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6.3.2013 B7-0079/151 

Predlog spremembe  151 
Martin Häusling, José Bové 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 30 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 

z odobritvijo Komisije pravila o 

kolobarjenju na področjih, kjer 

kolobarjenje ni možno, prilagodijo. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Predlog spremembe  152 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

Kmetje na površinah svojih kmetijskih 

gospodarstev, prijavljenih kot trajno 

travinje in trajni pašnik 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 in trajnim 

pašnikom“), ohranjajo trajno travinje in 

trajni pašnik. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Predlog spremembe  153 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 pod trajnim travinjem 

in trajnimi pašniki se povečajo, če je kmet 

obvezan, da površine v letu 2014 

in/ali 2015 ponovno spremeni v trajno 

travinje in trajni pašnik, kot je določeno v 

členu 93 Uredbe (EU) No […] HZU. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Predlog spremembe  154 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

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. Sprememba največ 5 % referenčnih 

površin pod trajnim travinjem in trajnimi 

pašniki je dovoljena, razen za z ogljikom 

bogate prsti, mokrišča in polnaravno 

travinje in pašnike. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Predlog spremembe  155 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

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 pod trajnim travinjem 

in trajnimi pašniki v skladu z drugim 

pododstavkom odstavka 1, obnovo trajnega 

travinja in trajnih pašnikov, ponovno 

spremembo kmetijske površine v trajno 

travinje in trajne pašnike v primeru, da se 

dovoljeno zmanjšanje iz odstavka 2 

preseže, ter spremembo referenčnih 

površin pod trajnim travinjem in trajnimi 

pašniki v primeru prenosa zemljišč. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Predlog spremembe  156 
Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 
Häusling in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

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 kmetijskimi praksami, ki 

ugodno vplivajo na podnebje in okolje, ne 

da bi se s tem ogrozilo izpolnjevanje 

splošnih ciljev prenove. Pri navzkrižni 

skladnosti in nadzoru iz Uredbe (EU) št. 

[…] [HZU se razume, 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Predlog spremembe  157 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 29 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošna pravila  Splošna pravila  

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, katerih orna zemlja presega 

površino 10 hektarjev in 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:  

(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) kolobarjenje;  

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 

obstoječe trajno travinje in  

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 

obstoječe trajno travinje in trajne pašnike; 

ter  

(c) na kmetijski površini imajo površino z 

ekološkim pomenom.  

(c) na kmetijski površini imajo površino z 

ekološkim pomenom. 

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 

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 
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kmetom, ki upoštevajo tiste od treh praks 

iz odstavka 1, ki se nanje nanašajo, in 

delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32. 

kmetom, ki upoštevajo tiste od treh praks 

iz odstavka 1, ki se nanje nanašajo, in 

delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32. 

3. Kmetje, katerih kmetijska gospodarstva 

so v celoti ali deloma na območjih, zajetih 

v Direktivi 92/43/EGS ali 2009/147/ES, so 

upravičeni do plačila iz tega poglavja, pod 

pogojem da upoštevajo kmetijske prakse iz 

tega poglavja, kolikor so te prakse v 

zadevnem gospodarstvu skladne s cilji 

navedenih direktiv.  

3. Kmetje, katerih kmetijska gospodarstva 

so v celoti ali deloma na območjih, zajetih 

v Direktivi 92/43/EGS ali 2009/147/ES, so 

upravičeni do plačila iz tega poglavja, pod 

pogojem da upoštevajo kmetijske prakse iz 

tega poglavja, kolikor so te prakse v 

zadevnem gospodarstvu skladne s cilji 

navedenih direktiv.  

4.  4. 

Kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 

29(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 v zvezi z 

ekološkim kmetovanjem, so zaradi tega 

upravičeni do plačila iz tega poglavja.  

Kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 

29(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 v zvezi z 

ekološkim kmetovanjem, so zaradi tega 

upravičeni do plačila iz tega poglavja.  

Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

gospodarstva, ki se uporabljajo za ekološko 

pridelavo v skladu s členom 11 Uredbe 

(ES) št. 834/2007.  

Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

gospodarstva, ki se uporabljajo za ekološko 

pridelavo v skladu s členom 11 Uredbe 

(ES) št. 834/2007.  

 4 a. Za kmete, ki izpolnjujejo obveznosti, 

sprejete v skladu s členom 39(2) Uredbe 

(ES) št. 1698/2005 ali členom 29(2) 

Uredbe (ES) 90 […][RDP], ali tiste, 

katerih kmetijsko gospodarstvo ima 

certifikat po nacionalni ali regionalni 

shemi okoljskega certificiranja, velja, da 

delujejo skladno z eno ali več zadevnimi 

kmetijskimi praksami iz odstavka 1, če te 

obveznosti in sheme okoljskega 

certificiranja izpolnjujejo naslednje 

pogoje: 

 (a) zajemajo celotni del gospodarstva 

kmeta, za katerega veljajo ustrezne prakse 

iz odstavka 1; 

 (b) so enake vrste kot prakse iz odstavka 

1; ter 

 (c) presegajo prakse iz odstavka 1 glede 

vpliva na podnebje in okolje. 

5. Plačilo iz odstavka 1 ima obliko letnega 

plačila na upravičeni hektar, prijavljen v 

skladu s členom 26(1), njegov znesek pa se 

vsako leto izračuna tako, da se znesek, ki 

izhaja iz uporabe člena 33(1), deli s 

5. Plačilo iz odstavka 1 ima obliko letnega 

plačila na upravičeni hektar, prijavljen v 

skladu s členom 26(1), njegov znesek pa se 

vsako leto izračuna tako, da se znesek, ki 

izhaja iz uporabe člena 33(1), deli s 
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skupnim številom upravičenih hektarjev, 

prijavljenih v zadevni državi članici v 

skladu s členom 26.  

skupnim številom upravičenih hektarjev, 

prijavljenih v zadevni državi članici v 

skladu s členom 26.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/158 

Predlog spremembe  158 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 30 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Raznolikost pridelkov Kolobarjenje 

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 10 hektarjev in se ne uporablja za 

pridelavo trave (posejane ali naravne), ni 

dana v praho ali se velik del leta na njej ne 

prideluje trajni pridelek pod vodo, se na 

orni zemlji tri zaporedna leta izmenjuje 

kolobar vsaj treh različnih pridelkov.  

 1a. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 

z odobritvijo Komisije pravila o 

kolobarjenju na področjih, kjer 

kolobarjenje ni možno, prilagodijo.  

2. Komisija je v skladu s členom 55 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

o določitvi „pridelka“ in pravil v zvezi z 

uporabo natančnega izračuna deležev 

različnih pridelkov. 

2. Komisija je v skladu s členom 55 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

o določitvi „pridelka“ in pravil v zvezi z 

uporabo natančnega izračuna deležev 

različnih pridelkov.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Predlog spremembe  159 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 31 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Trajno travinje Trajno travinje in trajni pašniki 

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 ali trajni pašnik 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 ali trajnim 

pašnikom“), ohranjajo trajno travinje ali 

trajni pašnik.  

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 pod trajnim travinjem 

in trajnimi pašniki se povečajo, če je kmet 

obvezan, da površine v letu 2014 

in/ali 2015 ponovno spremeni v trajno 

travinje in trajni pašnik, kot je določeno v 

členu 93 Uredbe (EU) No […] HZU.  

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. Sprememba največ 5 % referenčnih 

površin pod trajnim travinjem in trajnimi 

pašniki je dovoljena, razen za z ogljikom 

bogate prsti, mokrišča in polnaravno 

travinje in pašnike. Ta odstotni delež se v 

izjemnih okoliščinah lahko poveča na 7 

%.  

3. Komisija je v skladu s členom 55 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 

3.  Komisija je v skladu s členom 55 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 
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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.  

referenčnih površin pod trajnim travinjem 

in trajnimi pašniki v skladu z drugim 

pododstavkom odstavka 1, obnovo trajnega 

travinja in trajnih pašnikov, ponovno 

spremembo kmetijske površine v trajno 

travinje in trajne pašnike v primeru, da se 

dovoljeno zmanjšanje iz odstavka 2 

preseže – v primeru izjemnih razmer iz 

odstavka 2 –, ter spremembo referenčnih 

površin pod trajnim travinjem in trajnimi 

pašniki v primeru prenosa zemljišč.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/160 

Predlog spremembe  160 
Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 
Pietikäinen in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

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 najmanj 7 % 

njihovih upravičenih hektarjev iz člena 

25(2), razen površin pod trajnim travinjem 

in trajnimi pašniki, obsega površine z 

ekološkim pomenom, npr. zemljišča v 

prahi, terase, krajinske značilnosti, zaščitne 

pasove in polnaravne habitate. Te 

površine veljajo za površine z ekološkim 

pomenom, če se ne orjejo, sejejo ali 

gnojijo z neorganskimi gnojili ali škropijo 

s pesticidi, lahko pa na njih poteka paša, 

spravilo ali košnja ob ustreznem času, 

skladnem s potrebami za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti. 

Or. en 

 

 

 


