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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je s predlogom za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 predstavila sklop 
uredb, ki določajo zakonodajni okvir za skupno kmetijsko politiko (SKP) v obdobju 2014–
2020. S tem okvirom so bili določeni glavni izzivi, zlasti 1) vzdržna proizvodnja hrane, 2) 
trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepi na področju podnebnih sprememb ter 3) 
uravnotežen teritorialni razvoj. Komisija navaja, da bosta oba stebra SKP bistvena za ustrezno 
soočanje s temi izzivi, ki zelo skrbijo evropske regije in ozemlja. Nova pravila za neposredna 
plačila bi morala zagotoviti pošteno in trajnostno delitev virov. 

Pripravljavka mnenja popolnoma podpira zamisel o ambicioznejših „zelenih” merilih za 
neposredna plačila kmetom. Le-ta so odgovor na sedanje okoljske in socialne izzive. Vendar 
pripravljavka mnenja meni, da so sedanji predlogi prešibki, da bi vodili k naprednim, 
trajnostnim sistemom kmetovanja, ki so odločilni za trajnostni teritorialni razvoj podeželja. 
Zato pripravljavka mnenja predlaga izvajanje ukrepov, ki bi omogočili boljšo obravnavo 
evropskih podeželskih območij.

Glede regionalnega razvoja pripravljavka mnenja poziva k večjemu deležu letnih nacionalnih 
zgornjih meja, namenjenih dodatni podpori za razvoj podeželja, hkrati pa je proti vsakršnemu 
znižanju zneskov za razvoj podeželja.

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 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila; 
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo; 
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila; 
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo; 
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
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upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; 
določanjem letne zgornje meje za plačilo 
za območja z naravnimi omejitvami; 
določanjem letne zgornje meje za plačilo 
za mlade kmete; določanjem letne zgornje 
meje za prostovoljno vezano podporo; 
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore; 
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž; 
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo uvedbe naprednih trajnostnih 
sistemov kmetovanja, okoljskega 
upravljanja in blažitev posledic podnebnih 
sprememb; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo za območja z naravnimi 
omejitvami; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo za mlade kmete; določanjem 
letne zgornje meje za prostovoljno vezano 
podporo; sprejemanjem pravil o postopku 
za ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore; 
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž; 
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 

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

plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so kolobarjenje, ohranjanje 
trajnega travinja in ekološke 
infrastrukture. 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].

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Izvajanje plačil za napredne 
trajnostne sisteme kmetovanja, okoljsko 
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upravljanje in blažitev posledic podnebnih 
sprememb na regionalni ravni, kot ga 
določa ta uredba, lahko spremlja uvedba 
teritorialnih sporazumov med 
regionalnimi oblastmi in kmeti. 
Teritorialni sporazumi lahko omogočijo 
skupno izvajanje večjih posebnih 
spodbujevalnih ukrepov na upravičenih 
kmetijskih površinah, katerih namen je 
zaščita vodnih virov, biotske 
raznovrstnosti in prsti, glede na lokalne 
posebnosti in skupne ter izmerljive cilje.

Or. en

Predlog spremembe 4

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) 7 % orne zemlje na kmetijo bo 
uporabljenih za povečanje funkcionalne 
biotske raznovrstnosti ter posledično 
boljše delovanje kmetijski ekosistemov ali 
zvečanje javnih dobrin. Za vzpostavitev 
zaščitnih pasov bi treba dodati še 
elemente, ki običajno že spadajo k 
okoljskim ukrepom (na primer žive meje, 
jarki, mokrišča in drugi polnaravni 
habitati ter druge obstoječe ustrezne 
krajinske značilnosti), da bi se ustvarile 
kmetijsko-ekološke infrastrukture za 
trajnostne kmetijske ekosisteme. Ne gre 
torej za odvzem zemlje proizvodnji, ne za 
novo opuščanje zemljišč, ampak za 
dolgoročno izboljšanje učinkovitosti 
celotnega sistema. Da se zagotovi 
učinkovito in skladno izvajanje ekološke 
infrastrukture ob upoštevanju posebnosti 
držav članic, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za nadaljnjo opredelitev 
ekološke infrastrukture, navedene v 
okviru tega ukrepa.
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Or. en

Predlog spremembe 5

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 

(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. 
Države članice bi morale opraviti posebno 
oceno učinka uporabe vezane podpore. 
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, trajnostnih praks kmetovanja 
ter okoljskega upravljanja in zaposlovanja 
na kmetijah v zadevnih regijah ter 
predvsem na območjih z naravnimi 
omejitvami, kot so otoške in gorske regije.
Ta pomoč mora biti na voljo tudi kmetom, 
ki imajo 31. decembra 2013 posebne
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10 % letne nacionalne zgornje meje, ki jo 
določi država članica, je treba Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje izvedbenih 
ukrepov brez uporabe Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

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 
določi država članica, je treba Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje izvedbenih 
ukrepov brez uporabe Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Zaradi okrepitve njihove politike 
razvoja podeželja bi bilo treba državam 
članicam dati možnost, da prenesejo 
sredstva iz svoje zgornje meje neposrednih 
plačil v podporo za razvoj podeželja. 
Hkrati je treba državam članicam, v 
katerih je raven neposredne podpore nižja 
od 90 % povprečne ravni podpore v Uniji, 
dati možnost, da prenesejo sredstva iz 
svoje podpore za razvoj podeželja v 
zgornjo mejo neposrednih plačil. Take 
odločitve se lahko z določenimi 
omejitvami sprejmejo enkrat za celotno 
obdobje uporabe te uredbe.

(43) Zaradi okrepitve njihove politike 
razvoja podeželja bi bilo treba državam 
članicam dati možnost, da prenesejo 
sredstva iz svoje zgornje meje neposrednih 
plačil v podporo za razvoj podeželja. Take 
odločitve se lahko z določenimi 
omejitvami sprejmejo enkrat za celotno 
obdobje uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) plačilom za kmete, ki izvajajo kmetijske ii) plačilom za kmete, ki privzamejo 
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prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje;

trajnostne načine kmetovanja, ki ugodno 
vplivajo na biotsko raznovrstnost, dobro 
upravljanje rodovitnosti tal in vode, 
podnebje in okolje in ki občutno presegajo 
pravila navzkrižne skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) napredni trajnostni sistemi 
kmetovanja pomenijo prakse kmetovanja, 
ki presegajo obstoječa pravila o navzkrižni 
skladnosti iz Uredbe (EU) št. […] [URP] 
in ki stalno izboljšujejo upravljanje 
naravnih hranil, vodnih ciklov in 
energetskih tokov tako, da se zmanjšata 
okoljska škoda in tratenje neobnovljivih 
virov, ter ohranjajo visok pridelek ter 
živalsko in naravno raznolikost v 
proizvodnem sistemu;

Or. en

Obrazložitev

Prehod na napredne trajnostne sisteme kmetovanja je odločilen za trajnostni teritorialni 
razvoj podeželja.

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „kolobarjenje” pomeni pridelovanje, 
ki vključuje vsaj štiri različne pridelke, od 
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katerih je eden stročnica;

Or. en

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „ekološka infrastruktura” pomeni  
krajinske elemente, kmetijsko gozdarstvo, 
biotsko raznovrstnost, gospodarjenje z 
vodo in prstjo, biotopi itd., ki stabilizirajo 
in krepijo kmetijsko-ekološke načine 
kmetovanja in sisteme okoljskega 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Aktivni kmet Izključitev iz neposrednih plačil

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) prosilci za plačilo zemlje ne
obdelujejo ali aktivno vzdržujejo v dobrih 
kmetijskih in okoljskih pogojih v skladu s 
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členom 4 te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) izvajata se netrajnostno kmetovanje 
in živinoreja, s katerima se zaradi 
nezadostnega upravljanja s hranili in
posledičnim onesnaževanjem vode 
sistematično in resno kršijo pravila 
navzkrižne skladnosti iz Uredbe (EU) št...
[URP], saj je gostota živine na 
razpoložljive hektarje previsoka, odvisnost 
od zunanje energije, biocidov, 
antibiotikov, vode in vnosov hranil pa je 
velika.

Or. en

Obrazložitev

Prehod na napredne trajnostne sisteme kmetovanja je odločilen za trajnostni teritorialni 
razvoj podeželja.

Predlog spremembe 14

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 

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 20 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
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Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 
plačil.

Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 
plačil.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da za razvoj podeželja odobrijo dodatnih 20 % 
svojega letnega nacionalnega proračuna, da se razvoj podeželja okrepi v okviru skupne 
kmetijske politike ter širše perspektive regionalnega razvoja, za kar prispeva Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja, vključen v uredbo o skupnih določbah.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

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

Or. en

Obrazložitev

Podpora EU razvoju podeželja se ne bi smela zmanjšati, saj bi to lahko resno oviralo 
teritorialno kohezijo, zlasti v regijah v visoko stopnjo podeželskih območij ali s podeželskimi 
območji, ki zaostajajo v razvoju.
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Predlog spremembe 16

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, gospodarske in okoljske
značilnosti in njihov regionalni kmetijski 
potencial ali njihova institucionalna ali 
administrativna struktura. Da bi se izognili 
velikim razlikam v regionalnem 
dodeljevanju plačil, se predhodno oceni 
okoljski in družbeno-ekonomski učinek 
vsake plačilne sheme in ustrezne 
opredelitve.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja velika nevarnost, da bi se ovirala ali omejila lokalna in regionalna prizadevanja, če 
bi zgodovinska plačila, ki povzročajo nepošteno in netrajnostno delitev virov, ostala osnova 
za nadaljnja plačila.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice Komisijo do 
1. avgusta 2013 uradno obvestijo o 
odločitvi iz odstavka 1 ter o ukrepih, 
sprejetih za uporabo členov 2 in 3.

5. Države članice Komisijo do 
1. avgusta 2013 uradno obvestijo o 
odločitvi iz odstavka 1 ter o ukrepih, 
sprejetih za uporabo členov 2 in 3. 
Obvestilo in spremljajoči dokumenti se 
objavijo v celoti.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Naslov III – poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje

Plačila za uvedbo naprednih trajnostnih 
sistemov kmetovanja, okoljskega 
upravljanja in blažitev posledic podnebnih 
sprememb

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 28a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Izvajanje plačil za napredne trajnostne 
sisteme kmetovanja, okoljsko upravljanje 
in blažitev posledic podnebnih sprememb 
na regionalni ravni, kot ga določa ta 
uredba, lahko spremlja uvedba 
teritorialnih sporazumov med 
regionalnimi oblastmi in kmeti, a mora 
upoštevati omejitev 30 % iz člena 33. 
Teritorialni sporazumi lahko omogočijo 
skupno izvajanje večjih posebnih 
spodbujevalnih ukrepov na upravičenih 
kmetijskih površinah, katerih namen je 
zaščita vodnih virov, biotske 
raznovrstnosti in prsti, glede na lokalne 
posebnosti in skupne ter izmerljive cilje.
(Vstavi se kot nov člen pred člen 29.)

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

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. Kmetje, ki so upravičeni do plačila na 
podlagi sheme enotnega plačila iz poglavja 
1, v obdobju med letoma 2014 in 2020 na 
upravičenih hektarjih, kot so opredeljeni v 
členu 25(2), prilagodijo dinamičen prehod 
na trajnostne sisteme kmetovanja, ki na 
celovit način odgovarjajo na okoljske in 
podnebne izzive ter izzive na področju 
biotske raznovrstnosti, prsti in 
gospodarjenja z vodo, kar pomeni:

Or. en

Obrazložitev
Prehod na napredne trajnostne sisteme kmetovanja je odločilen za trajnostni teritorialni 
razvoj podeželja.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 imajo štiri različne 
pridelke v kolobarju, če orna zemlja kmeta 
pokriva več kot 10 hektarov 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, in

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) na kmetijski površini vzpostavijo 
ekološko infrastrukturo.

Or. en

Predlog spremembe 23

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 treh praks 
iz odstavka 1, ki so ustrezne za izboljšanje 
njihovih praks kmetovanja in okoljskega 
upravljanja v skladu z odstavkom 1, in 
delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kmetje, ki na svojih kmetijah ravnajo 
v skladu z drugimi kmetijsko-okoljskimi 
sistemi, ki bistveno prispevajo k 
zmanjšanju uporabe pesticidov, 
ohranjanju in povečanju rodovitnosti tal 
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in blažitvi podnebnih sprememb, so 
upravičeni do plačil iz tega poglavja.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 30 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raznolikost pridelkov Kolobarjenje, raznolikost pridelkov in 
pokrovni posevki

Or. en

Predlog spremembe 26

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. Če orna zemlja kmeta pokriva več kot 10
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 izmenjuje kolobar
vsaj štirih različnih pridelkov ali štiri leta 
zapored praha. Vendar noben od štirih
pridelkov ne pokriva manj kot 10 % orne 
zemlje in glavni pridelek ne presega 50 % 
orne zemlje. Zaradi ugodnega učinka na 
rodovitnost tal se lahko v kolobarjenje na 
dve leti vključijo travno-deteljne 
mešanice.

Or. en

Obrazložitev
Da bi se povečale okoljske in socialno-ekonomske prednosti premišljene diverzifikacije 
pridelkov (večja izbira kmetijskih praks, stabilizacija prihodkov kmetov, manjša uporaba 
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pesticidov), nobeden od njih ne pokriva manj kot 10 % zemljišč, glavni pridelek pa ne presega 
50 %.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 32 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Površina z ekološkim pomenom Ekološka infrastruktura

Or. en

Predlog spremembe 28

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. Kmetje zagotovijo, da se najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnimi pašniki, 
uporabi za ekološko infrastrukturo, 
vključno s krajinskimi elementi, kot so 
žive meje, kamniti zidovi, zemljišča v 
prahi, ohranjene terase in polnaravni 
habitati. Na teh površinah se ne sme 
ponovno sejati in orati ter se ne smejo 
uporabljati gnojila ali pesticidi. Žetev, 
košnja in paša so dovoljene do mere, ki ne 
povzroča degradacije ruše. Pri ustvarjanju 
novih površin mešanega travinja, 
pašnikov ali travnikov se lahko za namene 
košnje ali paše, krajinskih značilnosti, 
zaščitnih pasov in pogozdenih površin, kot 
je navedeno v členu 25(2)(b)(ii), k 
mešanici vrst na pašnikih in travnikih 
dodajo stročnice.

Or. en
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Obrazložitev

Izboljšanje ekosistemskih storitev in razvoj ekoloških infrastruktur sta odločilna za trajnostni 
razvoj podeželja. Sem niso vključene pogozdene površine, ampak le polnaravni habitati ali 
zemlja, ki ni bila zorana, posejana, pognojena ali škropljena. Obstoječe elemente bi treba 
vključiti v načrtovanje območij z ekološko infrastrukturo.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Površine ekološke infrastrukture 
vključujejo posebne lokalne in regionalne 
postopke gojenja ali načine upravljanja 
zemljišč, ki podpirajo proces tranzicije k 
trajnostnim sistemom kmetovanja in 
boljšemu ravnanju z okoljem v skladu s 
členi 29, 30 in 31.

Or. en

Obrazložitev

Pospeševanje posebnih lokalnih in regionalnih načinov gojenja je bistveno za trajnostni 
teritorialni razvoj podeželja.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da bi natančneje opredelila vrste površin z 
ekološkim pomenom iz odstavka 1 tega 
člena ter dodala in opredelila druge vrste 
površin z ekološkim pomenom, ki se lahko 
upoštevajo pri odstotku iz navedenega 
odstavka.

2. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da bi natančneje opredelila vrste ekološke 
infrastrukture iz odstavka 1 tega člena ter 
dodala in opredelila druge vrste ekološke 
infrastrukture, ki se lahko upoštevajo pri 
odstotku iz navedenega odstavka.

Or. en
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Predlog spremembe 31

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: žita, 
oljnice, stročnice, zrnate stročnice, lan, 
konopljo, riž, oreške, mleko in mlečne 
proizvode, semena, ovčje in kozje meso, 
goveje in telečje meso, oljčno olje, 
posušeno krmo, hmelj, sladkorno peso, 
sladkorni trs in cikorijo, sadje in zelenjavo 
ter hitro rastoči panjevec.

Or. en

Predlog spremembe 32

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 
razlogov, spopadajo s težavami. Zato se 
zanjo opravi posebna ocena učinka, ki jo 
izvede zadevna država članica in o njej 
obvesti Komisijo.

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vezana podpora se lahko odobri le v 
obsegu, ki je potreben za spodbujanje 
ohranitve trenutnih ravni proizvodnje v 
zadevnih regijah.

4. Vezana podpora se lahko odobri le v 
obsegu, ki je potreben za spodbujanje 
ohranitve trenutnih ravni proizvodnje, 
trajnostnih praks kmetovanja ter 
okoljskega upravljanja in zaposlovanja na 
kmetijah v zadevnih regijah ter predvsem 
na območjih z naravnimi omejitvami, kot 
so otoške in gorske regije, na podlagi 
pogojev iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezno je treba upoštevati posebne izzive na območjih z naravnimi omejitvami.


