odobritev 
neposrednih plačil.

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo določen odstotek
svojih letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 
plačil. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da lahko države članice same določijo, koliko sredstev iz 
prvega stebra bodo prenesle v drugi steber. Ker je modulacija prostovoljna, ni utemeljenih 
razlogov, zakaj države članice ne bi mogle po njihovi oceni ustreznega zneska prenesti iz 
prvega v drugi steber.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Po letu 2014 lahko države članice do 
1. avgusta vsakega leta povečajo odstotek 
letne nacionalne zgornje meje, ki je na 
voljo za ukrepe pri programih razvoja 
podeželja, ki se financirajo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja za 
naslednje leto. 

Or. en

Obrazložitev

Glede na sedanje gospodarske razmere se države članice morda težko sedem let vnaprej 
odločajo o obsegu sredstev, ki bi jih želele prenesti iz prvega v drugi steber, saj bodo dobršen 
del teh sredstev morale prispevati same. Tako je primerno, da lahko države članice vsako leto 
prilagodijo znesek, ki ga želijo prenesti.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred 1. avgustom 2013 se lahko 
Bolgarija, Estonija, Finska, Latvija, Litva, 
Poljska, Portugalska, Romunija, 
Slovaška, Španija, Švedska in Združeno 
kraljestvo odločijo, da kot neposredna 
plačila na podlagi te uredbe dajo na voljo 
do 5 % svojih sredstev, namenjenih za 
podporo ukrepom v okviru programov 
razvoja podeželja, financiranih v okviru 
EKSRP, za obdobje 2015–2020, kot 
določa Uredba (EU) št. […] [URP]. 
Ustrezni znesek zato ni več na voljo za 
podporne ukrepe v okviru programov 
razvoja podeželja.

črtano

O odločitvi iz prvega pododstavka se 
uradno obvesti Komisijo do datuma iz 
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navedenega pododstavka.
Odstotek, o katerem se uradno obvesti v 
skladu z drugim pododstavkom, je za leta 
iz pododstavka 1 enak.

Or. en

Obrazložitev

Obratna modulacija ne bi smela biti dovoljena, saj bi to pomenilo korak nazaj glede na 
veljavno zakonodajo. Sredstev iz drugega stebra tako ne bi smeli uporabiti za izravnavanje 
nepoštene razdelitve v prvem stebru.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice se lahko pred 
1. avgustom 2013 odločijo, da bodo shemo 
osnovnega plačila uporabile na regionalni 
ravni. V tem primeru opredelijo regije v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili, kot so njihove 
agronomske in gospodarske značilnosti in 
njihov regionalni kmetijski potencial ali 
njihova institucionalna ali administrativna 
struktura.

1. Države članice se lahko pred 
1. avgustom 2013 odločijo, da bodo shemo 
osnovnega plačila uporabile na regionalni 
ravni. V tem primeru opredelijo regije v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili, kot so njihove 
agronomske, okoljske in gospodarske 
značilnosti in njihov regionalni kmetijski 
potencial ali njihova institucionalna ali 
administrativna struktura. Če se 
pričakujejo pomembne razlike v ravneh 
osnovnih plačil med regijami, države 
članice ocenijo okoljske in socialne 
učinke teh plačil.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi sheme osnovnih plačil na regionalni ravni je treba upoštevati okoljske značilnosti 
regij. V primeru pričakovanih bistvenih razlik v ravni plačil med različnimi regijami, bi 
morale biti države članice dolžne oceniti okoljske in socialne učinke, da bi preprečili 
izkrivljanje socialno-ekonomske strukture ali škodo za okolje v posameznih regijah.



PA\893865SL.doc 21/34 PE483.719v01-00

SL

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje, ki so upravičeni do plačila na 
podlagi sheme enotnega plačila iz poglavja 
1, na upravičenih hektarjih, kot so 
opredeljeni v členu 25(2), upoštevajo 
naslednje kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje:

1. Za prejetje plačila na podlagi sheme 
enotnega plačila iz poglavja 1 kmetje, ki so 
upravičeni do takega plačila, na 
upravičenih hektarjih, kot so opredeljeni v 
členu 25(2), upoštevajo naslednje 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje:

(a) na svoji orni zemlji imajo tri različne 
pridelke, če orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in ni v celoti porabljena za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo,

(a) na svoji orni zemlji izvajajo 
kolobarjenje, če orna zemlja kmeta 
pokriva več kot 3 hektare in ni porabljena 
za pridelavo trave (posejane ali naravne), 
ni dana v praho ali se velik del leta na njej 
ne prideluje pridelek pod vodo,

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 
obstoječe trajno travinje in

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 
obstoječe trajne pašnike; 

(c) na kmetijski površini imajo površino z 
ekološkim pomenom.

(c) na kmetijski površini imajo površino z 
ekološkim pomenom in

(ca) zemlja ne ostane neobdelana več kot 
pet zaporednih tednov.  

Or. en

Obrazložitev

Zelene prakse bi morali uporabljati kot „merilo za upravičenost“, kar pomeni, da bi moral 
kmet spoštovati tri prakse iz svežnja, če želi prejeti plačila iz prvega stebra Kolobarjenje je 
kmetijska praksa, ki prinaša več koristi od raznolikosti posevkov ter je za rodovitnost tal in 
manjšo rabo pesticidov primernejša. Pokritost tal je pomemben kmetijski ukrep, ki bi ga bilo 
treba vključiti med zelene komponente. Države članice bi morale same izbrati, kako želijo 
izvajati pokritost tal (na primer z naknadnimi posevki ali strniščem čez zimo itd).
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kmetje izgubijo celotno plačilo, 
določeno s to uredbo, če ne izpolnjujejo 
zahtev iz tega poglavja.

Or. en

Obrazložitev

Zelene zahteve morajo biti izrecno povezane z neposrednimi plačili, če želimo kmete odločno 
spodbuditi k njihovemu izpolnjevanju.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 ter 
uporabo finančne discipline, linearnega 
znižanja v skladu s členom 7 ter vseh 
znižanj in sankcij, uvedenih v skladu z 
Uredbo (EU) št. […] [HZU], države 
članice odobrijo plačilo iz tega poglavja 
kmetom, ki upoštevajo tiste od treh praks 
iz odstavka 1, ki se nanje nanašajo, in 
delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32.

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 ter 
uporabo finančne discipline, linearnega 
znižanja v skladu s členom 7 ter vseh 
znižanj in sankcij, uvedenih v skladu z 
Uredbo (EU) št. […] [HZU], države 
članice odobrijo plačilo iz tega poglavja 
kmetom, ki upoštevajo tiste od štirih praks 
iz odstavka 1, ki se nanje nanašajo, in 
delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32.

Or. en

Obrazložitev

Poleg treh predlaganih komponent v predlogu Komisije je treba uvesti četrto zeleno 
komponento, pokritost tal. 
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 30 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raznolikost pridelkov Kolobarjenje

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji pridelujejo vsaj
trije različni pridelki. Vendar noben od 
treh pridelkov ne pokriva manj kot 5 % 
orne zemlje in glavni pridelek ne presega 
70 % orne zemlje.

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni 
dana v praho ali se velik del leta na njej ne
goji trajni nasad ali prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji izmenjuje kolobar
vsaj treh različnih pridelkov ali je dana v 
praho tri leta zapored. V kolobar je 
vključena ena stročnica.

Or. en

Obrazložitev

Kolobarjenje posevkov je kmetijska praksa, ki prinaša več koristi kot zgolj raznolikost 
posevkov ter je za rodovitnost tal ter manjšo rabo pesticidov primernejša. Vključitev stročnic 
v kolobar bo zmanjšala odvisnost EU od uvoza beljakovin za krmo ter prinesla precejšnje 
koristi za okolje.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajno travinje Trajni pašniki

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje na površinah svojih kmetijskih 
gospodarstev, prijavljenih kot trajno 
travinje v vlogi, predloženi v skladu s 
členom 74(1) Uredbe (EU) št. XXX (HZ) 
za leto zahtevka 2014 (v nadaljnjem 
besedilu: „referenčne površine pod trajnim
travinjem“), ohranjajo trajno travinje.

1. Kmetje na površinah svojih kmetijskih 
gospodarstev, prijavljenih kot trajno 
travinje v vlogi, predloženi v skladu s 
členom 74(1) Uredbe (EU) št. XXX (HZ) 
za leto zahtevka 2011 (v nadaljnjem 
besedilu: „referenčne površine s trajnim
pašnikom“), ohranjajo trajne pašnike.

Referenčne površine pod trajnim travinjem
se povečajo, če je kmet obvezan, da 
površine v letu 2014 in/ali 2015 ponovno 
spremeni v trajno travinje, kot je določeno 
v členu 93 Uredbe (EU) No […] HZU.

Referenčne površine s trajnim pašnikom se 
povečajo, če je kmet obvezan, da površine 
v letu 2014 in/ali 2015 ponovno spremeni v
trajni pašnik, kot je določeno v členu 93 
Uredbe (EU) No […] HZU.

Or. en

Obrazložitev

Referenčni datum v prihodnosti lahko poslabša položaj in lahko namesto zaščite pašnikov 
povzroči obsežno preoranje zemljišč, preden bo nova uredba pravno zavezujoča. Da bi 
preprečili nasprotni učinek, je treba kot osnovno leto določiti leto 2011.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kmetom se dovoli, da spremenijo največ 
5 % svojih referenčnih površin pod trajnim 
travinjem. Ta zgornja meja se ne uporablja 
v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin.

2. Državam članicam se dovoli, da 
spremenijo največ 5 % svojih referenčnih 
površin s trajnimi pašniki na regionalni 
ravni. Ta zgornja meja se ne uporablja v 
primeru višje sile ali izjemnih okoliščin.

Or. en

Obrazložitev

Če se zahteva za trajne pašnike določi na regionalni ravni in ne na ravni kmetije, lahko 
države članice uporabijo možnost 5-odstotne spremembe pri kmetih, ki imajo morda težave 
pri izpolnjevanju zahteve o trajnih prašnikih.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 
referenčnih površin pod trajnim travinjem
v skladu z drugim pododstavkom odstavka 
1, obnovo trajnega travinja, ponovno 
spremembo kmetijske površine v trajno 
travinje v primeru, da se dovoljeno 
zmanjšanje iz odstavka 2 preseže, ter 
spremembo referenčnih površin pod
trajnim travinjem v primeru prenosa 
zemljišč.

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 
referenčnih površin s trajnim pašnikom v 
skladu z drugim pododstavkom odstavka 1, 
obnovo trajnega pašnika, ponovno 
spremembo kmetijske površine v trajni 
pašnik v primeru, da se dovoljeno 
zmanjšanje iz odstavka 2 preseže, ter 
spremembo referenčnih površin s trajnim
pašnikom v primeru prenosa zemljišč.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31a
Pokritost tal

1. Kmetje zagotavljajo, da njihovo celotno
upravičeno zemljišče ni brez rastlinske 
odeje več kot pet zaporednih tednov, v 
specifičnih sušnih razmerah ali kadar je 
potreben nadzor koreninskega plevela pa 
več kot osem zaporednih tednov. Daljše 
obdobje se lahko dovoli izjemoma za 
nadzor koreninskega plevela v enem letu, 
če se spoštuje omejitev petih tednov, 
preračunana na petletno obdobje. 
Sprejemljivi so tudi pasovi neobdelane 
površine, saj je to naravni element 
upravljanja. Rastlinska odeja lahko 
vključuje: naravno vegetacijo, naknadne 
posevke, strnišče, travo ali drugo 
rastlinsko odejo pod trajnimi nasadi. 
2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 55 za določitev pravil o 
obveznostih glede ukrepa za pokritost tal 
iz odstavka 1. 

Or. en

Obrazložitev

Erozija tal je velik izziv za evropsko kmetijstvo. Ocene po novih modelih Skupnega 
raziskovalnega središča Evropske komisije kažejo, da je 1,3 milijona km2 površin v EU-27 
prizadetih zaradi vodne erozije. Poleg tega 20 % teh površin vsako leto izgubi dodatnih 10 
ton na hektar. Zato je treba uvesti ukrep, ki neposredno obravnava erozijo tal ter prenos 
hranil naravnost v podtalnico.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 %
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim 
travinjem, obsega površine z ekološkim 
pomenom, npr. zemljišča v prahi, terase, 
krajinske značilnosti, zaščitne pasove in
pogozdene površine, kot je navedeno v 
členu 25(2)(b)(ii).

1. Države članice zagotovijo, da na 
regionalni ravni najmanj 10 % njihovih 
upravičenih hektarjev iz člena 25(2), razen 
površin s trajnimi pašniki, obsega površine 
z ekološkim pomenom, npr. zemljišča v 
prahi, terase, krajinske značilnosti, zaščitne 
pasove in polnaravne habitate. Te
površine veljajo za površino z ekološko 
usmeritvijo, če se ne orjejo, sejejo ali 
gnojijo z neorganskimi gnojili ali 
škropijo, lahko pa na njih poteka paša, 
spravilo ali košnja ob ustreznem času, 
skladnem s potrebami za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti.

Or. en

Obrazložitev

Območja z ekološko usmeritvijo so nujna varovalka, ki pripomore k varovanju baze naravnih 
virov na kmetijah. Po različnih analizah (glej na primer obrazložitev v tem dokumentu) bi že 
10 % takih območij pripomoglo k doseganju dejanskih koristi za okolje: poleg dejanskih 
koristi za podnebje, tla in vodo tudi neovirano gibanje opraševalcev. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice se lahko odločijo, da 
bodo plačilo iz odstavka 1 odobrile vsem 
površinam, ki spadajo na področje uporabe 
navedenega odstavka, ali da bodo na 
podlagi objektivnih in nediskriminatornih 
meril plačilo omejile na nekatere površine 
iz člena 33(1) Uredbe (EU) št. […] [URP].

2. Države članice se lahko odločijo, da 
bodo plačilo iz odstavka 1 odobrile vsem 
površinam ali sistemom kmetovanja, ki 
spadajo na področje uporabe navedenega 
odstavka, ali da bodo na podlagi 
objektivnih in nediskriminatornih okoljskih
meril, kot je visoka naravna vrednost,
plačilo omejile na nekatere površine iz 
člena 33(1) Uredbe (EU) št. […] [URP].
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Or. en

Obrazložitev

S tem ukrepom bi bilo treba podpirati kmete na območjih z naravnimi omejitvami, ki dejavno 
prispevajo k ohranjanju krajine ter varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti, tal, 
podnebja in vode. V sistemih kmetovanja, povezanih z območji z omejenimi možnostmi, kot je 
kmetovanje z visoko naravno vrednostjo, je mogoče pridelati zelo kakovostno hrano ter 
pomembno prispevati k okoljskim javnim dobrinam, tudi k skladiščenju ogljika, čisti vodi, 
kakovosti krajine in biotski raznovrstnosti. 

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 5 – pododstavek 2  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem primeru določijo regije v skladu z 
objektivnimi in nediskriminatornimi merili, 
kot so značilnosti naravnih omejitev in 
agronomski pogoji.

V tem primeru določijo regije v skladu z 
objektivnimi in nediskriminatornimi merili, 
kot so značilnosti naravnih omejitev ter 
okoljske značilnosti in agronomski pogoji.

Or. en

Obrazložitev

S tem ukrepom bi bilo treba podpirati kmete na območjih z naravnimi omejitvami, ki dejavno 
prispevajo k ohranjanju krajine ter varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti, tal, 
podnebja in vode. V sistemih kmetovanja, povezanih z območji z omejenimi možnostmi, kot je
kmetovanje z visoko naravno vrednostjo, je mogoče pridelati zelo kakovostno hrano ter 
pomembno prispevati k okoljskim javnim dobrinam, tudi k skladiščenju ogljika, čisti vodi, 
kakovosti krajine in biotski raznovrstnosti. 

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Naslov IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

NASLOV IV NASLOV IV

VEZANA PODPORA VEZANA PODPORA IN DRUGE 
POSEBNE OBLIKE PODPORE
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vezana podpora se lahko odobri za 
naslednje sektorje in proizvode: žita, 
oljnice, beljakovinski pridelki, zrnate 
stročnice, lan, konoplja, riž, oreški, škrobni 
krompir, mleko in mlečni proizvodi, 
semena, ovčje in kozje meso, goveje in 
telečje meso, oljčno olje, sviloprejke,
posušena krma, hmelj, sladkorna pesa,
sladkorni trs in cikorija, sadje in zelenjava
ter hitro rastoči panjevec.

Vezana podpora se lahko odobri za 
naslednje sektorje in proizvode:
beljakovinski pridelki, zrnate stročnice, 
lan, konoplja, riž, oreški, mleko in mlečni 
proizvodi, semena, ovčje in kozje meso, 
goveje in telečje meso, oljčno olje, 
sviloprejke, hmelj, sladkorni trs in cikorija, 
sadje in zelenjava.

Or. en

Obrazložitev

Vezano podporo bi bilo treba dodeliti le, če je zaradi upravljanja raznolikih krajin potrebno 
ohranjanje določene kmetijske dejavnosti ali če dejavnost dejavno prispeva h krepitvi biotske 
raznovrstnosti ali varstva tal ali vode. Vezana podpora za poljščine, kot so žitarice in oljnice, 
ni stroškovno učinkovit ukrep za uresničitev splošnih ciljev skupne kmetijske politike, ampak 
ima lahko nasproten učinek, saj spodbuja intenzivno pridelavo, ki vodi v monokulture.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice pred dodelitvijo vezane 
podpore pripravijo oceno okoljskih in 
socialnih učinkov.

Or. en
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Obrazložitev

Vezana podpora spodbuja intenzivno kmetijstvo, ki predstavlja velik problem z okoljskega 
vidika. Zato je treba pred dodelitvijo vezane podpore pripraviti oceno učinkov na okolje in 
tako zagotoviti, da ta ukrep ne bo škodljivo vplival na okolje. 

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vezana podpora se lahko odobri le 
sektorjem ali regijam države članice, v 
katerih se specifične vrste kmetovanja ali 
specifični kmetijski sektorji, ki so posebej 
pomembni iz gospodarskih in/ali socialnih 
razlogov, spopadajo s težavami.

2. Vezana podpora se lahko odobri le 
sektorjem ali regijam države članice, v 
katerih se specifične vrste kmetovanja ali 
specifični kmetijski sektorji, ki so posebej 
pomembni iz gospodarskih in/ali socialnih 
in okoljskih razlogov, spopadajo s 
težavami.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice se lahko z odstopanjem 
od odstavka 1 odločijo, da porabijo do 
10 % letne nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II, če: 

črtano

(a) do 31. decembra 2013 uporabljajo 
shemo enotnega plačila na površino, 
kakor je določeno v naslovu V Uredbe 
(ES) št. 73/2009, ali financirajo ukrepe na 
podlagi člena 111 navedene uredbe ali 
zanje velja odstopanje iz člena 69(5) ali v 
primeru Malte člen 69(1) navedene 
uredbe in/ali
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(b) v vsaj enem letu v obdobju 2010–2013 
več kot 5 % svojega zneska, ki je na voljo 
za odobritev neposrednih plačil iz 
naslovov III, IV in V Uredbe (ES) 
št. 73/2009, razen oddelka 6 poglavja 1 
naslova IV, dodelijo financiranju ukrepov 
iz oddelka 2 poglavja 2 naslova III Uredbe 
(ES) št. 73/2009, podpore iz točk od (i) do 
(iv) odstavka 1(a) ter odstavka 1(b) in (e) 
člena 68 navedene uredbe ali ukrepov iz 
poglavja 1, razen oddelka 6 naslova IV 
navedene uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Vezana podpora spodbuja intenzivno kmetijstvo, ki predstavlja velik problem z okoljskega 
vidika. Skupna kmetijska politika se je v zadnjih reformah odmaknila od tovrstne podpore, saj 
so bili ugotovljeni številni problemi, povezani z njo. Ponovna uvedba vezane podpore v 
velikem obsegu v sedanji reformi skupne kmetijske politike bi pomenila velik korak nazaj.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko 
države članice, ki so v vsaj enem letu v 
obdobju 2010–2013 več kot 10 % svojega 
zneska, ki je na voljo za odobritev 
neposrednih plačil iz naslovov III, IV in V 
Uredbe (ES) št. 73/2009, razen oddelka 6 
poglavja 1 naslova IV, dodelile 
financiranju ukrepov iz oddelka 2 
poglavja 2 naslova III Uredbe (ES) št. 
73/2009, podpore iz točk od (i) do (iv) 
odstavka 1(a) ter odstavka 1(b) in (e) 
člena 68 navedene uredbe ali ukrepov iz 
poglavja 1, razen oddelka 6 naslova IV 
navedene uredbe, po odobritvi s strani 
Komisije v skladu s členom 41 odločijo, da 

črtano
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bodo porabile več kot 10 % letne 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Vezana podpora spodbuja intenzivno kmetijstvo, ki predstavlja velik problem z okoljskega 
vidika. Skupna kmetijska politika se je v zadnjih reformah odmaknila od tovrstne podpore, saj 
so bili ugotovljeni številni problemi, povezani z njo. Ponovna uvedba vezane podpore v 
velikem obsegu v sedanji reformi skupne kmetijske politike bi pomenila velik korak nazaj.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Naslov IV– poglavje 2a (novo) (za členom 46)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE 2a
Posebna podpora

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
 Člen 46a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 46a
Splošni predpisi za posebno podporo

1. Države članice lahko pod pogoji iz tega 
poglavja kmetom odobrijo posebno 
podporo za:
(i)  posebne vrste kmetovanja, ki so 
pomembne za varovanje ali izboljšanje 
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okolja, vključno s sistemi kmetovanja z 
visoko naravno vrednostjo;
(ii) izvajanje strožjih standardov za dobro 
počutje živali;
(iii) posebne kmetijske dejavnosti, ki 
pomenijo dodatne koristi za kmetijstvo in 
okolje;
(iv) pridelavo okoljsko in regionalno 
ustreznih stročnic za živalsko krmo na 
lokalni ravni, s čimer bi spodbudili 
vzpostavitev učinkovitih ciklov kmetijskih 
hranil.
2. Posebna podpora ima obliko letnega 
plačila in se dodeli za določene prakse na 
določenem območju ali določene 
standarde dobrega počutja za določeno 
število živali.
3. Vsaka posebna podpora, odobrena v 
skladu s tem členom, je skladna z drugimi 
ukrepi in politikami Unije.
4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 55 v zvezi:
(a) s pogoji za odobritev posebne podpore 
iz tega člena in
(b) pravili o skladnosti z drugimi ukrepi 
Unije in o kopičenju te posebne podpore.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji predlog popolnoma odpravlja možnost, da se nevezana podpora nameni za okolju 
prijazno kmetovanje, kar predstavlja velik korak nazaj. To možnost je treba ponovno uvesti, 
da bi se lahko države članice v prvem stebru posebej usmerile na posebne kmetijske 
dejavnosti v korist okolju. Sem sodi spodbujanje sistemov kmetovanja, kot je kmetovanje z 
visoko naravno vrednostjo, ter praks s ciljem okoljske uspešnosti in povečanja ekonomske 
vzdržnosti kmetijskih gospodarstev.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 46b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 46b
Finančne določbe

1. Države članice se lahko do 1. avgusta 
leta pred prvim letom izvajanja posebne 
podpore odločijo, da za financiranje te 
podpore porabijo do 5 % letne nacionalne 
zgornje meje iz Priloge II.
2. Države članice lahko do 
1. avgusta 2016 pregledajo svojo odločitev 
v skladu z odstavkom 1 ter se z učinkom 
od leta 2017 odločijo:
(a) da bodo povečale določen odstotek za 
financiranje posebne podpore, kjer je 
ustrezno in v skladu z omejitvami iz 
odstavka 1;
(b) da spremenijo pogoje za dodelitev 
posebne podpore, kjer je ustrezno;
(c) da pomoči iz tega poglavja ne bodo več 
odobrile.

Or. en

Obrazložitev

Do 5 % sredstev za neposredna plačila se nameni za dejavnosti, povezane z okoljem, ki še 
povečujejo trajnost na ravni kmetij.


