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ODGOVORI EVROPSKE KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA 

RAČUNSKEGA SODIŠČA: 

„BIOTSKA RAZNOVRSTNOST NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH: S PRISPEVKOM 

SKP SE UPAD NI USTAVIL” 

 

 

POVZETEK 

Skupni odgovor Komisije na odstavke I–VII 

Strategija za biotsko raznovrstnost, ki jo je Komisija sprejela leta 2011, vključuje šest ciljev, vključno 

s ciljem 3 o prispevku kmetijstva in gozdarstva. Medtem ko je kmetijski cilj splošen, so povezani 

ukrepi bolj specifični. 

Kar zadeva kmetijski cilj, se izboljšanje biotske raznovrstnosti primerja s količinsko opredeljenimi 

cilji za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatov, ki so pomembni za EU v cilju 1, in za obnovo 

15 % poškodovanih ekosistemov v okviru cilja 2. 

Komisija meni, da je usklajenost med politikami EU ustrezna, in poudarja, da so za merjenje genske 

raznovrstnosti pristojne države članice. Pri vmesnem pregledu strategije za biotsko raznovrstnost je 

bilo ugotovljeno, da je zasnova skupne kmetijske politike (SKP) primerna za njene cilje: reforma SKP 

za obdobje 2014–2020 zagotavlja različne instrumente, ki lahko prispevajo k podpiranju biotske 

raznovrstnosti. Za uresničitev cilja morajo države članice te ukrepe začeti izvajati v ustreznem 

obsegu. Na lokalni ravni je mogoče najti primere uspešnih trajnostnih kmetijskih praks. Če bi se 

izvajale na širši ravni, bi se lahko EU vrnila na pot proti uresničitvi cilja do konca leta 2020. 

Metodologija Komisije za spremljanje proračuna SKP za biotsko raznovrstnost temelji na 

mednarodno dogovorjeni metodologiji z označevalci Rio Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj (OECD). Komisiji se zato njena metodologija ne zdi nezanesljiva, čeprav se o uporabi 

označevalcev Rio razpravlja. 

V zvezi z instrumenti SKP Komisija meni, da navzkrižna skladnost prispeva k doseganju ambicioznih 

ciljev glede biotske raznovrstnosti tako, da nekatera plačila v okviru SKP povezuje s sklopom 

osnovnih zakonodajnih pravil, pri čemer se uporablja kot izhodišče za spodbujevalne ukrepe, podprte 

s sredstvi SKP.  

Drug pomemben element za podporo kmetom, ki izvajajo prakse, koristne za biotsko raznovrstnost, je 

sistem kmetijskega svetovanja. V okviru neposrednih plačil ima ozelenitev precejšen potencial za 

izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti.  

Navzkrižna skladnost in ozelenitev zajemata velika območja ter sta obvezni, zato dejansko omogočata 

kmetom enake konkurenčne pogoje. V zvezi s tem je Komisija v okviru sedanje SKP, še bolj pa v 

predlogu za prihodnjo SKP, prednostno obravnavala možnosti, ki ugodno vplivajo na biotsko 

raznovrstnost. 

Komisija različnih kmetijsko-okoljskih obveznosti, izvedenih v Uniji, ne razvršča na „svetlo zelene” 

in „temno zelene”, kar je poenostavljen način opisovanja zelo velikega števila podprtih praks v Uniji. 

Čeprav je stopnja sodelovanja v zahtevnejših kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepih res nižja, 

Komisija meni, da se s soobstojem različnih vrst takih ukrepov ter obveznostmi, ki temeljijo na 

ukrepih, in obveznostmi, ki temeljijo na rezultatih, zagotavljajo dodatne javne dobrine in prispeva k 

ciljem glede biotske raznovrstnosti. 

V predlogu Komisije za prihodnjo SKP so upoštevane prednosti in pomanjkljivosti instrumentov 

SKP, vključen pa je tudi usklajen in okrepljen okvir, vključno z okrepljeno pogojenostjo, 

svetovalnimi storitvami, ekoshemami v okviru stebra I in ukrepi v okviru stebra II. Državam članicam 
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bo zagotovljena precejšnja prožnost za usklajeno uporabo teh instrumentov za večjo ambicioznost 

glede biotske raznovrstnosti ter njihovo določitev v strateških načrtih SKP, ki jih bo potrdila 

Komisija. Rezultati se bodo letno merili z namenskimi skupnimi kazalniki rezultatov, od katerih se jih 

več nanaša posebej na biotsko raznovrstnost, ter kazalniki učinka in ocenami. 

VIII. Komisija sprejema vsa priporočila. Glej podrobne odgovore Komisije v oddelku „Zaključki in 

priporočila”.  

UVOD 

02. Intenzifikacija kmetijstva ni edini vzrok za izgubo biotske raznovrstnosti v Evropi. V poročilu 

Evropske agencije za okolje (EEA) o stanju okolja je navedeno, da se „[b]iotska raznovrstnost in 

ekosistemi Evrope [...] srečujejo s kumulativnimi pritiski zaradi spremembe rabe zemljišč, 

pridobivanja naravnih virov, onesnaževanja, podnebnih sprememb in invazivnih tujerodnih vrst”.  

Poleg tega sta v poročilu med glavnimi vzroki za upad biotske raznovrstnosti izrecno navedeni tudi 

opuščanje zemljišč in širjenje mestnih območij. 

V poročilu o stanju okolja je navedeno še, da „[d]olgoročni trendi v zvezi s populacijami ptic 

kmetijske krajine, gozdnih ptic ter vseh splošno razširjenih ptic in travniških metuljev dokazujejo, da 

je biotska raznovrstnost v Evropi močno upadla”.
1
 

V poročilu Komisije o vmesnem pregledu strategije za biotsko raznovrstnost je poleg tega navedeno: 

„Čeprav so splošni trendi še vedno zelo zaskrbljujoči, pa so bile dosežene številne izboljšave na 

lokalni ravni, ki so neposredna posledica dobrih kmetijskih praks in ukrepov na področju biotske 

raznovrstnosti v okviru SKP, zlasti kmetijsko-okoljskih ukrepov, in na območjih omrežja 

Natura 2000. Takšni uspehi pošiljajo pomembno sporočilo glede dosegljivosti cilja za biotsko 

raznovrstnost za leto 2020, vendar bi jih bilo treba razširiti, da bi dosegli izmerljive rezultate na ravni 

EU.” 

Komisija meni, da nemška študija ni vključevala analize pestrosti vrst žuželk. Poleg tega v članku ni 

bila preskušena hipoteza o kmetijstvu kot gonilu izgube biomase, ampak drugih dejavnikov, pri čemer 

jasne vzročne zveze niso bile ugotovljene. Nazadnje, rezultati študije ne izražajo nujno stanja na ravni 

EU. 

03. Vrednost kazalnika splošno razširjenih ptic kmetijske krajine se je med letoma 1990 in 2017 na 

ravni EU statistično pomembno zmanjševala, in sicer za 1,47 % na leto. Trend zmanjševanja kaže, da 

se je med letoma 2009 in 2017 upad ustalil. 

Pritiske na populacije ptic kmetijske krajine povzroča kombinacija dejavnikov, vključno s spremembo 

pokrovnosti tal (npr. urbanizacijo), opuščanjem zemljišč, podnebnimi spremembami, invazivnimi 

tujerodnimi vrstami in kmetijstvom. 

04. Evropski indeks travniških metuljev je v smislu reprezentativnosti omejen. Trenutno indeks 

travniških metuljev temelji na spremljanju v 14 državah, pri čemer je 75 % mest spremljanja v le treh 

državah, tj. Združenem kraljestvu, na Nizozemskem in v Nemčiji. Tudi brez Združenega kraljestva 

zahodne države EU zajemajo 74 % transektov.  Severna (14 %), Južna (11 %) in Vzhodna Evropa 

(1 %) so preslabo zastopane
2
.  

                                                           
1 „Vzroki za to so bili predvsem izguba, razdrobljenost in degradacija naravnih in polnaravnih ekosistemov, ki so jih povzročili predvsem 

intenzifikacija kmetijstva (Donald in drugi, 2001; Van Dyck in drugi, 2009; Jeliazkov in drugi, 2016), intenzivno gospodarjenje z gozdovi 
(Virkkala, 2016; Fraixedas in drugi, 2015), opuščanje zemljišč in širjenje mestnih območij (poglavji 5 in 13). Na primer, ptice zaradi 

zmanjševanja raznovrstnosti v habitatih (npr. z odstranjevanjem mejic in dreves na mejah zaradi povečanja polj) ter izgube in 

razdrobljenosti habitatov izgubljajo gnezdišča in vire hrane, to pa prispeva k upadu populacije (Guerrero in drugi, 2012). Zaradi širjenja 
mestnih območij se višajo ravni svetlobe iz antropogenih virov ter hrupa, kar vpliva na vedenje ptic pevk in ovira zvočno komunikacijo med 

pticami (poglavje 11). 

2 Med južnimi državami je delno zastopana samo Španija; Portugalska, Italija, Grčija, Malta in Ciper niso zastopani. Zastopanost vzhodnih 

držav je zanemarljiva, pri čemer je v Romuniji in Sloveniji 12 oziroma 8 transektov; ostale vzhodne države niso vzorčene. Med severnimi 
državami Danska in Estonija nista zastopani, večina transektov pa je na Švedskem (glej van Sway in drugi, 2017). 
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Da bi se število držav, v katerih se izvaja spremljanje, povečalo, je Komisija začela pilotni projekt 

(Assessing Butter Flies in Europe – ABLE (ocenjevanje metuljev v Evropi), https://butterfly-

monitoring.net/able). 

05. Natura 2000 je usklajeno evropsko ekološko omrežje območij, na katerih so zaščiteni naravni 

habitati in habitati vrst, pomembnih za EU. Najnovejša nacionalna poročila o stanju in trendih v zvezi 

z vrstami in habitati v okviru šestletnega cikla poročanja za obdobje 2013–2018 na podlagi direktiv o 

habitatih in pticah niso dokončana in se zdaj ocenjujejo. Podatki, ki jih je predložilo Sodišče, kažejo 

vsoto zadevnih nacionalnih podatkov, medtem ko je za EU potreben kompleksnejši izračun. Vendar 

nacionalni podatki že kažejo, da se je stanje traviščnih habitatov od zadnjega cikla poročanja komaj 

kaj izboljšalo, večinoma pa prevladujejo negativni trendi. Evropska agencija za okolje (EEA) je 

navedla, da so pritiski in grožnje za vse kopenske vrste, habitate in ekosisteme, o katerih najpogosteje 

poročajo države članice, povezani s kmetijstvom. 

06. Komisija se zaveda skrbi zaradi trendov upada biotske raznovrstnosti, povezane s kmetijstvom, ki 

jih je Evropsko računsko sodišče navedlo v študijah (kmetijske prakse z nizko intenzivnostjo in 

intenzivne kmetijske prakse). Upoštevati bi bilo treba, da se v teh študijah ne prikazuje celotna 

raznolikost sistemov kmetovanja v EU. 

Poleg tega je ena od študij (Sutcliffe in drugi) zaradi pomanjkanja dokazov v zvezi s 

pomanjkljivostmi SKP nekoliko omejena. 

07. Splošna ocena Komisije bo vključevala tudi spletno javno posvetovanje, katerega rezultati bi 

morali biti objavljeni pozneje leta 2020. V prvem četrtletju leta 2021 bo predvidoma objavljen delovni 

dokument služb Komisije o obsežnejši oceni v zvezi z naravnimi viri. 

V zunanji ocenjevalni študiji je bilo ugotovljeno, da zaradi pomanjkanja podatkov ni mogoče oceniti 

neto kombiniranega učinka instrumentov in ukrepov SKP na biotsko raznovrstnost, niti v delno 

kvantitativnem smislu.  

Poleg tega je bilo v študiji ugotovljeno, da je bilo poročanje držav članic o trajnostnem upravljanju 

naravnih virov in varstvu biotske raznovrstnosti združeno v okviru prednostne naloge 4. Zato je bilo 

za prihodnjo SKP predlagano, naj se to poročanje jasneje loči. 

08. Komisija meni, da so v prvi študiji o stanju na Češkem predstavljeni rezultati v zvezi z 

intenzifikacijo kmetijstva in razširjenostjo ptic kmetijske krajine, vendar študija ne vključuje 

dejanskih dokazov o vplivu SKP na biotsko raznovrstnost kmetijskih zemljišč. 

Poleg tega so v zvezi z nemško študijo (Seibold in drugi) avtorji navedli, da „še vedno ni jasno, katere 

so prizadete vrste rabe zemljišč in skupine členonožcev, niti to, ali sta ugotovljena upada biomase in 

raznovrstnosti medsebojno povezana“. 

12. Konferenca pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP 15) bo preložena na začetek 

leta 2021. Konkretna oblika nadaljnjih ukrepov v letu 2021 še ni določena. 

 

PRIPOMBE 

19. Upoštevan bo tudi prispevek direktiv o naravi, ki zagotavljata ključne ukrepe za spopadanje z 

izgubo biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih, za zaščitene habitate in vrste, povezane s 

kmetijstvom: akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo vključuje več pobud, Komisija pa je 

vzporedno s tem začela postopke ugotavljanja kršitev, v katerih neposredno obravnava habitate in 

vrste na kmetijskih zemljiščih. 

20. Politike in strategije EU ne trajajo enako dolgo.  

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 je bila sprejeta maja 2011, njen cilj pa je bil do 

leta 2020 zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, torej je bila sprejeta za devetletno obdobje. 

https://butterfly-monitoring.net/able
https://butterfly-monitoring.net/able
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Reforma SKP za obdobje 2014–2020 zagotavlja različne instrumente, ki lahko prispevajo k 

podpiranju biotske raznovrstnosti. Zdaj morajo države članice te priložnosti začeti izkoriščati v 

ustreznem obsegu. Na lokalni ravni je mogoče najti primere uspešnih trajnostnih kmetijskih praks. Če 

bi se širše izvajale, bi lahko EU vrnile nazaj na pot proti uresničitvi cilja do leta 2020 (glej odstavek 2 

vmesnega pregleda strategije za biotsko raznovrstnost). 

V okviru prihodnje SKP po letu 2020 bo večji poudarek na smotrnosti, pri čemer se bo letno 

spremljalo več kazalnikov rezultatov, povezanih z biotsko raznovrstnostjo, ki se bodo primerjali z 

letnimi mejniki, določenimi v strateških načrtih SKP. Te kazalnike bodo dopolnjevali kazalniki 

učinka in ocene. 

21. V vmesnem pregledu strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2020, izvedenem leta 2015, je 

sicer priznana splošna izguba biotske raznovrstnosti, vendar pa so poudarjene tudi številne izboljšave 

na lokalni ravni, dosežene z ukrepi na področju biotske raznovrstnosti v okviru SKP. Pomembno 

sporočilo v zvezi z dosegljivostjo kmetijskega cilja glede biotske raznovrstnosti do leta 2020 je bilo, 

da morajo države članice izkoristiti uspehe in priložnosti v ustreznem obsegu. 

V podporni študiji o oceni učinkov SKP na biotsko raznovrstnost in predhodnih poročilih držav članic 

na podlagi direktiv o naravi (Stanje narave za leto 2020, EEA) so predstavljeni novejši dokazi. 

Strategija EU za biotsko raznovrstnost se še ocenjuje, predhodne ugotovitve iz podporne študije pa bi 

morale biti na voljo maja, vendar bodo za cilj 3a te ugotovitve temeljile tudi na poročilu Stanje narave 

za leto 2020 in oceni SKP v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. 

22. V novi strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030
3
 (v kombinaciji s strategijo „od vil do 

vilic“
4
), ki jo je Komisija sprejela maja 2020, so določeni cilji v zvezi s kmetijstvom. V predlogu 

Komisije za SKP po letu 2020 se izrecno zahteva, naj države članice upoštevajo nacionalne okoljske 

načrte in njihove cilje, ki izhajajo iz zakonodaje Unije, ki vključuje direktivi o pticah in habitatih. 

23. Cilj 3 je horizontalni cilj, razdeljen na podcilj 3a za kmetijstvo in 3b za gozdarstvo. Komisija 

meni, da je za biotsko raznovrstnost kmetijskih zemljišč pomemben samo cilj 3a. Sam po sebi ni 

količinsko opredeljen. V skladu s ciljem 3a navedene strategije je treba doseči „izmerljivo izboljšanje 

stanja ohranjenosti vrst in habitatov, ki so odvisni od kmetijstva ali to nanje vpliva, ter pri 

zagotavljanju ekosistemskih storitev v primerjavi z referenčnim poročilom EU iz leta 2010“. 

Poleg tega cilj vključuje količinsko opredeljivo komponento, saj se nanaša na izmerljivo izboljšanje 

stanja ohranjenosti vrst in habitatov v okviru cilja 1 in obnovitev 15 % poškodovanih ekosistemov v 

okviru cilja 2. Razlaga in merjenje cilja 2 sta dejansko bila izziv. 

24. Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 se ne sklicuje na „racionalizirane kazalnike 

evropske biotske raznovrstnosti“ (SEBI) ali na druge sisteme spremljanja.  

Sklop kazalnikov SEBI je bil od svojega oblikovanja leta 2005 spremenjen in prilagojen, da se je 

upoštevalo razpoložljivost informacij, pomembnih za biotsko raznovrstnost, in vrzeli v njih. Številni 

kazalniki so bili metodološko okrepljeni, da bi se zagotovile zanesljivejše ocene biotske 

raznovrstnosti. Tako trenutni sklop kazalnikov SEBI še naprej zagotavlja obsežno zbirko dokazov, s 

katero se sledijo stanje in trendi biotske raznovrstnosti v Evropi, vključno s kmetijskimi ekosistemi.  

Zaradi pomanjkanja uveljavljenih sistemov spremljanja, ki bi lahko zagotavljali nove podatke in 

informacije, je bilo treba opustiti nekatere kazalnike iz prvotnega sklopa, na primer v zvezi z gensko 

raznovrstnostjo ali območji visoke naravne vrednosti. Poleg tega naj bi se za preprečevanje 

podvajanja prizadevanj pri sklopu upoštevali razvoj in spremembe drugih ustreznih pobud v zvezi s 

kazalniki, kot so kmetijsko-okoljski kazalniki ali kazalniki SKP, ter novi postopki, kot so kartiranje in 

ocenjevanje ekosistemov in njihovih storitev ali cilji trajnostnega razvoja.   

                                                           
3 Sporočilo Komisije:  „Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje narave v naša življenja“, COM(2020) 380 final. 

 
4  Sporočilo Komisije: „Strategija ‚od vil do vilic‘ – za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem“, COM(2020) 381 final. 
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Opustitev nekaterih kazalnikov ne pomeni, da drugih kazalnikov SEBI ni mogoče uporabljati za 

spremljanje napredka na področju biotske raznovrstnosti. 

25. Glavni kazalniki za spremljanje SKP so kazalniki iz skupnega okvira spremljanja in vrednotenja. 

Kmetijsko-okoljski kazalniki so namenjeni spremljanju vključevanja okoljskih vidikov v SKP. Niso 

pa glavni kazalniki za spremljanje SKP na splošno. 

Kar zadeva koncept „visoke naravne vrednosti“, Komisija razlikuje med: 

(a) kmetovanjem visoke naravne vrednosti in (b) kmetijskimi zemljišči visoke naravne vrednosti. 

Koncept kmetovanja visoke naravne vrednosti se nanaša na vzročno zvezo med nekaterimi vrstami 

kmetijske dejavnosti in ustreznimi okoljskimi izidi, vključno z visokimi stopnjami biotske 

raznovrstnosti ter navzočnostjo habitatov in vrst, dragocenih za okolje. 

Kazalnik „kmetijsko zemljišče visoke naravne vrednosti“ je opredeljen kot odstotni delež kmetijske 

površine v uporabi, ki ima visoko naravno vrednost. 

26. Trenutno se za ocenjevanje obsega kmetijskih zemljišč visoke naravne vrednosti po EU 

uporabljajo najrazličnejši pristopi in kombinacije metod. Čeprav je bil pri navedenem ocenjevanju 

dosežen velik napredek, je ocenjevanje stanja ali kakovosti takih zemljišč še vedno precejšen izziv. 

Zaradi različne razpoložljivosti podatkov v posameznih državah članicah EU in regijah EU ter 

raznolikosti fizičnih značilnosti (velikost ozemlja, struktura in sistemi kmetij, prevladujoče vrste 

zemljišč in habitatnih tipov) ni ustrezno določiti skupne metodologije za ocenjevanje kmetijskih 

zemljišč visoke naravne vrednosti. Uporaba enotne metode bi omejila analizo na podatke, ki so na 

voljo po vsej EU, s čimer bi se izključili največji in najpomembnejši viri podatkov, državam 

članicam, ki so razvile bolj izpopolnjene metode, pa preprečila njihova uporaba, posledično pa bi se 

zmanjšali kakovost in točnost ocen.  

EEA in Komisija, ki na podlagi naborov podatkov na ravni EU iz leta 2012 ocenjujeta, da kmetijska 

zemljišča visoke naravne vrednosti v EU-28 obsegajo 33,5 % kmetijskih zemljišč v podatkovni zbirki 

CORINE Land Cover (CLC), lahko zagotovita oceno deleža kmetijskih zemljišč visoke naravne 

vrednosti na nacionalni ravni. Zavedata pa se tudi težav in omejitev pri vzpostavitvi skupne 

metodologije, če naj bi temeljila na nacionalnih naborih podatkov. Ko bodo na voljo skupna, 

ponovljiva metodologija in trajnostni nabori podatkov, bi se lahko znova proučil kazalnik kmetovanja 

visoke naravne vrednosti na ravni EU, da bi se dopolnilo delo, ki se izvaja na ravni EU v zvezi s 

kmetijskimi zemljišči visoke naravne vrednosti. 

29. Komisija priznava skrbi, ki jih je navedlo Evropsko računsko sodišče, vendar meni, da so sistemi 

proizvodnje hrane raznoliki. 

30. Tako SKP za obdobje 2014–2020 kot tudi SKP po letu 2020 kot enega od upravičenih ukrepov 

vključujeta ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu. Informacije na podlagi 

kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, usmerjenih v lokalne pasme, so na voljo v programih razvoja 

podeželja. Poleg tega je ohranjanje genskih virov podprto tudi v okviru podukrepa 10.2, za katerega 

so podatki na voljo na ravni tega podukrepa. Komisija zdaj v okviru programa Obzorje 2020 podpira 

tudi projekt GenResBridge, ki je med drugim namenjen pripravi širše strategije za genske vire in 

kmetijsko biotsko raznovrstnost.  

Komisija ni prejela nobene zahteve držav članic za določitev nove evropske strategije. 

31. Komisija zagotavlja grobo oceno obsega porabe za biotsko raznovrstnost in iz razlogov, 

navedenih v nadaljevanju, meni, da ni jasno dokazano, da je ocena previsoka. 

Metodologija Komisije za spremljanje proračuna v večletnem finančnem okviru – vključno s SKP – 

za biotsko raznovrstnost temelji na mednarodno dogovorjeni metodologiji z označevalci Rio OECD. 

Pri tej metodologiji se uporabljajo naslednji trije koeficienti v zvezi z biotsko raznovrstnostjo:  

(1) prevladujoč cilj (100 %); 
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(2) pomemben cilj (40 %) in  

(3) cilja glede biotske raznovrstnosti ni (0 %).  

Metodologija OECD ne določa točnih koeficientov, ki jih je treba uporabiti za vsak instrument SKP, 

zato je Komisija razvila uporabo te metodologije za SKP za obdobje 2014–2020. 

Komisija bo revidirala svojo metodologijo za spremljanje proračuna za biotsko raznovrstnost, da bi jo 

uskladila z novimi zakonodajnimi spremembami, pri čemer bo upoštevala znanstvene dokaze, jo 

podprla z njimi ter prilagodila naslednjemu večletnemu finančnemu okviru za obdobje 2021–2027 in 

drugim ustreznim dogodkom. 

Ta metodologija spremljanja bi morala biti tesno usklajena z metodologijo OECD. 

32. Pri podporni študiji za oceno učinka SKP na habitate, biotsko raznovrstnost in krajine niso bili 

pridobljeni dokazi o porabi SKP, ki bi sistematično negativno vplivala na biotsko raznovrstnost 

kmetijskih zemljišč. 

Komisija je leta 2014 na podlagi študije pripravila tudi smernice za nadzor nad združljivostjo z 

varstvom biotske raznovrstnosti
5
, da bi zagotovila, da glavni skladi EU, vključno z Evropskim 

kmetijskim jamstvenim skladom (EKJS) in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja 

(EKSRP), ne bodo škodili biotski raznovrstnosti. 

33. V primeru prednostne naloge 4, ki je osredotočena na ekosistemske storitve, povezane s 

kmetijstvom in gozdarstvom, je Komisija v okviru sedanje metodologije menila, da kmetijske prakse, 

podprte zaradi podpiranja biotske raznovrstnosti, sočasno prispevajo k izboljšanju splošnega okolja, 

vključno z vodo in tlemi, in obratno. Zaradi te tesne medsebojne povezanosti v smislu vpliva praks, 

načrtovanih na vsakem od treh prednostnih področij, na okolje je uporabila koeficient v višini 100 % 

za prispevek vsakega prednostnega področja v okviru te prednostne naloge, vključno z vodo in tlemi.  

34. Komisija uporablja dogovorjeno metodo 40-odstotnega prispevka zelene komponente k biotski 

raznovrstnosti, za katerega meni, da je razumen približek za prispevek ukrepov ozelenitve k 

ohranjanju biotske raznovrstnosti EU. Po oceni Komisije v okviru sedanje metodologije spremljanja 

plačila za zeleno komponento prispevajo k biotski raznovrstnosti z 12 % neposrednih plačil. Ob 

upoštevanju velikega območja, ki ga zajemajo prakse zelene komponente, in dejstva, da se je z njo 

preprečilo poslabšanje stanja biotske raznovrstnosti ali se je biotska raznovrstnost izboljšala (zlasti po 

letu 2018, ko je bila prepovedana uporaba pesticidov na površinah z ekološkim pomenom), se je ta 

podatek pri pripravi sedanje metodologije za spremljanje odhodkov SKP za biotsko raznovrstnost štel 

za razumen. 

35. Komisija, ki je uporabljala pristop z označevalci Rio, je pri razvoju svoje sedanje metodologije 

spremljanja menila, da bi bilo treba za izračun prispevka navzkrižne skladnosti uporabiti srednji 

faktor (40 %). Na podlagi te ocene in ob upoštevanju utežnega faktorja se je štelo, da navzkrižna 

skladnost prispeva k biotski raznovrstnosti z manj kot 3 % neposrednih plačil. Ob upoštevanju 

velikega območja, na katerem se izvajajo prakse v okviru navzkrižne skladnosti (90 % celotne 

kmetijske površine), in dejstva, da vključuje osnovne, a pomembne prakse za biotsko raznovrstnost, 

se je ta podatek štel za razumen. 

37. Glej odgovor Komisije na odstavek 31. 

39. Neposredna plačila, odobrena kmetom na podlagi sheme osnovnega plačila in sheme enotnega 

plačila na površino, zagotavljajo osnovno dohodkovno podporo na podlagi števila hektarjev 

obdelovanih površin. To je dopolnjeno z vrsto drugih shem podpore, ki so ciljno usmerjene v 

                                                           
5  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/financing_en.htm in 

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/cfbp%20-%20cap.pdf. 
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specifične cilje ali vrste kmetov in med katerimi je „zeleno“ neposredno plačilo za kmetijske prakse, 

ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. 

40. Pri podporni študiji za oceno učinka SKP na biotsko raznovrstnost niso bile odkrite študije, ki bi 

dokazovale kakršen koli negativen vpliv prostovoljne vezane podpore na biotsko raznovrstnost 

kmetijskih zemljišč. 

Prostovoljna vezana podpora ni namenjena povečanju proizvodnje. Gre za shemo, s katero se omejuje 

proizvodnja in ki je bila priglašena Svetovni trgovinski organizaciji (STO) v okviru „modre škatle“. 

Države članice jo lahko odobrijo samo nekaterim sektorjem v težavah. Vzpostavljenih je več 

mehanizmov za zagotovitev omejevanja proizvodnje s shemo, zlasti strogo upoštevanje finančnih 

sredstev, določenih za vsak podporni ukrep, in plačilo, ki temelji na določenih (pretekla raven 

proizvodnje) površinah in donosih ali določenem številu živali.  

Prostovoljna vezana podpora omogoča podpiranje nekaterih sektorjev/proizvodnje, zlasti za 

preprečitev stopnjevanja težav, s katerimi se srečujejo, in povezanih posledic (opustitev proizvodnje, 

dezertifikacija podeželskih območij ...), na primer reje ovc in koz na območjih (kot so gorska 

območja), kjer bi sicer izginila, s čimer se preprečuje opuščanje zemljišč. 

Pravni okvir za prostovoljno vezano podporo državam članicam zagotavlja dovolj prožnosti, da lahko 

prilagodijo pogoje za upravičenost glede na svoje posebne potrebe in upoštevajo na primer okoljske 

pomisleke (npr. podpora, ki je ciljno usmerjena v avtohtone pasme, itd.). 

 

Skupni odgovor Komisije na odstavke 41 do 50: 

Navzkrižna skladnost povezuje plačila SKP in spoštovanje zakonodajnih pravil EU, zlasti za biotsko 

raznovrstnost. Če kmet ne spoštuje teh pravil, se lahko plačila SKP, ki jih prejema, znižajo v skladu z 

resnostjo kršitve. To znižanje lahko znaša od 1 % do 100 %. V praksi so kršitve večinoma nenamerne 

in niso hude, zato uporabljene kazni v zvezi z navzkrižno skladnostjo segajo od 1 % do 5 %. 

Številna pravila so določena v direktivah in uredbah EU (predpisane zahteve ravnanja – PZR). 

Navzkrižna skladnost pomaga pri ozaveščanju kmetov o spoštovanju določb te zakonodaje EU.  

Druga pravila so določena v okviru SKP (standardi v zvezi z dobrimi kmetijskimi in okoljskimi 

pogoji – DKOP) ter se zdaj nanašajo predvsem na upravljanje tal in voda, pa tudi na ohranjanje 

krajinskih značilnosti. Države članice morajo opredeliti nacionalne standarde, prilagojene lokalnim 

razmeram in potrebam.  

Kadar države članice na podlagi izkušenj ugotovijo, da koristi za biotsko raznovrstnost niso dosežene, 

lahko zelo prožno prilagodijo pravila, ki se uporabljajo za kmete, kot so PZR ali standardi v zvezi z 

DKOP. Poleg tega navzkrižna skladnost ni edini dejavnik, ki vpliva na stanje biotske raznovrstnosti, 

njenega učinka pa ni mogoče specifično meriti na podlagi kazalnikov rezultatov ali učinka, saj ti 

izražajo trende, povezane z več dejavniki. Zato se Komisija zanaša na kazalnike izložkov za merjenje 

izvajanja posameznih instrumentov, kot je navzkrižna skladnost. 

S predlogom za prihodnjo SKP se z uvedbo novih PZR in standardov v zvezi z DKOP v okviru 

okrepljene pogojenosti krepijo pravila o navzkrižni skladnosti, med drugim za biotsko raznovrstnost 

in pesticide. Vendar so standardi v zvezi z DKOP in PZR osnovne obvezne prakse, ki pomenijo 

izhodišče za ambicioznejše prakse, podprte s sredstvi SKP. Pravila o navzkrižni skladnosti niso 

namenjena temu, da bi se samo z njimi dosegel visok cilj glede biotske raznovrstnosti, ampak naj bi se 

to zgodilo v povezavi s podpornimi ukrepi in finančnimi spodbudami. V zvezi s tem je svetovanje v 

okviru sistema kmetijskega svetovanja pomemben element za pomoč kmetom, ki izvajajo prakse, med 

drugim koristne za biotsko raznovrstnost. 

Zato Komisija meni, da navzkrižna skladnost v povezavi z drugimi instrumenti SKP ugodno vpliva na 

biotsko raznovrstnost kmetijskih zemljišč. 
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Okvir 1 – Uničenje živih mej v 20. stoletju 

SKP ne more biti edina odgovorna za vse uničenje živih mej, h kateremu prispevajo številni dejavniki, 

zlasti intenzifikacija in komasacija. Čeprav bi lahko nekateri mehanizmi SKP v preteklosti res 

povzročili stopnjevanje navedenega trenda, SKP že več let ne vključuje nobene spodbude, ki povzroča 

uničenje živih mej. 

Skupni odgovor Komisije na odstavke 53 do 60: 

Ozelenitev je shema podpore v okviru neposrednih plačil, njen namen pa je plačati kmetom za javne 

dobrine, zagotovljene s tremi ukrepi: varstvom trajnega travinja, vključno z okoljsko 

najobčutljivejšim trajnim travinjem, diverzifikacijo kmetijskih rastlin in ohranjanjem deleža ornega 

zemljišča kot površine z ekološkim pomenom. Komisija je pri oceni izvajanja ozelenitve leta 2016 

sklenila, da ima ta instrument velik potencial, zlasti zaradi obsežne pokritosti (77 % celotne kmetijske 

površine), vendar države članice in kmetje tega potenciala ne izkoriščajo v celoti. Zato je po tej oceni 

uvedla več izboljšav, zlasti s prepovedjo uporabe pesticidov na površinah z ekološkim pomenom od 

leta 2018.  

Kadar države članice na podlagi izkušenj ugotovijo, da koristi za biotsko raznovrstnost niso dosežene, 

lahko zelo prožno prilagodijo pravila, ki se uporabljajo za kmete v okviru ozelenitve. 

Poleg tega ozelenitev ni edini dejavnik, ki vpliva na stanje biotske raznovrstnosti, njenega učinka pa 

ni mogoče specifično meriti na podlagi kazalnikov rezultatov ali učinka, saj ti izražajo trende, 

povezane z več dejavniki. Zato se Komisija zanaša na kazalnike izložkov za merjenje izvajanja 

posameznih instrumentov, kot je ozelenitev. 

Ocenjeno je bilo, da je mogoče povezavo med instrumenti SKP izpopolniti za doseganje okoljskih 

ciljev, zato je Komisija za prihodnjo SKP predlagala, naj bodo vsi instrumenti del strateških načrtov 

SKP, ki jih opredelijo države članice, potrdi pa Komisija. V zvezi s tem so obveznosti ozelenitve v 

okrepljeni obliki združene z obveznostmi v zvezi s pogojenostjo, na podlagi neposrednih plačil pa so 

za okoljske namene določene nove sheme, tj. ekosheme. 

Komisija zato meni, da potencial trenutne ozelenitve za izboljšanje biotske raznovrstnosti na ravni EU 

ni premalo razvit, ampak predvsem ni v celoti izkoriščen. V predlogu za prihodnjo SKP se poskuša ta 

pomanjkljivost odpraviti. 

54. Celotni citat iz delovnega dokumenta služb Komisije o oceni (povzetek) se glasi: „Vsi ukrepi 

ozelenitve imajo določen pomen za okoljske in podnebne potrebe/težave, vendar so pogosto omejeni s 

specifičnimi povezanimi pravili, pri čemer je diverzifikacija kmetijskih rastlin najmanj pomembna 

(celo za tla).“ 

63. Čeprav so podpora za kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe in ekološko kmetovanje ter plačila v 

okviru omrežja Natura 2000 dejansko glavni ukrepi za razvoj podeželja, ki prispevajo k splošnim in 

specifičnim ciljem glede biotske raznovrstnosti, ne bi smeli podcenjevati potenciala drugih ustreznih 

ukrepov za razvoj podeželja. V zvezi s tem bi bilo treba poudariti vlogo neproduktivnih naložb v 

vzpostavljanje in/ali obnavljanje krajinskih značilnosti, kot so mejice, kamniti zidovi, mokrišča itd. 

Tudi usposabljanje in kmetijsko svetovanje imata pomembno vlogo pri spodbujanju kmetijskih praks 

in pristopov, pomembnih za biotsko raznovrstnost. 

65. Komisija različnih kmetijsko-okoljskih obveznosti, izvedenih v Uniji, ne razvršča na „svetlo 

zelene” in „temno zelene”, kar je poenostavljen način opisovanja zelo velikega števila podprtih praks 

v Uniji. Značilnosti različnih kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov so veliko bolj zapletene (glej 

tudi odgovor na odstavek 67). 

66. „Temno zelene” obveznosti niso edine z dejanskim potencialom za doseganje širših ciljev glede 

biotske raznovrstnosti. Čeprav je jasno, da imajo bolj ciljno usmerjene/osredotočene obveznosti večji 

potencial za obravnavanje specifičnih ozemeljskih potreb, je jasno tudi, da imajo tudi nekatere (manj 
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zahtevne) obveznosti pomembno vlogo pri spodbujanju okolju prijaznih kmetijskih praks. Poleg tega 

imajo izobraževalni namen (na primer za prepričevanje kmetov, naj v naslednji fazi predložijo vlogo 

za zahtevnejše ukrepe) in zagotavljajo, da se trajnostni načini gospodarjenja z zemljišči uporabljajo na 

velikem deležu ozemlja. Iz teh razlogov ima soobstoj obeh pristopov k obveznostim, ki morata 

presegati obvezne pravne obveznosti in tako zagotavljati dodatne javne dobrine, pomembne koristi.  

Nova zelena struktura, kot jo je Komisija predlagala za obdobje po letu 2020, državam članicam 

omogoča, da ohranijo in razširijo ta pristop tako, da poleg kmetijsko-okoljsko-podnebnih obveznosti 

uporabljajo različne instrumente, kot so pogojenost in ekosheme. 

67. Ciljno usmerjene obveznosti, ki zahtevajo ambicioznejše spremembe v primerjavi z običajnimi 

kmetijskimi praksami, se zaradi svoje narave predlagajo za bolj omejena območja, da bi se na njih 

obravnavala specifična okoljska vprašanja. To je razlog za nižjo stopnjo sodelovanja pri tovrstnih 

obveznostih, v katere je zato vključenih manj kmetij in zajemajo manjše površine. Po drugi strani so 

nekatere obveznosti morda manj zahtevne (čeprav so pomembne in koristne za okolje), kmetje pa 

pogosto z njimi začnejo izvajati kmetijsko-okoljsko-podnebne pristope. Ti razlogi vplivajo na stopnje 

sodelovanja, vendar ne pomenijo, da je dodana okoljska vrednost takih obveznosti vprašljiva. 

Kot je navedeno že v odstavku 65, Komisija različnih kmetijsko-okoljskih obveznosti, izvedenih v 

Uniji, ne razvršča na „svetlo zelene” in „temno zelene”. Zato Komisija nima statističnih podatkov v 

zvezi s to razvrstitvijo. 

Prva alinea. Zasnovo kmetijsko-okoljsko-podnebnih obveznosti, finančna sredstva dodeljena zanje in 

njihovo ciljno usmerjenost na specifična področja je treba obravnavati v širšem okviru prispevanja k 

zadevnim splošnim in specifičnim ciljem ter obravnavanja opredeljenih okoljskih potreb. Države 

članice imajo pri načrtovanju programov na voljo precejšnjo prožnost za dosego ciljev. 

V programskem obdobju 2014–2020 se lahko odločijo tudi, da bodo zagotavljale nadomestila za vse 

izgube dohodkov in stroške, nastale zaradi kmetijsko-okoljsko-podnebnih obveznosti, ali pa njihov 

del. Ne glede na to je treba delno nadomestilo in geografsko pokritost okoljskih obveznosti (vključno 

s stopnjo uporabe) obravnavati in o njiju odločati v okviru njunega morebitnega vpliva na 

uresničevanje ciljev, h katerim prispevajo navedene obveznosti. 

Druga alinea. Načelo izračuna plačil na podlagi izgube dohodkov in dodatnih stroškov zagotavlja 

pomembno prožnost in hkrati njegovo spoštovanje.  

Prvič, v primeru obveznosti, usmerjenih v ohranjanje kmetijskih praks, koristnih za okolje, pri katerih 

dokazano obstaja tveganje, da bodo izginile, se lahko upoštevajo oportunitetni stroški, izgube 

dohodkov pa izračunajo glede na prakse, ki so manj koristne za okolje in ki bi lahko prevladale.  

Drugič, v izračunu izgube dohodkov in nastalih stroškov bi bilo treba upoštevati tudi cilje, h katerim 

naj bi obveznosti prispevale. Za zagotovitev uspešnega prispevka mora biti uporaba obveznosti 

ustrezna, za zagotovitev ustrezne uporabe pa je potrebna raven podpore, s katero nadomestila stroškov 

in izgub dohodkov prejmejo vsi kmetje in vsa kmetijska zemljišča, potrebni za doseganje ciljev.  

Nazadnje, države članice lahko prištejejo transakcijske stroške v vrednosti največ 20 % premije, 

plačane za kmetijsko-okoljsko-podnebne obveznosti, če so taki stroški potrebni za izvajanje 

obveznosti. 

68. Komisija meni, da v zadnjih desetletjih kazalnik dokazuje stabilnost v EU in nekaj nagnjenosti k 

ekstenzifikaciji
6
. 

                                                           
6
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-indicators-doc-c33_2018_en.pdf 
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Zasnova kmetijsko-okoljsko-podnebnih obveznosti je odvisna od odločitev držav članic, ki temeljijo 

na analizi njihovih okoljskih razmer, opredelitvi potreb in prednostnih nalogah, ki jih je treba 

obravnavati. Posledica take analize je lahko osredotočenost na posamezno vrsto kmetovanja, na 

primer na travinje ali trajne nasade, pri zasnovi kmetijsko-okoljsko-podnebnih obveznosti.  

Podpora v okviru kmetijsko-okoljsko-podnebnega ukrepa je en instrument razvoja podeželja in 

celotne strukture SKP. Odzive držav članic na njihove ugotovljene okoljske potrebe je treba 

analizirati z uporabo celostnega in sinergijskega pristopa. Na primer, specifične okoljske potrebe pri 

eni vrsti kmetovanja je mogoče obravnavati z enim instrumentom, na primer navzkrižno skladnostjo, 

medtem ko je mogoče odzive na druge težave in potrebe, značilne za drugo vrsto kmetovanja, določiti 

v okviru drugega instrumenta, na primer kmetijsko-okoljsko-podnebnega ukrepa. 

69. Število vlog za kmetijsko-okoljsko-podnebne obveznosti na posamezno vrsto kmetijske površine 

(orno zemljišče, travinje, trajni nasadi) se ne bi smelo uporabljati kot glavno merilo za ponazoritev 

splošnega prispevka kmetijsko-okoljsko-podnebnega ukrepa k ciljem in potrebam, opredeljenim v 

programu za razvoj podeželja. Glede na medsektorski vpliv kmetijstva na okolje je pomembnejša 

celostna obravnava rezultata celotnega ukrepa (in programa) pri reševanju okoljskih vprašanj, 

opredeljenih v programu. 

70. Komisija pri izvajanju kmetijsko-okoljsko-podnebnega ukrepa spodbuja pristop, ki temelji na 

rezultatih. V predlogu za SKP po letu 2020 se izrecno sklicuje na pristope, ki temeljijo na rezultatih, 

in države članice spodbuja, naj jih podprejo skupaj z drugimi inovativnimi pristopi za znatno 

izboljšanje okolja.  

Čeprav se zdi, da je pristop, ki temelji na rezultatih, v fazi načrtovanja zahtevnejši, se lahko njegovo 

spremljanje in upravljanje štejeta za manj obremenjujoča v primerjavi s pristopom, ki temelji na 

ukrepih (tako na primer ni treba preverjati skladnosti s predhodno določenimi zahtevami, dober izbor 

kazalnikov za ocenjevanje rezultatov pa pomaga poenostaviti postopek spremljanja).  

Vendar se pristopi, ki temeljijo na rezultatih, ne bi smeli šteti za edini način izvajanja kmetijsko-

okoljsko-podnebnih obveznosti in doseganja okoljskih ciljev. Poleg tega je treba upoštevati, da ti 

pristopi niso nujno primerni za vse vrste zemljišč in da so za njihovo učinkovitost morda potrebne 

specifične naravne razmere (na primer pojav določenega števila referenčnih vrst rastlin). 

71. Skupni okvir spremljanja in vrednotenja vključuje dva kazalnika učinka za oceno učinka SKP na 

biotsko raznovrstnost: I.08 – indeks ptic kmetijske krajine in I.09 – kmetovanje z visoko naravno 

vrednostjo. 

Predlog SKP po letu 2020, ki bo močno usmerjena v smotrnost, vključuje več kazalnikov rezultatov, 

namenjenih letnemu spremljanju ukrepov v zvezi z varstvom biotske raznovrstnosti. Ti kazalniki se 

bodo primerjali s predhodno določenimi letnimi mejniki, da bi se omogočilo hitro odkrivanje 

odstopanj od načrtovanega in pričakovanega izvajanja. 

To velja zlasti za: 

- varstvo gozdnih ekosistemov (delež gozdnih zemljišč z upravljavskimi obveznostmi za 

podpiranje storitev v zvezi s krajino in biotsko raznovrstnostjo ter ekosistemskih storitev, 

R.26); 

- ohranjanje habitatov in vrst (delež kmetijskih zemljišč z upravljavskimi obveznostmi, ki 

podpirajo ohranjanje ali obnavljanje biotske raznovrstnosti, R.27); 

- podporo v okviru omrežja Natura 2000 (območja v omrežju Natura 2000 s prevzetimi 

obveznostmi za varstvo, vzdrževanje in obnavljanje, R.28); 

- ohranjanje krajinskih značilnosti (delež kmetijskih zemljišč s prevzetimi obveznostmi za 

upravljanje krajinskih značilnosti, vključno z mejicami, R.29). 

Poleg tega se bodo uporabljali tudi kazalniki učinka v zvezi z biotsko raznovrstnostjo: 

- povečanje populacij ptic kmetijske krajine (indeks ptic kmetijske krajine); 
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- okrepljeno varstvo biotske raznovrstnosti (odstotek vrst in habitatov v interesu Skupnosti, 

povezanih s kmetijstvom, ki so stabilni ali se povečujejo); 

- boljše zagotavljanje ekosistemskih storitev: delež kmetijske površine v uporabi s krajinskimi 

značilnostmi. 

72. Pet držav članic (Danska, Španija, Francija, Grčija in Italija v skupno 19 programih razvoja 

podeželja) je določilo specifične kazalnike rezultatov za posamezne programe za prednostno 

področje 4A v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, predvsem zato, da bi zajele ukrepe, ki niso zajeti z 

obstoječimi kazalniki, kot so neproduktivne naložbe in plačila v okviru omrežja Natura 2000 za 

gozdove, preprečevanje gozdnih požarov in obnavljanje gozdov po požarih. 

Glede na to, da skupni okvir spremljanja in vrednotenja vključuje dva skupna kazalnika rezultatov v 

zvezi z biotsko raznovrstnostjo (o deležu kmetijskih in gozdnih zemljišč z obveznostmi za varstvo 

biotske raznovrstnosti), je logično, da je specifične kazalnike razvilo le nekaj držav članic. Upoštevati 

bi bilo treba, da je bil niz kazalnikov, ki ga je Komisija zagotovila za trenutno obdobje, pripravljen za 

zagotovitev ustreznega ravnotežja in preprečitev čezmernega upravnega bremena zaradi prezapletenih 

sistemov kazalnikov.  

Za SKP po letu 2020 je bil sistem dodatno okrepljen (glej tudi odgovor Komisije na odstavek 71). 

 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

74. Komisija bi morala oceniti, ali so vzpostavljeni pogoji za podporo ciljem glede biotske 

raznovrstnosti (tj. čim bolj povečati kmetijska območja travinj, ornih zemljišč in trajnih nasadov, za 

katere veljajo ukrepi v okviru SKP, ki so povezani z biotsko raznovrstnostjo, da bi se zagotovilo 

ohranjanje biotske raznovrstnosti), ne more pa zagotoviti rezultatov, saj bo stanje ohranjenosti 

odvisno od ukrepov upravljanja, sprejetih na posameznem območju Natura 2000 za posamezen 

habitat in vrsto. Na stanje ohranjenosti habitatov in vrst (cilj 1) vplivajo številni dejavniki, odsotnosti 

znatnega napredka glede stanja ohranjenosti (o katerem se poroča za vse habitate in vrste, tj. 

kmetijske ali nekmetijske) pa se ne bi smelo pripisati SKP.  

75. Kmetijski cilj sam po sebi ni količinsko opredeljen, vendar vključuje količinsko opredeljivo 

komponento, saj se nanaša na izmerljivo izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatov v okviru 

cilja 1 in obnovitev 15 % poškodovanih ekosistemov v okviru cilja 2. Glej tudi odgovor Komisije na 

odstavek 23. 

76. Metodologija Komisije za spremljanje proračuna SKP za biotsko raznovrstnost temelji na 

mednarodno dogovorjeni metodologiji z označevalci Rio OECD. Pri tej metodologiji se uporabljajo 

trije koeficienti, ni pa določeno, katerega je treba uporabiti v zvezi z različnimi komponentami 

proračuna SKP. Zato je morala Komisija za SKP za obdobje 2014–2020 razviti metodologijo na 

podlagi svoje ocene prispevka k biotski raznovrstnosti. 

Priporočilo 1 – Izboljšati usklajenost in zasnovo strategije EU za biotsko raznovrstnost po 

letu 2020 in natančneje spremljati odhodke 

(a) Komisija sprejema to priporočilo. Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in strategija 

„od vil do vilic“, ki ju je Komisija sprejela maja 2020, vključujeta številne splošne in specifične cilje 

za kmetijstvo. 

Države članice so sodelovale pri predhodnih razpravah za pripravo nove strategije za biotsko 

raznovrstnost v okviru namenske strokovne skupine, imenovane Koordinacijska skupina za biotsko 

raznovrstnost in naravo, ter v sklepih Sveta iz decembra 2019 zagotovile politične smernice, medtem 

ko so nekateri podnacionalni organi v državah članicah januarja 2020 zagotovili dodatne povratne 

informacije o časovnem načrtu za „strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030“. Nacionalni 
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organi bodo v celoti vključeni v izvajanje nove strategije za biotsko raznovrstnost, predvsem v razvoj 

nacionalnih ukrepov za doseganje ciljev iz strategije, vključno z morebitno podporo na podlagi SKP. 

(b) Komisija sprejema to priporočilo.  

Ta vprašanja so obravnavana v strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Na nacionalni 

ravni že obstajajo primeri takih sinergij med kmetijstvom in ukrepi na področju biotske 

raznovrstnosti, vendar je veliko odvisno od odločitev držav članic pri porabi sredstev SKP, predvsem 

na podlagi novega modela izvajanja prihodnje SKP.  

Države članice bodo razpravljale o predlogih Komisije v novi strategiji za biotsko raznovrstnost in 

sprejele sklepe Sveta o njih. Poleg tega bodo lahko o njih podrobno razpravljale in ustvarile dodatne 

sinergije z nacionalnimi pobudami v okviru temu namenjene strokovne skupine, imenovane 

Koordinacijska skupina za biotsko raznovrstnost in naravo. 

(c) Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija bo začela revizijo svoje metodologije za spremljanje proračuna za biotsko raznovrstnost v 

večletnem finančnem okviru, vključno z upoštevanjem sprememb SKP, o katerih se bosta dogovorila 

sozakonodajalca. Glede na to Komisija ne more sprejeti zavez v zvezi z rezultati te revizije. Komisija 

se strinja, da bo revizija namenjena tesnejši uskladitvi metodologije Komisije z novimi zakonodajnimi 

spremembami ob upoštevanju in podpori znanstvenih dokazov. Ta metodologija spremljanja bi 

morala biti tesno usklajena z metodologijo OECD. 

Skupni odgovor Komisije na odstavka 77 in 78: 

Navzkrižna skladnost zagotavlja orodje za povezovanje plačil SKP in zakonodajnih pravil EU, zlasti 

za biotsko raznovrstnost. Ta pravila se uporabljajo kot izhodišče za ambicioznejše spodbujevalne 

ukrepe, svetovalni sistemi pa kmetom pomagajo uporabljati ta pravila. 

Neposredna plačila – razen njihovih elementov ozelenitve – sama po sebi niso namenjena izboljšanju 

biotske raznovrstnosti, vendar njihova razširjena uporaba med kmeti zaradi navzkrižne skladnosti 

omogoča spodbujanje ozaveščenosti o okoljskih pravilih. V okviru neposrednih plačil ozelenitev 

zajema velika območja, zato ima precejšen potencial za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti, 

vendar so bile potrebne izboljšave, ki se izvajajo od leta 2018. Poleg tega ni dokazov, da sedanja 

plačila v okviru prostovoljne vezane podpore negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost. 

V predlogu Komisije za prihodnjo SKP so upoštevane prednosti in pomanjkljivosti instrumentov 

SKP, vključen pa je tudi usklajen in okrepljen okvir instrumentov SKP, vključno z okrepljeno 

pogojenostjo, svetovalnimi storitvami, ekoshemami v okviru stebra I in ukrepi v okviru stebra II. 

Državam članicam bo zagotovljena precejšnja prožnost za usklajeno uporabo teh instrumentov za 

biotsko raznovrstnost ter njihovo določitev v strateških načrtih SKP, ki jih bo potrdila Komisija. 

Priporočilo 2 – Povečati prispevek neposrednih plačil k biotski raznovrstnosti kmetijskih 

zemljišč 

Komisija sprejema to priporočilo.  

Komisija bo zagotovila, da bo nabor vseh instrumentov SKP, ki delujejo v sinergiji in usklajeno, 

vključno s pogojenostjo, ekoshemami, ukrepi v okviru stebra II, tržnimi intervencijami in 

medsektorskimi instrumenti, kot so svetovalne storitve, ambicioznejši kot v trenutnem obdobju. 

79. V okviru razvoja podeželja je več ukrepov s pomembnim potencialom za doseganje ciljev glede 

biotske raznovrstnosti. Med njimi so kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi, ukrepi ekološkega 

kmetovanja in ukrepi plačil v okviru omrežja Natura 2000, pa tudi podpora za neproduktivne naložbe, 

na primer za vzpostavljanje in/ali obnavljanje krajinskih značilnosti, kot so mejice, kamniti zidovi in 

mokrišča. Tudi usposabljanje in kmetijsko svetovanje imata pomembno vlogo pri spodbujanju 
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kmetijskih praks in pristopov, pomembnih za biotsko raznovrstnost (glej tudi odgovore na 

odstavke 62 do 64). 

80. Komisija meni, da soobstoj različnih tipologij kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, od katerih 

vsi zagotavljajo dodatne okoljske javne dobrine, prinaša pomembne koristi. Nova zelena struktura, ki 

jo je Komisija predlagala za SKP po letu 2020, državam članicam omogoča razširitev tega pristopa. 

Zasnova kmetijsko-okoljsko-podnebnih obveznosti je odvisna od odločitev držav članic, ki temeljijo 

na njihovih okoljskih razmerah in specifičnih potrebah. Iz takih potreb izhaja osredotočenost na 

posamezno vrsto rabe zemljišč, na primer na travinje, orno zemljišče ali trajne nasade. Poleg tega je 

kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrep le eden od več instrumentov SKP, ki se uporabljajo za odzivanje 

na okoljske potrebe.  

Komisija v okviru tega ukrepa spodbuja pristop, ki temelji na rezultatih, v predlogu za SKP po 

letu 2020 pa izrecno spodbuja države članice, naj podprejo ta pristop skupaj z drugimi inovativnimi 

pristopi za izboljšanje kakovosti okolja.  

Komisija pa se ne strinja s trditvijo, da so sheme, ki temeljijo na ukrepih, manj uspešne. Uspešnost 

obveznosti pri obravnavanju okoljskih potreb je odvisna od njihove zasnove in ustreznosti. 

Pristopi, ki temeljijo na rezultatih, se ne bi smeli šteti za edini način doseganja okoljskih ciljev (glej 

odgovore na odstavke 65 do 70).  

Priporočilo 3 – Povečati prispevek razvoja podeželja k biotski raznovrstnosti kmetijskih 

zemljišč 

(a) Komisija sprejema to priporočilo. 

Predlog Komisije za SKP po letu 2020 (člen 85(3)) že določa višjo stopnjo sofinanciranja (največ 

80 %) v primeru upravljavskih obveznosti iz člena 65 (vključno s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi), 

podpore za plačila v okviru omrežja Natura 2000 (člen 67) in neproduktivnih naložb (člen 68), ki so v 

večini primerov namenjene podpiranju okoljskih ciljev. 

(b) Komisija sprejema to priporočilo. 

Čeprav se Komisija strinja, da je treba s prihodnjimi načrti SKP zagotoviti večjo učinkovitost pri 

doseganju različnih splošnih in specifičnih ciljev, povezanih z okoljem in podnebjem, vključno s cilji 

glede biotske raznovrstnosti, predlagani novi model izvajanja državam članicam zagotavlja večjo 

prožnost glede metod za izvajanje politike in doseganje ciljev nove SKP. Zato je treba poudariti, da 

bo moral biti nabor vseh instrumentov SKP, ki delujejo v sinergiji in usklajeno, ambicioznejši kot v 

trenutnem obdobju. 

Poleg tega se od držav članic pričakuje, da bodo svoje načrte SKP pripravile na podlagi svojih 

specifičnih potreb, ki bodo neposredno vplivale na njihove odločitve glede izbire ukrepov SKP in 

njihove zasnove. Ti dejavniki bodo vplivali na pristope, ki jih države članice predlagajo za izvajanje 

podpore kmetijsko-okoljsko-podnebnim ukrepom, kot so plačila, ki temeljijo na ukrepih, in/ali plačila, 

ki temeljijo na rezultatih, ciljno usmerjanje v najpomembnejše vrste kmetovanja in rabe zemljišč ter 

zagotavljanje ravnotežja med različnimi vrstami ukrepov. 

Komisija bo zagotovila, da bodo sheme, njihova zasnova in metode njihovega izvajanja izpolnjevale 

splošni namen zagotavljanja večje okoljske ambicije prihodnjih načrtov SKP, tudi v zvezi s cilji glede 

biotske raznovrstnosti. 

81. Z navedenim kazalnikom izložkov se ne meri stopnja biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč, 

ampak število hektarjev ogroženih rastlin in število glav živine ogroženih pasem, podprtih v okviru 

SKP. Dodatni kazalniki izložkov v zvezi z biotsko raznovrstnostjo se običajno nanašajo na površine z 

ekološkim pomenom in podporo v okviru omrežja Natura 2000. 
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Skupni okvir spremljanja in vrednotenja vključuje zanesljive kazalnike v zvezi z biotsko 

raznovrstnostjo: s kazalnikoma rezultatov v zvezi z deležem kmetijskih in gozdnih zemljišč z 

obveznostmi za varstvo biotske raznovrstnosti se meri napredek držav članic pri doseganju ciljev za 

podporo biotski raznovrstnosti v okviru razvoja podeželja. Poleg tega so na voljo trije kazalniki 

rezultatov v zvezi z neposrednimi plačili: raznovrstnost kmetijskih rastlin (R.11), delež površin z 

ekološkim pomenom na ornih zemljiščih (R.13) in delež površin, na katerih se izvajajo kmetijske 

prakse iz naslova zelene komponente (R.14).  

Merjenje biotske raznovrstnosti in posledično izbiranje ustreznih kazalnikov učinka ni preprosto. Na 

podlagi spoznanj, pridobljenih s trenutnim skupnim okvirom spremljanja in vrednotenja, je Evropska 

komisija za prihodnjo SKP odstranila kazalnik o visoki naravni vrednosti. Indeks ptic kmetijske 

krajine je kljub njegovim pomanjkljivostim ohranila, saj pomeni dober približek za stanje biotske 

raznovrstnosti in je tudi kazalnik ciljev trajnostnega razvoja. Nazadnje, dodana sta bila dva nova 

kazalnika učinka v zvezi s krajinskimi značilnostmi ter stanjem vrst in habitatov. 

Poleg tega se za prihodnjo SKP predlaga ločeno poročanje o biotski raznovrstnosti (države članice 

zdaj skupaj sporočajo odhodke za trajnostno upravljanje naravnih virov in biotsko raznovrstnost v 

okviru prednostne naloge 4). 

82. Zdaj objavljeni dokument je študija, ki jo je Komisija naročila v podporo svoji uradni oceni. 

Splošna ocena Komisije bo predvidoma objavljena v prvem četrtletju leta 2021 v okviru delovnega 

dokumenta služb Komisije o obsežnejši oceni vpliva SKP na naravne vire. 

Komisija poudarja, da je bilo tudi v študiji pogodbenega izvajalca v podporo oceni ugotovljeno, da bi 

države članice za podporo soobstoju kmetijstva in biotske raznovrstnosti lahko uporabile širši obseg 

instrumentov in ukrepov SKP. 

Priporočilo 4 – Prikazati učinek ukrepov SKP na biotsko raznovrstnost kmetijskih zemljišč  

Komisija sprejema to priporočilo. 

Za določitev izhodišča za leto 2020 za SKP po letu 2020 bodo uporabljeni kazalniki, vključeni v 

trenutni zakonodajni predlog (C.35 – I.18 indeks ptic kmetijske krajine, C.36 – I.19 odstotek vrst in 

habitatov v interesu Skupnosti, povezanih s kmetijstvom, ki so stabilni ali se povečujejo, C.21 – I.20 

delež kmetijske površine v uporabi s krajinskimi značilnostmi). Zadnja dva kazalnika sta nova in sta v 

pripravi. Dejansko izhodišče za posamezne kazalnike bo odvisno od datumov, ko bodo na voljo 

specifični podatki, potrebni za posamezni kazalnik. 

Različne službe Komisije in drugi organi opravljajo različno delo v zvezi s spremljanjem in kazalniki 

biotske raznovrstnosti. K razvoju zanesljivih kazalnikov naj bi s podpiranjem pobud za spremljanje 

biotske raznovrstnosti prispevale tudi raziskave, ki jih financira EU. 


