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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V predlogu uredbe o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike so v 
enotnem temeljnem besedilu zbrane določbe in zahteve za zagotovitev usklajenega izvajanja 
skupne kmetijske politike ter učinkovito doseganje ciljev strategije Evropa 2020.

Zaradi svoje narave in namena mora predlog uredbe biti čim bolj racionalen, opredeljevati 
mora vsak pojav, ki ga je treba urediti znotraj skupne kmetijske politike, ter vse ukrepe in 
dejavnosti na ozemlju Unije, ki so temu namenjeni.

Zato, zlasti če upoštevamo vidik regionalnega razvoja, predlog ni najbolj primeren za 
spremembe in/ali dodatke, ki bi lahko kako ogrozili njegov cilj in rezultate.

Naš odbor se je torej odločil, da se bo bolj posvetil tistim, ki jim je namenjena skupna 
kmetijska politika, torej kmetom in podeželskim skupnostim, ter se osredotočil na posebne 
potrebe, ki izhajajo iz lokalnih in ozemeljskih posebnosti.

V predlogu je naš odbor skušal zlasti racionalizirati in povečati učinkovitost institucionalnega 
vidika SKP ter zmanjšati ali odpraviti neustrezna bremena za kmete. Čeprav predlog 
predvideva odgovornost plačilnih agencij v primeru njihove neučinkovitosti ter določa obseg, 
v katerem so odgovorne, to še ne pomeni samodejnega zmanjšanja obremenitev za 
upravičence. V času gospodarskih težav in velike nestanovitnosti kmetijskih trgov lahko 
zamuda pri plačilu pomeni nepotrebno breme za kmetijska gospodarstva, ki lahko zaradi 
zunanjih dejavnikov, neodvisnih od njihovega upravljanja, postanejo šibkejša v pogajanjih ter 
izgubljajo premoženje.

Prav tako se je skušalo merila za izvajanje sistema kmetijskega svetovanja usmeriti v 
kmetijska gospodarstva in podjetnike, ki najbolj potrebujejo racionalno in usposobljeno 
upravljanje kmetijskega gospodarstva. Namen tega pristopa je kmetijskemu sektorju nuditi 
razumno in nevsiljeno racionalizacijo, zlasti v tistih podeželskih regijah, kjer se prebivalstvo 
še ni odselilo in kjer kmetijstvo še vedno predstavlja kulturno dediščino, vitalnost in 
nedenarno bogastvo. 

Odbor je poskusil hkrati spodbuditi koristi za vso skupnost in preprečiti nekatera neustrezna 
ali goljufiva ravnanja posameznikov, ki pogosto ustvarjajo krizna stanja, ki odločilno in 
vztrajno izničujejo prizadevanja lokalne skupnosti in organov. 

Poleg tega je odbor ponovno poskusil usmeriti cilje spremljanja v ekonomske kazalnike, ki 
učinkoviteje vključujejo dosežene rezultate skupne kmetijske politike, da se ustvari čim bolj 
realistična podoba učinkov izvajanja skupne kmetijske politike EU. Zato se je zdelo ustrezno 
spremljati dopolnilne spremenljivke, kot so: dostop do trgov, oblikovanje in stabilnost cen, 
širjenje pogodbenega kmetijskega gospodarstva, stopnja širjenja, proizvajanja in uporabe 
energije iz obnovljivih virov v kmetijski panogi ter v podeželskih skupnostih, uravnotežen 
teritorialni razvoj najmanj na regionalni ravni, družbena mobilnost, demografska gibanja, 
izseljevanje, prihodki (ne le od kmetijske dejavnosti) ter revščina podeželskih območij.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj 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 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 značilnimi, skladnimi in 
ustreznimi kmetijskimi praksami na 
referenčnih območjih 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. Prav tako bi morale države 
članice spodbujati upravičence k uporabi 
sistema svetovanja in zagotoviti jasno 
ločitev nasvetov od pregledov.

Predlog spremembe 2

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 

(12) Čeprav bi moral biti vstop v sistem 
kmetijskega svetovanja za upravičence 
prostovoljen, bi bilo treba ta sistem
intenzivno promovirati, da bi bili 
upravičenci obveščeni o vseh koristih, ki 
jim jih prinaša uporaba tega sistema.
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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.

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, zlasti za tiste kmete, ki 
bi bili drugače izključeni in ki najbolj 
potrebujejo ustrezne smernice, predvsem 
na zelo razdrobljenih kmetijskih 
območjih. 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.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Komisija državam članicam zagotovi 
finančna sredstva iz EKJS, ki so potrebna 
za kritje odhodkov akreditiranih plačilnih 
agencij, v obliki povračil po knjiženju 
odhodka s strani teh agencij. Dokler niso 
povračila v obliki mesečnih plačil 
izplačana, morajo države članice angažirati 
potrebne finančne vire za potrebe svojih 
akreditiranih plačilnih agencij. Države 
članice in upravičenci, vključeni v 
izvajanje SKP, sami krijejo stroške za 
osebje in upravne stroške.

(13) Komisija državam članicam zagotovi 
finančna sredstva iz EKJS, ki so potrebna 
za kritje odhodkov akreditiranih plačilnih 
agencij, v obliki povračil po knjiženju 
odhodka s strani teh agencij. Dokler niso 
povračila v obliki mesečnih plačil 
izplačana, morajo države članice angažirati 
potrebne finančne vire za potrebe svojih 
akreditiranih plačilnih agencij. Da bi se 
izboljšala operativna učinkovitost 
plačilnih agencij, bi morale agencije same 
kriti stroške za osebje in upravne stroške
držav članic in upravičencev, vključenih v 
izvajanje SKP.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14



PE494.608v02-00 6/20 AD\914915SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Cilj uporabe agrometeorološkega 
sistema ter pridobivanja in izpopolnjevanja 
satelitskih posnetkov je Komisiji zagotoviti 
sredstva za upravljanje kmetijskih trgov ter
olajšati spremljanje kmetijskih odhodkov.

(14) Cilj uporabe agrometeorološkega 
sistema ter pridobivanja in izpopolnjevanja 
satelitskih posnetkov je Komisiji zagotoviti 
sredstva za upravljanje kmetijskih trgov,
olajšati spremljanje kmetijskih odhodkov
ter oceniti in zagotoviti pravočasno pomoč 
v primeru naravnih nesreč.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Financiranje programov za razvoj 
podeželja se izvaja iz proračuna Unije na 
podlagi obveznosti v letnih obrokih.
Državam članicam mora biti omogočeno, 
da že ob začetku izvajanja programa za 
razvoj podeželja črpajo iz skladov Unije.
Zato je treba uvesti primerno omejen 
sistem predhodnega financiranja in tako 
zagotoviti enakomeren pretok sredstev, ki 
bo omogočil pravočasno izvrševanje plačil 
upravičencem v okviru programov.

(23) Financiranje programov za razvoj 
podeželja se izvaja iz proračuna Unije na 
podlagi obveznosti v letnih obrokih.
Državam članicam mora biti omogočeno, 
da že ob začetku izvajanja programa za 
razvoj podeželja črpajo iz skladov Unije.
Zato bi bilo treba dati prednost uvedbi
primerno omejenega sistema predhodnega 
financiranja in tako zagotoviti enakomeren 
pretok sredstev, ki bo omogočil pravočasno 
izvrševanje plačil upravičencem v okviru 
programov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pomembno je, de se pomoč Unije 
upravičencem izplača pravočasno, da jo 
lahko učinkovito uporabijo. Če države 
članice ne spoštujejo plačilnih rokov, 
določenih v zakonodaji Unije, lahko to 
povzroči resne probleme za upravičence in 
ogrozi letni proračun Unije. Zato je treba iz 
financiranja Unije izključiti odhodke, ki so 

(25) Pomembno je, de se pomoč Unije 
upravičencem izplača pravočasno, da jo 
lahko učinkovito uporabijo. Če države 
članice ne spoštujejo plačilnih rokov, 
določenih v zakonodaji Unije, lahko to 
povzroči resne probleme za upravičence in 
ogrozi letni proračun Unije. Zato je treba iz 
financiranja Unije izključiti odhodke, ki so 
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nastali ob neupoštevanju plačilnih rokov.
Upoštevati je treba tudi načelo 
sorazmernosti, zato mora imeti Komisija 
možnost določiti izjeme od tega splošnega 
pravila. To načelo, določeno z Uredbo (ES) 
št. 1290/2005, je treba ohraniti in ga 
uporabiti tako za EKJS kot EKSRP. Če 
države članice z izplačilom zamujajo, 
morajo osnovnemu znesku na lastne 
stroške pripisati obresti in tako 
upravičencem povrniti izgubo. Takšna 
določba lahko države članice spodbudi k 
večjemu spoštovanju plačilnih rokov, 
upravičencem pa v večji meri zagotovi 
pravočasno plačilo oziroma povrnitev 
izgube v primeru prepoznega plačila.

nastali ob neupoštevanju plačilnih rokov.
Upoštevati je treba tudi načelo 
sorazmernosti, zato mora imeti Komisija 
možnost določiti izjeme od tega splošnega 
pravila. To načelo, določeno z Uredbo (ES) 
št. 1290/2005, je treba ohraniti in ga 
uporabiti tako za EKJS kot EKSRP. Če 
države članice z izplačilom zamujajo, 
morajo osnovnemu znesku na lastne 
stroške pripisati obresti in tako 
upravičencem povrniti izgubo, ta trenutna 
posojila pa morajo biti prikazana kot 
premoženje upravičencev. Takšna določba 
lahko države članice spodbudi k večjemu 
spoštovanju plačilnih rokov, upravičencem 
pa v večji meri zagotovi pravočasno plačilo 
oziroma povrnitev izgube v primeru 
prepoznega plačila.

Obrazložitev

Pravočasna plačila upravičencem so temeljnega pomena, ne glede, ali gre za kmetijska 
gospodarstva, podjetja drugih sektorjev ali ponudnike storitev. Da bi se zaščitilo lokalno 
gospodarstvo, je treba izterljiva posojila šteti kot del premoženja kmetijskega gospodarstva, 
saj imajo visoko stopnjo gotovosti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Za zavarovanje finančnih interesov 
proračuna Unije morajo države članice 
sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se 
transakcije, financirane iz EKJS in EKSRP, 
dejansko in pravilno izvedejo. Prav tako 
morajo države članice preprečiti, odkriti in 
učinkovito obravnavati vsako nepravilnost 
ali nespoštovanje obveznosti s strani 
upravičencev. V ta namen je treba 
uporabljati Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 
2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti.

(37) Za zavarovanje finančnih interesov 
proračuna Unije morajo države članice 
sprejeti sorazmerne ukrepe za zagotovitev, 
da se transakcije, financirane iz EKJS in 
EKSRP, dejansko in pravilno izvedejo. 
Prav tako morajo države članice preprečiti, 
odkriti in učinkovito obravnavati vsako 
nepravilnost ali nespoštovanje obveznosti s 
strani upravičencev. V ta namen je treba 
uporabljati Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 
2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti.
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Predlog spremembe 8

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 kazni 
so vključene v različne področne kmetijske 
uredbe. Ta pravila je treba zbrati in 
poenostaviti 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. Kadar so deleži napak 
na sprejemljivi ravni, bi morale države 
članice sorazmerno zmanjšati pogostost 
pregledov na kraju samem.

Predlog spremembe 9

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 
za identifikacijo in evidenco pravic do 
plačila.

(41) Ob upoštevanju potrebe po 
nenalaganju neupravičenih upravnih 
bremen kmetom in upravam je treba na 
ustrezni ravni ohraniti 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 
za identifikacijo in evidenco pravic do 
plačila 

Predlog spremembe 10



AD\914915SL.doc 9/20 PE494.608v02-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) V skladu z Uredbo (ES) št. 485/2008 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotavljanje učinkovitega varovanja 
finančnih interesov proračuna Unije in 
zlasti, da preverijo avtentičnost in 
skladnost poslovanja, ki ga financira EKJS. 
Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba 
ustrezne določbe združiti v enem aktu. 
Uredbo (ES) št. 485/2008 je zato treba 
razveljaviti.

(44) V skladu z Uredbo (ES) št. 485/2008 
države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotavljanje učinkovitega varovanja 
finančnih interesov proračuna Unije in 
zlasti, da preverijo avtentičnost in 
skladnost poslovanja, ki ga financira EKJS. 
Zaradi enostavnosti, jasnosti in 
racionalnosti je treba ustrezne določbe 
združiti v enem aktu. Uredbo (ES) št. 
485/2008 je zato treba razveljaviti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Sistem navzkrižne skladnosti kaže na 
nekatere upravne omejitve tako za 
upravičence kot nacionalne uprave, saj je 
treba zagotoviti vodenje evidenc, izvajati 
preglede in po potrebi uporabljati kazni. Te 
kazni morajo biti sorazmerne, učinkovite in 
odvračilne ter ne smejo vplivati na ostale 
kazni iz ostalih določb prava Unije ali 
nacionalnega prava. Zaradi doslednosti je 
ustrezne določbe Unije primerno združiti v 
enem samem pravnem instrumentu. Za 
kmete, ki sodelujejo v shemi za male 
kmete iz naslova V Uredbe (EU) št. 
xxx/xxx[NP], lahko prizadevanja v okviru 
sistema navzkrižne skladnosti presegajo 
ugodnosti v zvezi z vključenostjo 
navedenih kmetov v sistem. Zaradi 
poenostavitve je treba te kmete izvzeti iz 
navzkrižne skladnosti ter zlasti iz sistema 
nadzora in tveganja za kazni v zvezi z 
navzkrižno skladnostjo. Vendar pa izvzetje 
ne sme vplivati na obveznosti spoštovanja 
veljavnih določb področne zakonodaje in 
možnosti za preverjanje in naložitev kazni 

(57) Sistem navzkrižne skladnosti kaže na 
nekatere upravne omejitve tako za 
upravičence kot nacionalne uprave, saj je 
treba zagotoviti vodenje evidenc, izvajati 
preglede in po potrebi uporabljati kazni. Te 
kazni morajo biti sorazmerne, učinkovite in 
odvračilne ter ne smejo vplivati na ostale 
kazni iz ostalih določb prava Unije ali 
nacionalnega prava. Zaradi doslednosti je 
ustrezne določbe Unije primerno združiti v 
enem samem pravnem instrumentu. Za 
kmete, ki sodelujejo v shemi za male 
kmete iz naslova V Uredbe (EU) št. 
xxx/xxx[NP], lahko prizadevanja v okviru 
sistema navzkrižne skladnosti presegajo 
ugodnosti v zvezi z vključenostjo 
navedenih kmetov v sistem. Zaradi 
poenostavitve je treba te kmete izvzeti iz 
navzkrižne skladnosti ter zlasti iz sistema 
nadzora in tveganja za kazni v zvezi z 
navzkrižno skladnostjo.
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v skladu z navedeno zakonodajo.

Obrazložitev

Male kmetije so po svoji naravi „bolj zelene“ kot velika gospodarstva.  Javni organi si 
morajo v vsakem primeru prizadevati za zmanjšanje upravnega bremena za male kmete in 
model male družinske kmetije glede na družbene in kulturne koristi, ki jih prinašajo 
podeželskim območjem.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Za učinkovito izvajanje navzkrižne 
skladnosti je treba pri upravičencih 
preverjati, če spoštujejo zahteve. Kadar se 
država članica odloči uporabiti možnost, da 
ne uporabi znižanja ali izključitve iz plačil, 
kadar zadevni znesek znaša manj kot 100 
EUR, mora prisojni nadzorni organ v 
naslednjem letu na vzorcu upravičencev 
preveriti, če je bilo ugotovljeno neskladje 
odpravljeno.

(60) Za učinkovito izvajanje navzkrižne 
skladnosti je treba pri upravičencih 
preverjati, če spoštujejo zahteve. Kadar se 
država članica odloči uporabiti možnost, da 
ne uporabi znižanja ali izključitve iz plačil, 
kadar zadevni znesek znaša manj kot 100 
EUR, mora prisojni nadzorni organ v
naslednjem letu na vzorcu upravičencev 
preveriti, če je bilo ugotovljeno neskladje 
odpravljeno. Države članice lahko prav 
tako vzpostavijo mehanizem zgodnjega 
opozarjanja, ki bi se uporabljal za prva 
manjša neskladja, da bi dosegle boljše 
sprejemanje navzkrižne skladnosti v 
kmetijski skupnosti in da bi zagotovile 
tesnejše sodelovanje kmetov pri 
izpolnjevanju zahtev. Ta mehanizem bi se 
moral izvajati v obliki opozorilnega pisma, 
ki upravičencu nalaga sprejetje 
sanacijskih ukrepov, ki jih država članica 
nadzoruje v naslednjem letu.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) rubež kmetijskega gospodarstva ali 
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njegovih delov zaradi napačno 
določenega financiranja na podlagi 
razpisov, ki so bili naknadno razglašeni 
kot neskladni z zakonodajo EU. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Plačilne agencije so posebni oddelki ali 
organi držav članic, odgovorni za 
upravljanje in nadzor odhodkov iz člena 
4(1) in člena 5.

1. Plačilne agencije so posebni oddelki ali 
organi držav članic ali regij, odgovorni za 
upravljanje in nadzor odhodkov iz člena 
4(1) in člena 5 znotraj iste organizacije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

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 ali regije 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, po možnosti iz 
akademskih institucij ali raziskovalnih 
središč.  

Obrazložitev

V skladu z regionalizacijo SKP ni primerno imenovati en sam organ na nacionalni ravni, 
zlasti ko ima nacionalno ozemlje izrazite geomorforloške, pedoklimatkse in kulturne 
posebnosti ter posebnosti v zvezi z obdelovanjem zemlje zaradi njegove velikosti. Poleg tega 
je treba racionalizirati dejavnost tako, da se vzpostavi neposreden stik z akademskim svetom 
in raziskovalnimi ustanovami, da se akademsko osebje (tudi raziskovalci) seznani s težavami 
kmetijskega gospodarstva.

Predlog spremembe 16
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) trajnostni razvoj gospodarskih 
dejavnosti kmetijskih gospodarstev v 
skladu z vsemi ukrepi, priporočenimi v 
programih razvoja podeželja, vključno s 
posodobitvijo kmetij, krepitvijo 
konkurenčnosti, sektorskim 
povezovanjem, inovacijami in tržno 
usmerjenostjo;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni nacionalni organ upravičencu 
zagotovi ustrezni seznam imenovanih
organov, po potrebi elektronsko.

3. Nacionalni organ možnemu upravičencu 
zagotovi ustrezni seznam izbranih
organov, v prvi vrsti elektronsko.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Intenzivna promocija sistema 
kmetijskega svetovanja zagotavlja, da so 
upravičenci obveščeni o vseh koristih, ki 
jim jih prinaša uporaba tega sistema.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Potem ko Komisija odobri program, 1. Potem ko Komisija odobri program, 
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plača začetni znesek predhodnega 
financiranja za celotno programsko 
obdobje. Začetni znesek predhodnega 
financiranja predstavlja 4 % prispevka 
EKSRP za zadevni program. Glede na 
razpoložljivost proračunskih sredstev se 
lahko razdeli na največ tri obroke. Prvi 
obrok predstavlja 2 % prispevka EKSRP za 
zadevni program.

plača začetni znesek predhodnega 
financiranja za celotno programsko 
obdobje. Začetni znesek predhodnega 
financiranja predstavlja 7 % prispevka 
EKSRP za zadevni program. Glede na 
razpoložljivost proračunskih sredstev se 
lahko razdeli na največ tri obroke. Prvi 
obrok predstavlja 3 % prispevka EKSRP za 
zadevni program.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj informiranja je zagotoviti skladno, 
objektivno in vsestransko informiranje v 
Uniji in zunaj nje, da se zagotovi celovita 
podoba te politike.

Cilj informiranja je zagotoviti skladno, 
objektivno in vsestransko informiranje v 
Uniji in zunaj nje, da se zagotovi celovita 
podoba te politike. Informacije lahko 
zadevajo posebne cilje, njihov namen pa 
je lahko tudi seznanjanje s tematikami in 
problemi, ki so omejeni na posebna 
območja.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zmanjša pogostost pregledov na 
kraju samem v državah članicah, kadar 
certifikacijski organ meni, da so deleži 
napak v zvezi z zakonitostjo in 
pravilnostjo transakcij, povezanih z 
obračuni, na sprejemljivi ravni.

Obrazložitev

Pogostost pregledov na kraju samem, ki jih izvaja Komisija, bi bilo treba zmanjšati, kadar 
revizija zakonitosti in pravilnosti kaže, da je delež napak na sprejemljivi ravni; pričakuje se, 
da bo to zmanjšalo stroške, povezane s takimi preverjanji.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vendar pa, če iz razlogov, ki jih ni 
mogoče pripisati zadevni državi članici, 
izterjava ni bila izvršena v rokih iz prvega 
pododstavka, znesek za izterjavo pa 
presega 1 milijon EUR, lahko Komisija na 
zahtevo zadevne države članice podaljša 
rok za največ 50 % prvotno predvidenega 
roka.

Predlog spremembe 23

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 v skladu z 
veljavno zakonodajo od upravičenca 
zahtevajo izterjavo tega plačila najpozneje 
24 mesecev po tem, ko je pristojni 
nacionalni organ določil zneske, ki jih je 
treba izterjati, na podlagi končnega 
poročila o nadzoru ali podobnega 
dokumenta, in ustrezne zneske zabeležijo v 
knjigo terjatev plačilne agencije.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice vzpostavijo učinkovite 
sisteme upravljanja in kontrole, da se 
zagotovi skladnost z zakonodajo, ki ureja 
sheme podpore Unije.

2. Države članice vzpostavijo učinkovite in 
sorazmerne sisteme upravljanja in 
kontrole, ki temeljijo na tveganju in 
upoštevajo posebne potrebe ciljnih regij,
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da se zagotovi skladnost z zakonodajo, ki 
ureja sheme podpore Unije. Vsaka država 
članica je odgovorna, da prek 
nacionalnega usklajevalnega organa 
prilagodi sistem upravljanja in kontrole 
posebnim značilnostim regij na podlagi 
obvestil, ki jih posredujejo plačilne 
agencije v skladu s členom 7(3). 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 največje napake.
Število pregledov na kraju samem se 
zmanjša sorazmerno s tveganjem in z 
namenom, da se zmanjšajo upravna 
bremena tako za javne organe kot za 
kmete.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko vzpostavijo 
sistem opozarjanja, ki bi v primeru 
neskladnosti omogočil upravičencem, da 
odpravijo nepravilnost pred naložitvijo 
upravne kazni. Če se država članica 
odloči, da bo uporabila to možnost, pošlje 
pristojni organ upravičencu prvo 
opozorilno pismo, v katerem ga obvesti o 
ugotovljeni neskladnosti in obveznosti 
odprave te neskladnosti. Prav tako 
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pristojni organ v naslednjem letu sprejme 
potrebne ukrepe, s katerimi preveri, ali je 
upravičenec odpravil zadevno ugotovljeno 
neskladnost.
Ta sistem opozarjanja se uporablja le v 
prvih primerih neskladnosti, ki se ne 
obravnavajo kot „hudi“ in katerih 
„obseg“ je strogo omejen na kmetijo 
upravičenca, ki je odgovoren za 
neskladnost, v skladu z merili iz 
člena 99a.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 93 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo so 
predpisane zahteve ravnanja iz zakonodaje 
Unije in standardi za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje zemljišč, določeni na 
nacionalni ravni, kot so navedeni v 
Prilogi II, in sicer v zvezi z naslednjimi 
področji:

Pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo so 
predpisane zahteve ravnanja iz zakonodaje 
Unije in standardi za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje zemljišč, določeni na 
nacionalni ravni na predlog regij in 
skladni z lokalnimi teritorialnimi 
posebnostmi, ki so navedene v Prilogi II, 
in sicer v zvezi z naslednjimi področji:
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 94 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se vsa 
kmetijska zemljišča, vključno z zemljišči, 
ki se ne uporabljajo več za proizvodne 
namene, obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji. Države 
članice na nacionalni ali regionalni ravni 
za upravičence določijo minimalne 
standarde za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje zemljišč na podlagi Priloge II, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti zadevnih 
območij, vključno s stanjem prsti in 
podnebnimi razmerami, obstoječimi 
sistemi kmetovanja, rabo zemljišč, 
kolobarjenjem, načini kmetovanja in 
strukturami kmetijskih gospodarstev. 
Države članice ne smejo določiti 
minimalnih zahtev, ki niso določene v 
Prilogi II.

Države članice zagotovijo, da se vsa 
kmetijska zemljišča, vključno z zemljišči, 
ki se ne uporabljajo več za proizvodne 
namene, obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji. Države 
članice na nacionalni ravni in, kjer je to 
primerno, na regionalni ravni za 
upravičence določijo minimalne standarde 
za dobre kmetijske in okoljske pogoje 
zemljišč na podlagi Priloge II, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti zadevnih 
območij, vključno s stanjem prsti in 
podnebnimi razmerami, obstoječimi 
sistemi kmetovanja, rabo zemljišč,
opredelitvijo in spremembo krajine, tudi 
zaradi naravnih nesreč, kot so poplave ali 
požari, kolobarjenjem, načini kmetovanja 
in strukturami kmetijskih gospodarstev  
Države članice ne smejo določiti 
minimalnih zahtev, ki niso določene v 
Prilogi II.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 97 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se država članica odloči, da bo 
uporabila možnost iz prvega pododstavka, 
v naslednjem letu pristojni organ za 
vzorec upravičencev sprejme ukrepe, 
potrebne za preveritev, ali je upravičenec 
odpravil zadevno ugotovljeno neskladnost. 
Upravičenca se obvesti o ugotovljeni 
neskladnosti in obveznosti odprave te 
neskladnosti.

črtano
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Obrazložitev

Po mojem mnenju bi bila dobra rešitev, ki jo je predlagala Evropska komisija, tj. odprava 
nadaljnjih pregledov v primeru manjših kršitev. Vendar v zvezi z rešitvijo, ki predvideva 
omejitev pregledov, za katere velja pravilo de minimis, na izbrano skupino upravičencev 
(vzorec), menimo, da bi morala poenostavitev vključevati popolno odpravo ponavljajočih se 
pregledov kršitev, za katere velja pravilo de minimis.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 100 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko obdržijo 10 % 
zneskov, ki izhajajo iz uporabe znižanj in 
izključitev iz člena 99.

Države članice lahko obdržijo 10 % 
zneskov, ki izhajajo iz uporabe znižanj in 
izključitev iz člena 99. Viri iz tega 
odstavka ostanejo pristojni regijam in se 
lahko dodelijo za posege na podeželski 
infrastukturi. 

Obrazložitev

Vire, pridobljeni zaradi nepravilnega ravnanja posameznih upravičencev, ki lahko ogrozijo 
rezultate dejavnosti regionalnih skupnosti na različnih ravneh, bi treba ponovno uporabiti v 
korist zadevne skupnosti, v skladu s specifičnim namenom prihodkov. 

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 100 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko obdržijo 10 %
zneskov, ki izhajajo iz uporabe znižanj in 
izključitev iz člena 99.

Države članice lahko obdržijo 25 %
zneskov, ki izhajajo iz uporabe znižanj in 
izključitev iz člena 99.

Obrazložitev

Ne vidim razloga, zakaj je Komisija uvedla to spremembo (zneske je zmanjšala s 25 na 10 %). 
Sedanja uredba (člen 25 Uredbe (ES) št. 73/2009) državam članicam omogoča, da obdržijo 
25 % zneskov, ki izhajajo iz uporabe znižanj.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 110 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) uravnotežen teritorialni razvoj najmanj 
na regionalni ravni, s poudarkom na 
zaposlovanju na podeželju, rasti, družbeni 
mobilnosti, demografskih gibanjih, 
izseljevanju, prihodkih in revščini na 
podeželskih območjih.
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