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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
1.

OZADJE PREDLOGA

•

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Eurostat že več desetletij zbira evropsko kmetijsko statistiko o kmetijstvu EU. Trenutno
pokriva naslednje vidike: strukturo kmetij, ekonomske račune za kmetijstvo, živinorejo in
rastlinsko pridelavo, ekološko kmetovanje, cene kmetijskih proizvodov, pesticide, hranilne
snovi in druge kmetijsko-okoljske vidike. Poglavitni cilj je spremljati in oceniti skupno
kmetijsko politiko (SKP) in druge pomembne politike EU ter pomagati pri oblikovanju
politik.
Te zbirke podatkov so bile ocenjene v letu 20161, pri čemer je bilo ugotovljeno, da jih je treba
posodobiti, tako da bi se v njih upoštevale spremembe na področju kmetijstva, SKP in drugih
povezanih politik EU. Strategija za kmetijsko statistiko do leta 2020 in pozneje2 je pomemben
program za posodobitev kmetijske statistike Evropske unije, ki ga je Evropska komisija
sprejela v tesnem sodelovanju z državami članicami. Strategija, ki jo podpira Odbor za
evropski statistični sistem, je del programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), njen
cilj pa je poenostaviti in izboljšati evropski statistični sistem za kmetijstvo (EASS). Poleg tega
strategija temelji na mednarodnih priporočilih, kot so smernice Medvladnega panela za
podnebne spremembe za poročanje o emisijah toplogrednih plinov ter standardi Organizacije
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, z njo pa se tudi izvaja globalna strategija ZN za
izboljšanje statistike o kmetijstvu in podeželju.
V ekonomskem smislu je kmetijstvo razmeroma majhen sektor, vendar zajema skoraj
polovico ozemlja EU ter dobavlja večino njene hrane, s čimer zagotavlja varnost hrane in
prehransko varnost. Kmetijstvo ima velik vpliv na podnebne spremembe in okolje, od njega
pa so odvisne številne podeželske skupnosti. EU potrebuje čim bolj točne informacije o
kmetijstvu, ki ji omogočajo oblikovanje politik, ki koristijo vsem državljanom Evropske
unije, ter najučinkovitejšo in najuspešnejšo razporeditev proračunskih sredstev SKP in s tem
povezanih ukrepov na številne razsežnosti. Kmetijstvo je tudi v središču evropskega zelenega
dogovora, zlasti njegove strategije „od vil do vilic“.
Najpomembnejše je zagotoviti, da imajo prebivalci EU vedno varen dostop do zadostne
količine visokokakovostne hrane. To pomeni, da morajo biti redno na voljo statistike o
področjih in pridelavi različnih rastlin ter živalih in proizvodih živalskega izvora. Kmetijstvo
vpliva tudi na okolje. Tega vpliva ni mogoče oceniti brez informacij o vnosu hranilnih snovi
in fitofarmacevtskih sredstev. Uspešnost kmetijskega sektorja kot celote je mogoče oceniti s
statistiko cen kmetijskih vložkov in proizvodnje. Kmetijstvo prispeva k ohranjanju
podeželskih območij in krajine v EU ter ohranja podeželsko gospodarstvo, tako da ustvarja
delovna mesta v podjetjih, ki zagotavljajo blago in storitve za ta sektor, v živilskopredelovalni
industriji in s tem povezanih sektorjih. Kmetijska statistika mora zato zajemati ekonomsko,
okoljsko in družbeno razsežnost kmetijstva.
Eurostat pripravlja statistiko o rastlinah in živalih od petdesetih let 20. stoletja, postopno pa je
dodal statistiko cen kmetijskih proizvodov, statistiko strukture kmetij ter statistiko hranilnih
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SWD(2017) 96, delovni dokument služb Komisije, ocena, spremni dokument k dokumentu Strategija za
kmetijsko statistiko do leta 2020 in pozneje ter možni zakonodajni scenariji v prihodnosti (na voljo
samo v angleščini).
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020 (na voljo samo v
angleščini).
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snovi in fitofarmacevtskih sredstev. Te statistike so urejene z evropsko zakonodajo, ki se
pogosto posodablja, ali z neformalnimi dogovori in dogovori o evropskem statističnem
sistemu (ESS). Ocena sedanjega statističnega sistema za kmetijstvo je vključevala priporočilo
o razširitvi sistemskega pristopa na celoten statistični sistem za kmetijstvo.
Najbolj izvedljiva možnost, ki je bila analizirana v oceni učinka in nato predlagana za
nadaljnji ukrep, je bila ta, da bi morale biti vse kmetijske statistike zajete v treh uredbah
Evropskega parlamenta in Sveta o:


podatkih na ravni kmetij s pošiljanjem mikropodatkov na podlagi modularnega
pristopa z osnovnimi spremenljivkami, moduli in sateliti,



ekonomskih računih za kmetijstvo ter



zbirni statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje s tabelarnimi podatki.

Prva uredba, tj. uredba o integrirani statistiki na ravni kmetij, je bila sprejeta leta 20183, druga
uredba, tj. uredba o ekonomskih računih za kmetijstvo4, pa se zdaj posodablja.
Tretja uredba je ta zakonodajni predlog o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje.
•

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Da bi lahko oblikovalci politike, podjetja in splošna javnost sprejemali ustrezne odločitve na
podlagi dokazov, mora biti statistika zanesljiva in visokokakovostna.
Strategija za kmetijsko statistiko do leta 2020, omenjena zgoraj, vključuje naslednja ključna
cilja:


pripravo visokokakovostne statistike, ki uspešno in učinkovito izpolnjuje potrebe
uporabnikov, ter



izboljšanje usklajenosti in doslednosti evropske kmetijske statistike.

Ta predlog neposredno obravnava navedena cilja.
•

Skladnost z drugimi politikami Unije

Zagotoviti kakovostno statistiko za podpiranje evropskih politik5 je glavno vodilo evropskega
statističnega programa za obdobje 2013–2017 (podaljšanega do obdobja 2018–2020)6.
Okoljska in kmetijska statistika sta eden od treh stebrov priprave statistike v okviru tega
programa. Med pomembne cilje programa spadajo pregled in poenostavitev zbiranja
kmetijskih podatkov v skladu s pregledom skupne kmetijske politike po letu 2013 ter
preoblikovanje postopkov zbiranja kmetijskih podatkov, zlasti za izboljšanje kakovosti in
pravočasnosti podatkov. Ta pobuda uresničuje ta cilj.
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Uredba (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o integrirani statistiki na
ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (UL L 200, 7.8.2018,
str. 1).
Uredba (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih
računih za kmetijstvo v Skupnosti (UL L 33, 5.2.2004, str. 1).
Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o evropskem
statističnem programu za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, str. 12).
Uredba (EU) 2017/1951 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 s podaljšanjem programa
do leta 2020 (UL L 284, 31.10.2017, str. 1).
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Z zagotavljanjem boljših podatkov za oceno trajnostnosti sektorja za okolje, ljudi, regije in
gospodarstvo bo evropski statistični sistem za kmetijstvo prispeval tudi k najmanj dvema od
šestih prednostnih nalog Komisije Ursule von der Leyen, in sicer k/h:


evropskemu zelenemu dogovoru z njegovo temeljno strategijo „od vil do vilic“ in
strategijo za biotsko raznovrstnost ter



gospodarstvu za ljudi.

Kmetijska statistika je koristna tudi za druge prednostne naloge Unije ali držav članic, ki
vplivajo na kmetijstvo in razvoj podeželja oziroma na katere vplivata kmetijstvo in razvoj
podeželja.
Poleg tega zagotavlja predlog vzpostavitve programa za enotni trg7, o katerem zdaj poteka
medinstitucionalna razprava, okvir za financiranje razvoja, priprave in izkazovanje evropske
statistike. Za izvajanje politik Unije so potrebne visokokakovostne, primerljive in zanesljive
statistične informacije o gospodarskih, socialnih, teritorialnih in okoljskih razmerah v Uniji.
Poleg tega evropska statistika omogoča evropskim državljanom razumevanje demokratičnega
procesa in razprave o sedanjosti in prihodnosti Unije ter sodelovanje v njih. V zvezi s
kmetijsko statistiko je poudarek na zagotavljanju pravočasnih in ustreznih podatkov za
potrebe skupne kmetijske politike, skupne ribiške politike ter politik, povezanih z okoljem,
prehransko varnostjo in dobrobitjo živali.
Kmetijska statistika zagotavlja visokokakovostne statistične dokaze za izvajanje in
spremljanje SKP. SKP znatno spodbuja ustvarjanje delovnih mest ter pametno, trajnostno in
vključujočo rast v Uniji. Cilj politike za razvoj podeželja, ki je sestavni del SKP, je poleg
socialnih ciljev izboljšati konkurenčnost in trajnost kmetijske proizvodnje. SKP zajema več
kot 37 % celotnega proračuna Unije v skladu z večletnim finančnim okvirom za
obdobje 2014–2020.
Kmetijska statistika je vse bolj potrebna tudi za druge ključne politike Unije, kot so evropski
zeleni dogovor, okoljska politika in politika na področju podnebnih sprememb, trgovinska
politika, regionalna politika itd.
2.

PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

•

Pravna podlaga

Pravna podlaga za evropsko statistiko je člen 338 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU). Evropski parlament in Svet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom sprejemata
ukrepe za pripravo statistike, kadar je taka statistika potrebna, da lahko Unija izpolnjuje svojo
vlogo. Člen 338 določa zahteve za pripravo evropske statistike in navaja, da mora biti skladna
s standardi nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, znanstvene neodvisnosti, stroškovne
učinkovitosti in statistične zaupnosti.
Pravna podlaga za poročila o kakovosti je člen 12 Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta8.
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COM(2018) 441 final.
Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter
razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih
podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih
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•

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Načelo subsidiarnosti se uporablja, če predlog ne spada v izključno pristojnost Unije.
Evropski statistični sistem zagotavlja infrastrukturo za statistične informacije. Sistem je
zasnovan tako, da izpolnjuje potrebe več uporabnikov za odločanje v demokratičnih družbah.
Predlog te uredbe je bil pripravljen za zaščito osnovnih dejavnosti partnerjev evropskega
statističnega sistema ob hkratnem boljšem zagotavljanju kakovosti in primerljivosti kmetijske
statistike.
Med glavnimi merili, ki jih mora izpolnjevati statistika, sta usklajenost in primerljivost.
Države članice potrebne usklajenosti in primerljivosti ne morejo doseči brez jasnega
evropskega okvira, tj. zakonodaje Unije, ki določa skupne statistične koncepte, obrazce za
poročanje in zahteve za kakovost.
Zahteva glede primerljivosti je za kmetijsko statistiko zaradi skupne kmetijske politike zelo
pomembna. Države članice, ki delujejo neodvisno druga od druge, ne morejo zadovoljivo
doseči cilja predlaganega ukrepa. Ukrep se lahko učinkoviteje sprejme na ravni Unije na
podlagi pravnega akta Unije, s katerim se bo zagotovila primerljivost statističnih informacij
na statističnih področjih iz predlaganega akta. Zbiranje podatkov pa lahko izvajajo države
članice.
•

Sorazmernost

Predlog je v skladu z načelom sorazmernosti iz naslednjih razlogov:
Zagotovil bo kakovost in primerljivost evropske kmetijske statistike, zbrane z uporabo enakih
načel v vseh državah članicah. Poleg tega bo zagotovil, da bo evropska kmetijska statistika še
naprej ustrezna in prilagojena tako, da bo ustrezala potrebam uporabnikov. S to uredbo bo
priprava statistike stroškovno učinkovitejša, pri tem pa se bodo upoštevale posebne
značilnosti sistemov držav članic.
V skladu z načelom sorazmernosti je predlagana uredba omejena na najmanj, kar je potrebno
za dosego njenega cilja, in ne presega tistega, kar je nujno za ta namen.
•

Izbira instrumenta

Predlagani instrument: uredba.
Zaradi ciljev in vsebine predloga je uredba najprimernejši instrument. Pomembne skupne
politike EU, kot je skupna kmetijska politika, so same po sebi odvisne od primerljive,
usklajene in visokokakovostne kmetijske statistike na evropski ravni. To lahko najbolje
zagotovimo z uredbami, ki se neposredno uporabljajo v državah članicah in jih ni treba
najprej prenesti v nacionalno zakonodajo.
3.

REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z DELEŽNIKI IN
OCEN UČINKA

•

Naknadne ocene/preverjanja primernosti obstoječe zakonodaje

V oceni evropskega statističnega sistema za kmetijstvo za strategijo za kmetijsko statistiko do
leta 2020 in pozneje je bilo ugotovljeno, da je na tem področju potreben bolj sistematičen
pristop.
Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe
Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

SL

4

SL

Iz ocene statističnega sistema za kmetijstvo je bilo razvidno, da:


veljavna zakonodaja Unije na področju kmetijske statistike ne izpolnjuje ustrezno
novih in nastajajočih potreb po podatkih, saj njihovo zagotavljanje ni vključeno v
zakonodajne akte. Poleg tega ti niso dovolj prilagodljivi in povezani, da bi novim
potrebam pravočasno zadostili,



evropski statistični sistem za kmetijstvo ni dovolj prilagodljiv in se ne odziva dovolj
hitro na nastajajoče potrebe, delno zaradi inherentnega delovanja statistike, delno
zaradi načina priprave predpisov, pa tudi zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev
in človeških virov,



zbiranje podatkov ni dovolj usklajeno in dosledno, ker nastajajo nove potrebe po
podatkih in ker se zakonodaja že več let razvija ločeno, pa tudi ker so na različnih
področjih kmetijstva občasno različne opredelitve in koncepti,



bi lahko bila priprava statistike učinkovitejša, če bi se sprejela zakonodaja, ki bi
omogočala uporabo različnih virov informacij, in če bi se države članice prilagodile
sodobni tehnologiji.

Izvedeno je bilo javno posvetovanje za oceno, rezultati pa so opisani v ločenem poročilu9.
V poznejši strategiji za kmetijsko statistiko je bilo ugotovljeno, da mora biti kmetijska
statistika zasnovana in delovati kot sistem, v katerem se deli ujemajo, njihov rezultat pa je
pomembnejši od njihove vsote. Poleg tega se mora kmetijska statistika brezhibno ujemati s
celotnim evropskim statističnim sistemom. Vire podatkov je treba diverzificirati. Kadar je
mogoče, je treba uporabiti druge vire podatkov, vključiti je treba IKT in druge nove
tehnologije (npr. velepodatke, inovacije na podlagi raziskav), uspešnost in učinkovitost
načinov zbiranja podatkov je treba oceniti glede na potrebe po podatkih in merila kakovosti,
sedanje vzporedne procesne modele pa je treba odpraviti.
•

Posvetovanja z deležniki

Eurostat razvija, pripravlja in izkazuje evropsko kmetijsko statistiko s tesnim, usklajenim in
rednim sodelovanjem v evropskem statističnem sistemu, ki temelji na dolgotrajnem
partnerstvu z nacionalnimi statističnimi uradi in drugimi ustreznimi organi.
Na splošni ravni in ob sklicevanju na strategijo za kmetijsko statistiko do leta 2020 in pozneje
so glavne kategorije deležnikov evropske kmetijske statistike pripravljavci podatkov
(nacionalni statistični uradi in drugi nacionalni organi ter Eurostat), dajalci podatkov (kmetje,
organizacije kmetov in podjetja) ter uporabniki (raziskovalci, novinarji ter javni in zasebni
nosilci odločanja, zlasti druge službe Komisije). S temi deležniki so potekala poglobljena
posvetovanja o težavah in želenih spremembah sedanjega stanja, njihovih potrebah in
prednostnih nalogah v zvezi s podatki, morebitnih možnostih politike za odpravo težav,
učinkih predlaganih ukrepov ter zlasti o oblikovanju strategije. Glavni forumi za ta
posvetovanja so bili (i) sestanki in seminarji Stalnega odbora za kmetijsko statistiko (CPSA)
in njegove naslednice, skupine direktorjev za kmetijsko statistiko (DGAS) (ki jo sestavljajo
direktorji nacionalnih statističnih uradov za področje kmetijske statistike), v kateri so pogosto
slišane mednarodne organizacije in organizacije kmetov, (ii) zasedanja Odbora za evropski
9
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Spletna stran Eurostata za javno posvetovanje:
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass.
Poročilo o odprtem javnem posvetovanju:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020Report.docx (na voljo samo v angleščini).
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statistični sistem (ki ga sestavljajo generalni direktorji nacionalnih statističnih uradov) ter (iii)
redna posvetovanja in predstavitve v službah Komisije. Poleg tega je bil na platformi
Evropske komisije Povejte svoje mnenje štiri tedne objavljen načrt za predlog o statistiki
kmetijskih vložkov in proizvodnje, da bi se pridobile povratne informacije javnosti.
Rezultati vseh teh posvetovanj so se upoštevali pri zgoraj omenjeni oceni in med celotno
pripravo predloga.
•

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Eurostat se je o vsebini predloga poglobljeno posvetoval z nacionalnimi statističnimi uradi v
okviru posebnih projektnih skupin in obstoječih strokovnih skupin, med drugim na ravni
direktorjev.
Poleg tega je bil predlog oktobra 2020 predstavljen tudi Odboru za evropski statistični sistem.
•

Ocena učinka

Odbor za regulativni nadzor je predložil pozitivno mnenje o oceni učinka strategije za
kmetijsko statistiko do leta 2020 in pozneje10, katere del je statistika kmetijskih vložkov in
proizvodnje11.
Ta ocena učinka je bila zaradi sistematičnega pristopa v celotnem statističnem sistemu za
kmetijstvo izvedena na ravni strategije za zagotovitev, da se bodo vsi deli ujemali.
Obravnavane so bile štiri glavne možnosti:
(1)

osnovna – brez ukrepov EU v zvezi s strukturnimi podatki o kmetijstvu: v skladu s to
možnostjo bi bile za zbiranje podatkov odgovorne države članice, kar bi ustvarilo
veliko različnih pristopov in kakovosti;

(2)

podaljšanje veljavnosti Uredbe (ES) št. 1166/2008: če bi izbrali to možnost, bi se
nadaljevalo sedanje stanje;

(3)

en pravni okvir za vse kmetijske statistike: ta možnost predvideva ureditev zbiranja
vseh kmetijskih statističnih podatkov z eno novo okvirno uredbo;

(4)

dvostopenjska integracija kmetijske statistike: v okviru te možnosti bi se ohranile
prednosti možnosti 3, hkrati pa bi se z oblikovanjem dveh novih okvirnih uredb v
dveh ločenih fazah povečala prilagodljivost in zmanjšal časovni pritisk.

Prednostna je bila možnost 4, saj je zagotavljala najboljšo možnost za doseganje ciljev.
V oceni učinka je bilo ugotovljeno, da bi morala biti prednostna možnost ureditev evropskega
statističnega sistema za kmetijstvo s tremi uredbami. Dve od teh uredb bi bili novi in bi
nadomestili več starejših uredb EU o kmetijski statistiki. Prva uredba,
tj. Uredba (EU) 2018/1091 o integrirani statistiki na ravni kmetij, ki zajema podatke o
strukturi kmetij, sadovnjakih in vinogradih, je bila sprejeta leta 2018. Druga je ta predlog
uredbe o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje, ki zajema vložke in proizvodnjo
kmetijskega sektorja: kmetijsko proizvodnjo (rastline in živali), vključno z ekološkim
kmetovanjem, cenami kmetijskih proizvodov, hranilnimi snovmi in fitofarmacevtskimi
sredstvi. Tretja uredba, kot je navedeno v oceni učinka, bo obravnavala spremembo uredbe o
10
11

SL

SWD(2016) 430.
Ocena učinka, Povzetek ocene učinka, Mnenje Odbora za regulativni nadzor (na voljo samo v
angleščini).
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ekonomskih računih za kmetijstvo (Uredba (ES) št. 138/2004). Ekonomski računi za
kmetijstvo so satelitski račun nacionalnih računov in makroekonomski po naravi, zato njihova
vključitev v nove okvirne uredbe ni bila predlagana. Namesto tega je bilo predlagano, da se za
njih še naprej uporablja neodvisna zakonodaja, ki velja, odkar je leta 2004 začela veljati
uredba o ekonomskih računih za kmetijstvo, in da se posodobijo hkrati s pripravo statistike
kmetijskih vložkov in proizvodnje.
Statistična zakonodaja je predvsem upravna zakonodaja, ki vpliva na uporabnike podatkov
(zlasti službe Komisije, ki se ukvarjajo s politikami), pripravljavce podatkov (nacionalne
statistične urade) in dajalce podatkov (kmete). Zato so njeni neposredni gospodarski, socialni
in okoljski učinki omejeni. Glavni neposredni stroški za deležnike so povezani s
prilagajanjem novim statističnim in tehničnim sistemom. Srednje- do dolgoročno naj bi ukrepi
za posodobitev pomenili nekoliko manjše breme in prihranke stroškov. Večina prihrankov bi
bila rezultat manjših zahtev glede zajema iz Uredbe (EU) 2018/1091. Stroške statistike je
treba oceniti glede na njihove družbene koristi in glede na stroške, ki bi nastali, če statistike
ne bi bilo ali bi bila slabe kakovosti.
•

Ustreznost in poenostavitev ureditve

Predlog je del strategije za kmetijsko statistiko do leta 2020 in pozneje, tj. pomembnega
programa za posodobitev kmetijske statistike Evropske unije, ki ga je Evropska komisija
sprejela v tesnem sodelovanju z državami članicami EU. Cilj strategije je predvsem
poenostaviti in izboljšati evropski statistični sistem za kmetijstvo; strategijo podpira tudi
Odbor za evropski statistični sistem ter je del programa ustreznosti in uspešnosti predpisov
(REFIT), njen cilj pa je poenostaviti in izboljšati evropski statistični sistem za kmetijstvo
(EASS).
Kmetijska statistika zdaj temelji na več delih zakonodaje in sporazumih. Te bi bilo treba
združiti v en sistematični pristop. S tem bi se poenostavili sistemi, ki se uporabljajo za
zbiranje statističnih podatkov. Vzpostavljeni so tudi načrti, ki omogočajo uporabo različnih
virov podatkov, vključno z daljinskim zaznavanjem, s čimer se zmanjšuje breme za dajalce
podatkov.
Ta predlog zajema skupno kmetijsko proizvodnjo (kmetijske rastline in živali), vključno z
ekološkim kmetovanjem, cenami kmetijskih proizvodov, hranilnimi snovmi in
fitofarmacevtskimi sredstvi. Ti obravnavajo kmetijske vložke (cene semen, pesticidov, krme
itd.) in proizvodnjo (rastlinska pridelava in živinoreja ter cene). Podatki se lahko zbirajo na
kmetijah, iz administrativnih virov, pri posrednikih (mlekarne itd.), trgovcih na debelo in
tržnih organizacijah, pogosto pa vključujejo določeno količino strokovnih ocen. Z uvedbo
skladnega okvira se bo omogočil predvsem razvoj integrirane pravne infrastrukture, pa tudi
boljše načrtovanje in skladnost raziskovanj ter drugih zbiranj podatkov.
•

Temeljne pravice

Predlog nima posledic za varstvo temeljnih pravic.
4.

PRORAČUNSKE POSLEDICE

Finančne posledice predloga so časovno neomejene. Predlog ne vključuje financiranja zbiranj
rednih podatkov, zagotavlja pa sofinanciranje zbiranj ad hoc podatkov, katerih čas ni znan, ki
jih izvaja Unija. Prva zbiranja ad hoc podatkov se lahko pričakujejo šele dve leti po začetku
veljavnosti načrtovane uredbe. Ta zbiranja podatkov niso znana vnaprej, zato ni mogoče
navesti informacij o njihovih proračunskih posledicah. Ko bodo taka zbiranja ad hoc
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podatkov potrebna, se bodo z njimi povezani stroški ocenili in podrobneje opisali pri pripravi
delegiranih in izvedbenih aktov, v vsakem primeru pa se bodo krili z odobritvami,
dodeljenimi finančnim sredstvom ustreznih programov, ki so vključeni v proračun EU.
5.

DRUGI ELEMENTI

•

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Predlagano uredbo naj bi Evropski parlament in Svet sprejela leta 2022, kmalu zatem pa naj
bi bili sprejeti izvedbeni ukrepi Komisije. Uredba se bo neposredno uporabljala v vseh
državah članicah EU, pri čemer ne bo potreben načrt za izvedbo.
Od držav članic se pričakuje, da bodo na podlagi nove uredbe Komisiji podatke začele
zagotavljati leta 2023.
Predlagani zakonodajni instrument je del evropskega statističnega sistema za kmetijstvo, ki bo
redno ovrednoten, da se med drugim oceni, kako uspešen in učinkovit je pri doseganju ciljev,
ter odloči, ali so potrebni novi ukrepi ali spremembe.
•

Spremljanje skladnosti pripravljene statistike

Eurostat izvaja redne ocene skladnosti. Te ocene vključujejo pregled razpoložljivosti,
kakovosti in točnosti podatkov ter nadaljnje ukrepe v primeru neskladnosti.
V skladu z zahtevami zakonodaje Unije morajo države članice Komisiji zagotoviti ustrezne
podatke o kmetijski statistiki. Za te podatke veljajo strogi roki za pošiljanje, ki jih je treba
upoštevati za dobro upravljanje, izkazovanje in koristnost evropske statistike, saj manjkajoči
ali nepopolni podatki omejujejo razpoložljivost informacij (to pomeni, da ni mogoče
izračunati agregatov Unije in objaviti podatkov v skladu z načrtovanimi časovnimi razporedi).
Osnovni pravni okvir za delovanje evropskega statističnega sistema in za vso sektorsko
zakonodajo za pripravo evropske statistike je Uredba (ES) št. 223/2009.
Ker so v okviru ocen skladnosti pravočasnost, točnost in celovitost že izpostavljene kot
pomembni dejavniki za zagotavljanje pravočasnega izkazovanja kmetijske statistike, bo večja
pozornost namenjena tem in drugim vidikom kakovosti, da bi zagotovili zaupanje v statistiko,
ki jo pripravljata Eurostat in evropski statistični sistem.
•
Stalno izboljševanje evropskega statističnega sistema za kmetijstvo:
opredeljevanje potreb po novih podatkih in novih virih podatkov, izboljšanje
doslednosti, zmanjšanje bremena
Eurostat z drugimi službami Komisije organizira letne predstavitve. Pomembna tema teh
predstavitev je izmenjava informacij o posameznih delovnih programih. Te predstavitve so
formalna platforma za opredeljevanje prihodnjih potreb po novih statistikah ter pregledovanje
koristnosti razpoložljivih statistik.
Organizirano bo tudi nadaljnje sodelovanje z drugimi službami Komisije, nacionalnimi
statističnimi uradi in drugimi nacionalnimi organi na različnih hierarhičnih ravneh na rednih
sestankih in seminarjih strokovnih skupin, sestankih skupine direktorjev in zasedanjih Odbora
za evropski statistični sistem ter prek pogostih dvostranskih izmenjav. Posebna pozornost bo
namenjena opredeljevanju administrativnih podatkov in drugih virov informacij, ki se hranijo
v skladu z zakonodajo Unije, ter ocenjevanju njihove primernosti za pripravo statistike, da bi
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sprejeli dogovore v zvezi z njihovo stabilnostjo, dostopnostjo in morebitno prilagoditvijo, na
podlagi katerih bi bolje ustrezali statističnim zahtevam. Poleg tega bodo izvedena redna
raziskovanja in analize, namenjena opredelitvi morebitnih možnosti za izboljšanje evropske
kmetijske statistike in zmanjšanje bremena.
Te prilagoditve in splošno delovanje pravnega okvira se bodo spremljali in bodo ocenjeni
zlasti glede na prej omenjene cilje strategije.
•

Triletna poročila o spremljanju

Da bi lahko spremljali delovanje obnovljenega evropskega statističnega sistema za kmetijstvo
in zagotovili, da ta sistem dosega cilje programa REFIT glede poenostavitve in zmanjšanja
bremena, bo vsaka tri leta pripravljeno redno poročilo o delovanju celotnega sistema.
•

Ocena

Drugo triletno poročilo o spremljanju bo nadomestila retrospektivna ocena prenovljenega
evropskega statističnega sistema za kmetijstvo, ki bo izvedena v skladu s smernicami
Komisije za ocenjevanje. Poleg tega bi lahko na njej po potrebi temeljile nadaljnje revizije
zakonodaje.
•

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Predlagana uredba določa vsebino statistike kmetijskih vložkih in proizvodnje. Določa, da
morajo države članice predložiti statistiko o štirih področjih in 12 z njimi povezanih temah.
Ta področja so statistika živinoreje, statistika rastlinske pridelave, statistika cen kmetijskih
proizvodov ter statistika hranilnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev. Podpirajo jih členi, ki
se nanašajo na predmet urejanja, opredelitve pojmov, statistične populacije in enote
opazovanja, zajem, pogostost pošiljanja podatkov, vire podatkov in metode, referenčna
obdobja, specifikacije kakovosti in morebitne finančne prispevke. Poleg tega uredba
zagotavlja možnost uvedbe posebnih ad hoc predmetov, povezanih s kmetijskimi vložki in
proizvodnjo, ki dopolnjujejo redno zbrane podatke.
Podrobni podatkovni nizi bodo določeni v izvedbenih aktih (uredbah).
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2021/0020 (COD)
Predlog
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008,
(ES) št. 543/2009 in (ES) št. 1185/2009 ter Direktive Sveta 96/16/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,
v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,
ob upoštevanju naslednjega:

SL

(1)

Statistična baza znanja je potrebna za oblikovanje, izvajanje, spremljanje, ocenjevanje
in pregled politik, povezanih s kmetijstvom v Uniji, zlasti skupne kmetijske politike
(SKP), vključno z ukrepi za razvoj podeželja, pa tudi politik Unije, ki so med drugim
povezane z okoljem, podnebnimi spremembami, rabo zemljišč, regijami, javnim
zdravjem in cilji Združenih narodov glede trajnostnega razvoja.

(2)

Cilj zbiranja statističnih podatkov, zlasti o kmetijskih vložkih in proizvodnji, bi moral
med drugim biti zagotavljanje posodobljenih podatkov za postopek odločanja, da bi se
evropski zeleni dogovor podprl s povezanima strategijo „od vil do vilic“ in strategijo o
biotski raznovrstnosti ter prihodnjimi reformami SKP.

(3)

Visokokakovostni usklajeni statistični podatki so pomembni za oceno stanja ter gibanj
kmetijskih vložkov in proizvodnje v Uniji, delovanja trgov in prehransko varnost ter
za oceno trajnostnosti ter okoljskih, gospodarskih in socialnih učinkov politik Unije ter
nacionalnih politik. Navedeni podatki med drugim vključujejo statistiko živinoreje in
mesa, proizvodnjo in uporabo jajc ter proizvodnjo in uporabo mleka in mlečnih
proizvodov. Pomembna je tudi statistika o površinah, pridelku in proizvodnji poljščin,
zelenjave, različnih trajnih nasadov in travinja ter bilancah primarnih proizvodov. Vse
bolj je potrebna statistika o prodaji ter uporabi fitofarmacevtskih sredstev in gnojil.

(4)

Mednarodna ocena kmetijske statistike je prispevala k vzpostavitvi globalne strategije
za izboljšanje statistike o kmetijstvu in podeželju Organizacije združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo, ki jo je leta 2010 potrdil Statistični odbor Združenih narodov.
Evropska kmetijska statistika bi morala, kadar je to primerno, upoštevati priporočila iz
navedene globalne strategije.
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(5)

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta12 določa okvir za razvoj,
pripravo in izkazovanje evropske statistike na podlagi skupnih statističnih
načel. Uredba (ES) št. 223/2009 vzpostavlja merila kakovosti ter odgovarja na potrebo
po čim manjšem bremenu poročanja za dajalce podatkov ter prispeva k splošnejšemu
cilju za zmanjšanje upravnih bremen.

(6)

Strategija za kmetijsko statistiko do leta 2020 in pozneje13, ki jo je novembra 2015
potrdil Odbor za evropski statistični sistem (Odbor za ESSC), predvideva sprejetje
dveh okvirnih uredb, ki bi zajemali vse vidike zakonodaje EU o kmetijski statistiki,
razen ekonomskih računov za kmetijstvo. Ta uredba je ena od navedenih dveh
okvirnih uredb in bi morala dopolnjevati že sprejeto okvirno uredbo, tj. Uredbo
(EU) 2018/109114.

(7)

Evropska statistika kmetijskih vložkov in proizvodnje se zdaj zbira, pripravlja in
izkazuje na podlagi več pravnih aktov. Ta struktura ne zagotavlja ustrezne doslednosti
med posameznimi statističnimi področji ter ne spodbuja celovitega pristopa k razvoju,
pripravi in izkazovanju kmetijske statistike. Ta uredba bi morala nadomestiti navedene
pravne akte, namenjene uskladitvi in primerljivosti informacij, ter zagotoviti
doslednost in usklajevanje evropskih kmetijskih statistik, olajšati povezovanje in
poenostavitev ustreznih statističnih postopkov ter zagotoviti celovitejši pristop. Zato je
treba razveljaviti uredbe (ES) št. 1165/200815, (ES) št. 543/200916 in (ES)
št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta17 ter Direktivo Sveta 96/16/ES18. V to
uredbo bi bilo treba vključiti številne povezane sporazume o evropskem statističnem
sistemu (ESS) in prijateljske dogovore o prenosu podatkov, če obstajajo dokazi, da
podatki izpolnjujejo potrebe uporabnikov, da dogovorjena metodologija deluje in da
so podatki ustrezne kakovosti.

(8)

Statistiko, ki je potrebna v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 617/200819, zbira ESS,
pri čemer so izpolnjeni nekateri, vendar ne vsi njegovi standardi kakovosti. Navedena
statistika dolgoročneje podpira evropske in nacionalne politike in bi jo bilo treba
vključiti kot evropsko statistiko, da bi se zagotovili razpoložljivost in kakovost
podatkov. Da bi se preprečilo dvojno poročanje držav članic, bi bilo treba odpraviti
statistične zahteve iz Uredbe (ES) št. 617/2008.

12

Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter
razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih
podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih
Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe
Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/methodology/strategy-beyond-2020.
Uredba (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o integrirani statistiki na
ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011 (UL L 200, 7.8.2018,
str. 1).
Uredba (ES) št. 1165/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o statistiki
živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS (UL L 321,
1.12.2008, str. 1).
Uredba (ES) št. 543/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o statistiki rastlinske
pridelave ter razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 837/90 in (EGS) št. 959/93 (UL L 167, 29.6.2009,
str. 1).
Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih
podatkih o pesticidih (UL L 324, 10.12.2009, str. 1).
Direktiva Sveta 96/16/ES z dne 19. marca 1996 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih
proizvodov (UL L 78, 28.3.1996, str. 27).
Uredba Komisije (ES) št. 617/2008 z dne 27. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 1234/2007 glede standardov trženja valilnih jajc in piščancev domače perutnine (UL L 168,
28.6.2008, str. 5).
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(9)

Velik del evropskih kmetijskih površin zajema travinje. V preteklosti se proizvodnja
na teh površinah ni štela za pomembno, zato v statistiko rastlinske pridelave niso bili
vključeni podatki o proizvodnji. Ker je vpliv travinja in prežvekovalcev na okolje
zaradi podnebnih sprememb postal pomembnejši, je potrebna statistika proizvodnje
travinja in paše živali.

(10)

Zaradi uskladitve in primerljivosti informacij o kmetijskih vložkih in proizvodnje z
informacijami o strukturi kmetijskih gospodarstev ter zaradi nadaljnjega izvajanja
strategije o kmetijski statistiki do leta 2020 in pozneje bi morala ta uredba
dopolnjevati Uredbo (EU) 2018/1091.

(11)

Uredba (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta20 ne zajema statistike cen
kmetijskih proizvodov, vendar bi bilo treba zagotoviti njeno razpoložljivost in
skladnost z ekonomskimi računi za kmetijstvo. Ekonomski računi za kmetijstvo so
satelitski račun nacionalnih računov, zato vključitev statistike cen kmetijskih
proizvodov v Uredbo (ES) št. 138/2004 ni ustrezna. Zato bi morala statistika
kmetijskih vložkov in proizvodnje zajemati statistiko cen kmetijskih vložkov, ki je
skladna z ekonomskimi računi za kmetijstvo. V državah članicah bi morali biti na
voljo podatki o cenah kmetijskih vložkov, da bi se omogočili izračuni ekonomskih
računov za kmetijstvo in primerljivi indeksi cen.

(12)

Podatke o dajanju pesticidov v promet in o rabi pesticidov, ki jih je treba poslati
v skladu z Direktivo 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta21 ter Uredbo (ES)
št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta22 bi bilo treba za namene zahtev te
uredbe uporabljati v skladu z ustreznimi določbami navedene direktive in navedene
uredbe.

(13)

Primerljive statistike kmetijskih vložkov in proizvodnje iz vseh držav članic so
pomembne za določitev razvoja SKP. Za spremenljivke bi se torej morale v čim večji
meri uporabljati standardne klasifikacije in skupna opredelitev pojmov.

(14)

Kadar koli je mogoče, bi se morali podatki, potrebni za pripravo statistike, zbirati na
način, ki bi pomenil čim manjše stroške in upravno breme. Zato je treba opredeliti
možne lastnike virov potrebnih podatkov in zagotoviti, da se ti lahko uporabijo za
statistiko.

(15)

Nabori podatkov, ki jih je treba poslati, zajemajo več statističnih področij. Da bi se
ohranil prožen pristop, ki omogoča prilagajanje statistike ob spremembi zahtev glede
podatkov, bi morali biti v osnovni uredbi določeni samo področja, teme in podrobne
teme, podrobni podatkovni nizi pa bi morali biti določeni v izvedbenih aktih.

(16)

Ekološka pridelava je vse pomembnejša kot kazalnik trajnostnih sistemov kmetijske
proizvodnje. Zato je nujno zagotoviti skladnost razpoložljive statistike ekološkega
kmetovanja z drugimi statistikami kmetijske proizvodnje, in sicer tako, da se vključi v
nabore podatkov. Navedena statistika ekološke pridelave bi morala biti skladna tudi z

20

Uredba (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih
računih za kmetijstvo v Skupnosti (UL L 33, 5.2.2004, str. 1).
Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za
ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009, str. 71).
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Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih
sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).
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administrativnimi informacijami, pripravljenimi na podlagi Uredbe (EU) 2018/848
Evropskega parlamenta in Sveta23, in jih uporabljati.
(17)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta24 bi bilo treba
teritorialne enote opredeliti v skladu z nomenklaturo skupne klasifikacije statističnih
teritorialnih enot (NUTS).

(18)

Omogočiti bi bilo treba, da se podatki o ad hoc temah, povezanih s kmetijskimi vložki
in proizvodnjo, zbirajo ob določenem času, da bi se redno zbrani podatki dopolnili z
dopolnilnimi podatki o temah, ki zahtevajo več informacij, novih pojavih ali
inovacijah.

(19)

Da bi se zmanjšalo upravno breme držav članic, bi bilo treba dovoliti izjeme v zvezi z
nekaterimi rednimi pošiljanji podatkov, če bi bili prispevki držav članic k vsoti EU
majhni.

(20)

Za izboljšanje učinkovitosti postopkov priprave statistike evropskega statističnega
sistema in zmanjšanje upravnega bremena za dajalce podatkov bi morali imeti
nacionalni statistični uradi in drugi nacionalni organi pravico do takojšnjega in
brezplačnega dostopa in uporabe vseh administrativnih podatkov, ki se zbirajo za
javne namene, ne glede na to, ali so v lasti javnih ali zasebnih organov. Nacionalnim
statističnim uradom in drugim nacionalnim uradom bi bilo treba v skladu s členom 17a
Uredbe (ES) št. 223/2009 omogočiti še, da te administrativne podatke povežejo s
statistiko, kolikor je to potrebno za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike.

(21)

Države članice ali pristojni nacionalni organi bi si morali prizadevati za posodobitev
načinov za zbiranje podatkov, kolikor je to mogoče. Spodbujati bi bilo treba uporabo
digitalnih rešitev.

(22)

Da bi se zagotovila prožnost in zmanjšalo breme za dajalce podatkov, nacionalnih
statističnih uradov in drugih nacionalnih organov, bi bilo treba državam članicam
omogočiti, da uporabijo statistična raziskovanja, administrativne evidence in katere
koli druge vire, metode ali inovativne pristope, vključno z znanstveno utemeljenimi in
dobro dokumentiranimi metodami, kot so imputacija, ocena in modeliranje. Vedno bi
bilo treba zagotoviti kakovost ter zlasti točnost, pravočasnost in primerljivost statistik,
ki temeljijo na teh virih.

(23)

Uredba (ES) št. 223/2009 vključuje določbe o pošiljanju podatkov držav članic
Komisiji (Eurostatu) ter o uporabi takih podatkov, med drugim o pošiljanju in varstvu
zaupnih podatkov. Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, so namenjeni zagotovitvi, da
se zaupni podatki pošiljajo in uporabljajo izključno za statistične namene v skladu s
členoma 21 in 22 Uredbe (ES) št. 223/2009.

(24)

Uredba (ES) št. 223/2009 določa referenčni okvir za evropsko statistiko ter od držav
članic zahteva, da upoštevajo statistična načela in merila kakovosti iz navedene
uredbe. Poročila o kakovosti so bistvena, da se oceni in izboljša kakovost evropske
statistike ter da se o tej kakovosti poroča. Odbor za ESS je kot evropski statistični
standard za poročanje o kakovosti potrdil enotno integrirano metapodatkovno
strukturo, pri čemer je z enotnimi standardi in usklajenimi metodami prispeval k
izpolnitvi zahtev glede kakovosti statistike iz člena 12(3) Uredbe (ES) št. 223/2009. Ta
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Uredba (EU) št. 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150,
14.6.2018, str. 1).
Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne
klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).
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evropski statistični standard mora prispevati k harmonizaciji poročanja o kakovosti v
skladu s to uredbo.
(25)

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja je bila izvedena ocena učinka,
da se statistični program, vzpostavljen s to uredbo, pri doseganju ciljev osredotoči na
potrebno učinkovitost in da se vključijo proračunske omejitve.

(26)

Ker cilja te uredbe, namreč sistematične priprave evropske statistike o kmetijskih
vložkih in proizvodnji v Uniji, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, ker je
potreben usklajen pristop, temveč se zaradi skladnosti in primerljivosti lažje doseže na
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v
navedenem členu, ta uredba ne presega tega, kar je potrebno za doseganje navedenega
cilja.

(27)

Da bi se upoštevale nastajajoče potrebe po podatkih, ki izhajajo predvsem iz
nedavnega razvoja dogodkov v kmetijstvu, revidirane zakonodaje in sprememb
prednostnih nalog politike, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za spremembo
podrobnih tem iz te uredbe ter določitev tem in podrobnih tem, ki jih je treba
zagotoviti, ter drugih praktičnih ureditev za zbiranje ad hoc podatkov, kot je določeno
v tej uredbi. Pomembno je zlasti, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu
ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v
skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši
pripravi zakonodaje25. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi
delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s
strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo
sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(28)

Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba Komisiji
zagotoviti izvedbena pooblastila za določitev naborov podatkov, povezanih s temami
in podrobnimi temami iz Priloge, ter tehničnih elementov podatkov, ki jih je treba
predložiti, za pripravo seznamov in opisov spremenljivk in drugih praktičnih ureditev
za zbiranje ad hoc podatkov, ter vzpostavitev praktičnih ureditev za poročila o
kakovosti in njihovo vsebino. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta26.

(29)

Če bi bile za izvajanje te uredbe potrebne obsežnejše prilagoditve nacionalnim
statističnim sistemom države članice, bi morala imeti Komisija možnost, da v ustrezno
utemeljenih primerih in za določen čas zadevnim državam članicam odobri
odstopanja. Take obsežnejše prilagoditve so lahko zlasti posledica potrebe, da se
sistemi zbiranja podatkov prilagodijo tako, da bodo vključevali nove zahteve glede
podatkov, vključno z dostopom do administrativnih virov.

(30)

Finančne interese Unije bi bilo treba v celotnem ciklu odhodkov zaščititi s
sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
nepravilnosti, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno
porabljenih sredstev ter po potrebi upravne in denarne kazni.

25

UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
Uredba (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 (UL L 55, 28.2.2011,
str. 13).
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(31)

Ta uredba bi se morala uporabljati brez poseganja v Direktivo 2003/4/ES27 in
Uredbo (ES) št. 1367/200628.

(32)

Okrepiti bi bilo treba sodelovanje in usklajevanje med organi v okviru ESS, da bi se
zagotovili skladnost in primerljivost evropske kmetijske statistike, pripravljene v
skladu z načeli iz člena 338(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Podatke poleg
organov, navedenih v tej uredbi, zbirajo tudi drugi organi Unije in druge organizacije.
Sodelovanje med takimi organizacijami in organi, ki sodelujejo v ESS, bi zato bilo
treba okrepiti, da bi se izkoristile sinergije.

(33)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za ESS –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Predmet urejanja
Ta uredba vzpostavlja okvir za zbirno evropsko statistiko v zvezi z vložki in proizvodnjo na
področju kmetijskih dejavnosti ter posredno uporabo take proizvodnje v okviru kmetijstva, ter
njeno zbiranje in industrijsko obdelavo.
Člen 2
Opredelitev pojmov
V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov „kmetijska dejavnost“, „kmetijska površina v
uporabi“, „glava velike živine“, „kmetijsko gospodarstvo“ in „kmetijska enota skupnega
zemljišča“ iz člena 2(a), (b), (d) in (e) Uredbe (EU) 2018/1091.
Poleg teh se uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:
(1)

„mlečno gospodarstvo“ pomeni podjetje ali kmetijsko gospodarstvo, ki kupuje
polnomastno mleko, ali v nekaterih primerih mlečne proizvode, da ga predela v mlečne
proizvode, ali podjetja, ki zbirajo mleko ali smetano, da bi ga v celoti ali delno, brez
kakršne koli predelave, predala drugim mlečnim gospodarstvom;

(2)

„klavnica“ pomeni uradno registrirano in odobreno podjetje, ki ima dovoljenje za zakol
in obdelavo živali, katerih meso je namenjeno za prehrano ljudi;

(3)

„valilnica“ pomeni podjetje za vlaganje jajc v inkubator, inkubacijo valilnih jajc in
dobavo piščancev;

(4)

„poročevalska enota“ pomeni enoto, ki zagotavlja statistične podatke;
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Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do
informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).
Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb
Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega
varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 25.9.2006, str. 13).
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(5)

„enota opazovanja“ pomeni prepoznavno enoto, o kateri se lahko pridobijo podatki;

(6)

„področje“ pomeni enega ali več podatkovnih nizov, ki zajemajo določene teme;

(7)

„tema“ pomeni vsebino informacij, ki jih je treba zbrati o enotah opazovanja, pri čemer
posamezna tema zajema eno ali več podrobnih tem;

(8)

„podrobna tema“ pomeni podrobno vsebino informacij, ki jih je treba zbrati o enotah
opazovanja, povezanih s temo, pri čemer posamezna podrobna tema zajema eno ali več
spremenljivk;

(9)

„podatkovni niz“ pomeni eno ali več zbirnih spremenljivk, organiziranih v tabelo;

(10) „spremenljivka“ pomeni značilnost opazovane enote, ki lahko zajame več kot en sklop
vrednosti;
(11) „predhodno preverjeni podatki“ pomenijo podatke, ki jih države članice preverijo na
podlagi dogovorjenih skupnih validacijskih pravil, kadar koli so na voljo;
(12) „ad hoc podatki“ pomenijo podatke, ki so za uporabnike še posebej zanimivi ob
določenem času, ki pa niso vključeni v redne podatkovne nize;
(13) „administrativni podatki“ pomenijo podatke, ki jih pripravi nestatistični vir in so
običajno v lasti javnega ali zasebnega organa, katerega glavni cilj ni priprava statistike;
(14) „metapodatki“ pomenijo informacije, ki so potrebne, da se omogočita uporaba in
razlaga statistike, in ki strukturirano opisujejo podatke;
(15) „poklicni uporabnik“ pomeni vsako osebo, ki uporablja fitofarmacevtska sredstva v
svojih poklicnih dejavnostih, vključno z izvajalci, tehniki, delodajalci in
samozaposlenimi v kmetijskem sektorju.
Člen 3
Statistična populacija in enote opazovanja
1. Statistična populacija, ki jo je treba opisati, zajema statistične enote, kot so kmetijska
gospodarstva, kmetijske enote skupnega zemljišča, podjetja, ki zagotavljajo blago in
storitve kmetijstvu ali kupujejo ali zbirajo proizvode iz kmetijskih dejavnosti, ter podjetja,
ki te kmetijske proizvode predelujejo, zlasti valilnice, mlečna gospodarstva in klavnice.
2. Enote opazovanja, ki morajo biti predstavljene v statističnem okviru, so statistične enote
iz odstavka 1 ter, glede na statistiko, ki jo je treba sporočiti, naslednje:
(a) zemljišča, ki se uporabljajo za kmetijsko dejavnost;
(b) živali, ki se uporabljajo za kmetijsko dejavnost;
(c) uvoz in izvoz proizvodov iz kmetijskih dejavnosti, ki ga izvajajo nekmetijska podjetja;
(d) transakcije in tokovi proizvodnih dejavnikov, tj. blaga in storitev, v kmetijske
dejavnosti in iz njih.
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3. Poročevalske enote so statistične enote iz odstavka 1 ter druga podjetja in institucije, ki
obravnavajo informacije o zahtevah glede podatkov iz členov 5 in 6.
Člen 4
Zahteve glede zajema
1. Statistika je reprezentativna za statistično populacijo, ki jo opisuje.
2. Na področju statistike živinoreje iz člena 5(1)(a) podatki zajemajo 95 % glav velike živine
posamezne države članice in s tem povezanih dejavnosti ali proizvodnje.
3. Na področju statistike rastlinske pridelave iz člena 5(1)(b) in teme hranilnih snovi iz
člena 5(1)(d)(i) podatki zajemajo 95 % skupnih kmetijskih površin v uporabi (razen vrtov)
posamezne države članice in s tem povezanega obsega proizvodnje.
4. V zvezi s temo fitofarmacevtskih sredstev iz člena 5(1)(d)(iii) podatki zajemajo
fitofarmacevtska sredstva, ki so dana na trg, kot je določeno v členu 3(9) Uredbe (ES)
št. 1107/2009.
5. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi dodatno opredeli zahteve glede zajema
iz odstavkov 2, 3 in 4. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz
člena 15(2).
Člen 5
Zahteve glede rednih podatkov
1. Statistika, ki se nanaša na vložke in proizvodnjo kmetijskih dejavnosti, zajema naslednja
področja in teme:
(a) statistiko živinoreje:
(i) živina in meso,
(ii) jajca in piščanci,
(iii) mleko in mlečni proizvodi;
(b) statistiko rastlinske pridelave:
(i) rastlinska pridelava,
(ii) bilance kmetijskih rastlin,
(iii) travinje in paša;
(c) statistiko cen kmetijskih proizvodov:
(i) indeksi cen kmetijskih proizvodov,
(ii) absolutne cene vložkov,
(iii) cene in najemnine kmetijskih zemljišč;
(d) statistiko hranilnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev:
(i) hranilne snovi in kmetijska gnojila,
(ii) bilanca hranilnih snovi,
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(iii) fitofarmacevtska sredstva.
2. Podrobne teme so določene v Prilogi.
3. Podatki se Komisiji pošljejo v obliki zbirnih podatkovnih nizov.
4. Podatki o ekološki proizvodnji in proizvodih, ki so v skladu z Uredbo (EU) 2018/848, se
vključijo v podatkovne nize.
5. Regionalni podatki se predložijo na ravni NUTS2, kot je določeno v Uredbi (ES)
št. 1059/2003.
6. Kadar ima spremenljivka v določeni državi članici nizko ali nično prevalenco, se lahko
vrednosti te spremenljivke izključijo iz poslanih podatkovnih nizov, če zadevna država
članica izključitev ustrezno utemelji Komisiji (Eurostatu).
7. Države članice zbirajo zadevne informacije o cenah v zvezi s kmetijskimi vložki in
proizvodnjo, vključno z lastnostmi in težo blaga in storitev, da zberejo primerljive indekse
cen in zagotovijo spremenljivke, potrebne za ekonomske račune za kmetijstvo iz
Uredbe (ES) št. 138/2004.
8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 14 za spremembo podrobnih tem iz Priloge.
9. Komisija lahko sprejme izvedbene akte za opredelitev podatkovnih nizov, ki jih je treba
poslati Komisiji (Eurostatu). Ti izvedbeni akti določajo naslednje tehnične elemente
podatkov, ki jih je treba predložiti, kadar je ustrezno:
(a)

seznam spremenljivk;

(b)

opise spremenljivk;

(c)

spremenljivke o ekološki proizvodnji in proizvodih;

(d)

spremenljivke na regionalni ravni;

(e)

enote opazovanja in poročevalske enote;

(f)

zahteve po natančnosti;

(g)

metodološka pravila;

(h)

roke za pošiljanje podatkov.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) najpozneje
devet mesecev pred začetkom referenčnega leta.

10. Države članice pošljejo predhodno preverjene podatke in z njimi povezane metapodatke v
tehnični obliki, ki jo določi Komisija (Eurostat) za posamezni podatkovni niz. Za
pošiljanje podatkov Komisiji (Eurostatu) se uporabijo storitve enotne vstopne točke.
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Člen 6
Zahteve glede ad hoc podatkov
1. Na Komisijo se v skladu s členom 14 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih
aktov, ki dopolnjujejo to uredbo in določajo informacije, ki jih je treba predložiti ad hoc,
kadar se šteje, da je potrebno zbiranje dodatnih informacij. Ti delegirani akti določajo:
(a)

teme in podrobne teme, ki se zagotovijo v okviru zbiranja ad hoc podatkov, in
razloge za te dodatne statistične potrebe;

(b)

referenčna obdobja.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz odstavka 1,
začenši z referenčnim letom [vstaviti leto, ki je dve leti po začetku veljavnosti uredbe] in
nato najmanj vsaki dve leti med posameznim zbiranjem ad hoc podatkov.
3. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi se določijo:
(a)

seznam spremenljivk, ki jih je treba poslati Komisiji (Eurostatu);

(b)

opisi spremenljivk;

(c)

zahteve po natančnosti;

(d)

roki za pošiljanje podatkov.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15 najpozneje
12 mesecev pred začetkom referenčnega leta.
Člen 7
Pogostost pošiljanja podatkovnih nizov

1. Pogostost pošiljanja podatkovnih nizov je določena v Prilogi. Komisija lahko sprejme
izvedbene akte, s katerimi nadalje opredeli posamezno pogostost pošiljanja.
2. Država članica se lahko izvzame iz nekaterih rednih pošiljanj podatkov, če je vpliv države
članice na vsoto spremenljivk EU omejen. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s
katerimi določi mejne vrednosti za spremenljivke v skladu s posebno metodologijo tako,
da se zaradi uporabe teh mejnih vrednosti obseg informacij o predvideni vsoti
spremenljivke EU v referenčnem letu ne zmanjša za več kot 5 %. Mejne vrednosti se na
pobudo Komisije (Eurostata) pregledajo tako, da ustrezajo trendom vsot EU.
3. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi nadalje opredeli:

SL

(a)

mejne vrednosti, na podlagi katerih se šteje, da ima spremenljivka omejen vpliv na
predvideni skupni agregat EU;

(b)

vir podatkov in metodologijo, ki jo je treba uporabiti za opredelitev mejne vrednosti;

(c)

spremenljivke, za katere se ta izjema uporablja.
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Izvedbeni akti iz odstavkov 1, 2 in 3 se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz
člena 15(2).
Člen 8
Viri podatkov in metode
1. Države članice za pridobitev statistike v zvezi z vložki in proizvodnjo kmetijskih
dejavnosti uporabijo enega ali več izmed naslednjih virov ali metod, če je na podlagi
informacij mogoče pripraviti statistiko, ki izpolnjuje zahteve glede kakovosti iz člena 10:
(a)

statistična raziskovanja ali druge metode zbiranja statističnih podatkov;

(b)

administrativne vire podatkov iz odstavka 2;

(c)

druge vire, metode ali inovativne pristope.

2. Države članice lahko uporabljajo informacije iz integriranega administrativnega in
kontrolnega sistema iz Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta29,
sistema za identifikacijo in registracijo govedi, uvedenega z Uredbo (ES) št. 1760/2000
Evropskega parlamenta in Sveta30, ter sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz,
uvedenega z Uredbo Sveta (ES) št. 21/200431, registra vinogradov, uvedenega v skladu s
členom 145 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta32, ter registrov
ekološkega kmetovanja, vzpostavljenih v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/848.
3. Statistika o fitofarmacevtskih sredstvih iz člena 5(1)(d)(iii) se zagotovi z uporabo evidenc,
vodenih in danih na voljo v skladu s členom 67 Uredbe (ES) št. 1107/2009.
4. Za ta namen države članice zaprosijo poklicne uporabnike fitofarmacevtskih sredstev za
evidence v elektronski obliki, ki zajemajo vsaj ime fitofarmacevtskega sredstva, odmerek
nanašanja, glavno področje in kmetijsko rastlino, na kateri je bilo fitofarmacevtsko
sredstvo uporabljeno v skladu s to uredbo.
5. Države članice, ki se odločijo, da bodo uporabile vire, metode ali inovativne pristope iz
točke (c) odstavka 1, obvestijo Komisijo (Eurostat) v letu pred referenčnim letom, v
katerem bo uveden vir, metoda ali inovativni pristop, in predložijo podrobnosti o
kakovosti pridobljenih podatkov.
6. Nacionalni organi, odgovorni za izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, imajo pravico do
takojšnega in brezplačnega dostopa do podatkov, vključno s posameznimi podatki o
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Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).
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Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo
in registracijo govedi ter označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

31

Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

32

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne
ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES)
št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).
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podjetjih in kmetijskih gospodarstvih v upravni dokumentaciji, zbrani na njihovem
nacionalnem ozemlju v skladu s členom 17a Uredbe (ES) št. 223/2009, in do njihove
uporabe. Nacionalni organi in lastniki administrativnih evidenc vzpostavijo potrebne
mehanizme sodelovanja za tak dostop. Navedeni dostop se odobri tudi v primerih, v
katerih pristojni organ na zasebne ali delno javne organe prenese naloge, ki jih morajo
opraviti v njegovem imenu.
Člen 9
Referenčno obdobje
Zbrane informacije se nanašajo na eno referenčno leto, ki je skupno vsem državam članicam,
s sklicevanjem na stanje v določenem časovnem okviru.
Referenčno obdobje za posamezno podrobno temo je določeno v Prilogi. Prvo referenčno
obdobje se začne v koledarskem letu [vstaviti leto, ki se začne 1. januarja 18 mesecev po
sprejetju].
Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi se dodatno opredelijo referenčna obdobja.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).
Člen 10
Kakovost in poročanje o kakovosti
1. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti poslanih podatkov in
metapodatkov.
2. Države članice zagotovijo, da podatki, pridobljeni iz virov in z metodami iz člena 8,
zagotavljajo točne ocene v zvezi s statistično populacijo iz člena 3 na nacionalni ravni in
po potrebi regionalni ravni.
3. V tej uredbi se uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.
4. Komisija (Eurostat) na pregleden in preverljiv način oceni kakovost poslanih podatkov in
metapodatkov.
5. V ta namen države članice prvič 31. decembra [vstaviti leto, ki se začne 1. januarja
30 mesecev po sprejetju] in nato vsaka tri leta Komisiji (Eurostatu) pošljejo poročilo o
kakovosti, v katerem opišejo statistični proces za poslane podatkovne nize, med drugim
zlasti:
(a)

metapodatke, ki opisujejo uporabljeno metodologijo in kako so bile dosežene
tehnične specifikacije s sklicevanjem na tiste, določene s to uredbo;

(b)

informacije o izpolnjevanju zahtev glede zajema iz člena 4, vključno z njegovim
razvojem in posodobitvijo.

6. Hkrati s podatki se pošljejo ločena metodološka poročila za podrobno temo Uteži in
ponastavljeni indeksi.
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7. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi praktično ureditev za poročila o
kakovosti in njihove vsebine. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom
pregleda iz člena 15(2).
8. Države članice Komisijo (Eurostat) po potrebi obvestijo o kakršnih koli pomembnih
informacijah ali spremembah v zvezi z izvajanjem te uredbe, ki bi lahko znatno vplivale
na kakovost poslanih podatkov.
9. Države članice Komisiji (Eurostatu) na zahtevo predložijo dodatna pojasnila, potrebna za
oceno kakovosti statističnih informacij.
Člen 11
Prispevek Unije
1. Unija lahko nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz
člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 dodeli nepovratna sredstva za izvajanje te uredbe, in
sicer za kritje stroškov izvajanja zbiranja ad hoc podatkov.
2. Finančni prispevek Unije ne presega 90 % upravičenih stroškov.
Člen 12
Zaščita finančnih interesov Unije
1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so pri izvajanju ukrepov, ki se
financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije zaščiteni z uporabo preventivnih
ukrepov proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim ravnanjem, z učinkovitimi
pregledi in, kadar se ugotovijo nepravilnosti, izterjavo nepravilno izplačanih zneskov ter
po potrebi z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi upravnimi in denarnimi kaznimi.
2. Komisija ali njeni predstavniki in Računsko sodišče so pooblaščeni za izvajanje revizij na
podlagi dokumentacije in pregledov na kraju samem pri vseh upravičencih do nepovratnih
sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije na podlagi programa.
3. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko izvaja preiskave, tudi preglede in
inšpekcije na kraju samem, v skladu z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom)
št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta33 in Uredbe Sveta (Euratom, ES)
št. 2185/9634, da bi ugotovil, ali je v povezavi s sporazumom ali sklepom o dodelitvi
nepovratnih sredstev ali pogodbo, financirano na podlagi programa, prišlo do goljufije,
korupcije ali drugega nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom Unije.

33
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Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o
preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248,
18.9.2013, str. 1).
Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju
samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).
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4. Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 sporazumi o sodelovanju s tretjimi državami in
mednarodnimi organizacijami, pogodbe ter sporazumi in sklepi o dodelitvi nepovratnih
sredstev, ki so posledica izvajanja te uredbe, vsebujejo določbe, ki Komisijo, Računsko
sodišče in OLAF izrecno pooblaščajo za izvajanje takšnih revizij in preiskav v skladu z
njihovimi pristojnostmi.
Člen 13
Odstopanja
1. Kadar so zaradi uporabe te uredbe ali izvedbenih ukrepov in delegiranih aktov, sprejetih v
skladu z njimi, potrebne večje prilagoditve v nacionalnem statističnem sistemu države
članice, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi državam članicam odobri
odstopanja za največ dve leti.
Zadevna država članica Komisiji predloži ustrezno utemeljeno zahtevo za tako odstopanje
v treh mesecih od datuma začetka veljavnosti zadevnega akta.
Vpliv takih odstopanj na primerljivost podatkov držav članic ali izračun zahtevanih
pravočasnih in reprezentativnih evropskih agregatov je čim manjši. Pri odobritvi
odstopanja se upošteva breme za dajalce podatkov.
2. Izvedbeni akti iz odstavka 1, prvega pododstavka, se sprejmejo v skladu s postopkom
pregleda iz člena 15(2).
Člen 14
Izvajanje prenosa pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega
člena.
2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(8) ter člena 6(1) in (2) se prenese
na Komisijo za nedoločen čas od [Urad za publikacije: vstaviti točen datum začetka
veljavnosti Uredbe].
3. Prenos pooblastila iz člena 5(8) ter člena 6(1) in (2) lahko kadar koli prekliče Evropski
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega
sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na
poznejši dan, ki je določen v njem. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih
aktov.
4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo
države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne
13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski
parlament in Svet.
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6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(8) ter členom 6(1) in (2), začne veljati le, če
mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta v roku dveh mesecev od uradnega
obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako
Evropski parlament kot Svet Komisijo obvestita, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se
na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Člen 15
Postopek v odboru
1. Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES)
št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
Člen 16
Spremembe Uredbe (ES) št. 617/2008
Uredba (ES) št. 617/2008 se spremeni:
(1) odstavki 3, 4 in 5 člena 8 se črtajo;
(2) člen 11 se črta;
(3) Prilogi III in IV se črtata.
Ta sprememba se uporablja od 1. januarja [leta, ki sledi 18 mesecev po sprejetju].
Člen 17
Razveljavitve
1. Uredbe (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009, (ES) št. 1185/2009 in Direktiva 96/16/ES
se razveljavijo z učinkom od 1. januarja [prvega koledarskega leta, ki se začne najmanj
18 mesecev po sprejetju].
2. Sklicevanja na razveljavljene akte se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.
Člen 18
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. januarja [leta, ki sledi 18 mesecev po sprejetju].
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju,

Za Evropski parlament
Predsednik

SL

Za Svet
Predsednik
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OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA
1.

OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1.

Naslov predloga/pobude
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in
proizvodnje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009 in
(ES) št. 1185/2009 ter Direktive 96/16/ES

1.2.

Zadevna področja (programski sklop)
Priprava evropske statistike

1.3.

Ukrep, na katerega se predlog/pobuda nanaša
 Nov ukrep
 Nov ukrep na podlagi pilotnega projekta / pripravljalnega ukrepa35
 Podaljšanje obstoječega ukrepa
X Združitev ali preusmeritev enega ali več ukrepov v drug/nov ukrep

1.4.

Utemeljitev predloga/pobude

1.4.1.

Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno, vključno s podrobno
časovnico za uvajanje ustreznih ukrepov za izvajanje pobude
Cilj sedanjega predloga o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje je izboljšati
kakovost, primerljivost in skladnost evropske kmetijske statistike, da bi lahko
oblikovalci politik, podjetja in splošna javnost sprejemali ustrezne odločitve na
podlagi dokazov.
Statistika kmetijskih vložkov in proizvodnje zajema zbirke kmetijske statistike v
zvezi s statistiko rastlinske pridelave in živinoreje, statistiko cen kmetijskih
proizvodov in hranilnih snovi ter statistiko fitofarmacevtskih sredstev z eno glavno
okvirno uredbo in izvedbenimi akti. Kot uredba se bo statistika kmetijskih vložkov in
proizvodnje neposredno uporabljala v vseh državah članicah. S štirimi izvedbenimi
akti se bodo zlasti določili seznami in opisi spremenljivk ter metodološke zahteve.
Pravni sveženj se bo v posameznih državah članicah izvajal s prenosom spremenljivk
in drugih zahtev v nacionalne podatkovne zbirke, vprašalnike itd. od sprejetja aktov
naprej. Uredbo naj bi Evropski parlament in Svet sprejela leta 2022, izvedbene akte
pa leta 2023.

35
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V skladu s členom 58(2)(a) ali (b) finančne uredbe.
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1.4.2.

Dodana vrednost ukrepanja Unije (ki je lahko posledica različnih dejavnikov, npr.
boljšega usklajevanja, pravne varnosti, večje učinkovitosti ali dopolnjevanja). Za
namene te točke je „dodana vrednost ukrepanja Unije“ vrednost, ki izhaja iz
ukrepanja Unije in predstavlja dodatno vrednost poleg tiste, ki bi jo sicer ustvarile
države članice same.
Pomembne skupne politike EU, kot je skupna kmetijska politika, so same po sebi
odvisne od primerljive, usklajene in visokokakovostne kmetijske statistike na
evropski ravni. To lahko najbolje zagotovimo z uredbami, ki se neposredno
uporabljajo v državah članicah in jih ni treba najprej prenesti v nacionalno
zakonodajo.
Ko bo statistika kmetijskih vložkov in proizvodnje v celoti veljavna, bi morale imeti
EU in njene države članice visokokakovostno evropsko kmetijsko statistiko, ki je
primerljiva in dosledna, za dajalce podatkov in pripravljavce podatkov pa pomeni
sprejemljivo breme glede na njihove koristi. Oblikovanje politik na podlagi dokazov
je ključno za uspešnost politik, kot je SKP, ki znatno spodbuja ustvarjanje delovnih
mest ter pametno, trajnostno in vključujočo rast v Uniji.

1.4.3.

Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti
Evropska kmetijska statistika je že več desetletij temelj SKP in številnih drugih
pomembnih politik EU. Vendar je treba njeno pravno podlago posodobiti, da se bo
odzvala na spremembe v kmetijstvu in odpravila glavne težave, opredeljene v okviru
ocene sedanjega evropskega statističnega sistema za kmetijstvo. Te težave so:
1. veljavna zakonodaja o kmetijski statistiki ne izpolnjuje ustrezno novih in
nastajajočih potreb po podatkih;
2. evropski statistični sistem za kmetijstvo ni dovolj prilagodljiv in se ne odziva
dovolj hitro na nastajajoče potrebe;
3. zbirke podatkov niso dovolj usklajene in dosledne;
4. priprava statistike bi lahko bila učinkovitejša;
5. breme zagotavljanja podatkov se dojema kot preveliko.

1.4.4.

Skladnost in možne sinergije z drugimi ustreznimi instrumenti
Predlagana uredba je del Eurostatove strategije za kmetijsko statistiko do leta 2020 in
pozneje, ki bo zajemala dve okvirni uredbi o integrirani statistiki na ravni kmetij ter
statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje ter posodobljeno uredbo o ekonomskih
računih za kmetijstvo. Vse tri uredbe bodo imele skupno področje uporabe ter
tehnično in metodološko dokumentacijo, skupaj pa bodo zajemale vse vidike
kmetijske statistike.
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Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic

1.5.

 Časovno omejeno
 od [DD. MM.] LLLL do [DD. MM.] LLLL,
 finančne posledice med letoma LLLL in LLLL za odobritve za prevzem obveznosti ter
med letoma LLLL in LLLL za odobritve plačil.
X Časovno neomejeno
izvajanje z obdobjem uvajanja med letoma 2022 in 2024, ki mu sledi izvajanje
predloga/pobude v celoti.
Načrtovani načini upravljanja36

1.6.

X Neposredno upravljanje – Komisija:
X z lastnimi službami, vključno s svojim osebjem v delegacijah Unije,
 prek izvajalskih agencij.
 Deljeno upravljanje z državami članicami.
 Posredno upravljanje, tako da se naloge izvrševanja proračuna poverijo:
 tretjim državam ali organom, ki jih te imenujejo,
 mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam (navedite),
 EIB in Evropskemu investicijskemu skladu,
 organom iz členov 70 in 71 finančne uredbe,
 subjektom javnega prava,
 subjektom zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor ti subjekti zagotavljajo
ustrezna finančna jamstva,
 subjektom zasebnega prava države članice, ki so pooblaščeni za izvajanje javnozasebnih partnerstev in ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,
 osebam, pooblaščenim za izvajanje določenih ukrepov SZVP na podlagi naslova V
PEU in opredeljenim v zadevnem temeljnem aktu.
Pri navedbi več kot enega načina upravljanja je treba to natančneje obrazložiti v oddelku „opombe“.

Opombe

36
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Pojasnila o načinih upravljanja in sklici na finančno uredbo so na voljo na spletišču BudgWeb:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.
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2.

UKREPI UPRAVLJANJA

2.1.

Pravila o spremljanju in poročanju
Navedite pogostost in pogoje.

Prejemniki nepovratnih sredstev morajo predložiti zbrane podatke in ustrezna
poročila o kakovosti.
2.2.

Upravljavski in kontrolni sistem
Utemeljitev načinov upravljanja, mehanizmov financiranja, načinov
plačevanja in predlagane strategije kontrol
Načelo subsidiarnosti se uporablja, ker predlog ne spada v izključno pristojnost
Unije. Evropski statistični sistem (ESS) zagotavlja infrastrukturo za statistične
informacije. Sistem je zasnovan tako, da izpolnjuje potrebe več uporabnikov za
namene odločanja v demokratičnih družbah. Predlog te uredbe je bil pripravljen za
zaščito osnovnih dejavnosti partnerjev evropskega statističnega sistema ob hkratnem
boljšem zagotavljanju in jamčenju kakovosti in primerljivosti kmetijske statistike.
Med glavnimi merili, ki jih mora izpolnjevati statistika, sta usklajenost in
primerljivost. Države članice potrebne usklajenosti in primerljivosti ne morejo doseči
brez jasnega evropskega okvira, tj. zakonodaje Unije, ki določa skupne statistične
koncepte, obrazce za poročanje in zahteve za kakovost.
Države članice, ki delujejo neodvisno druga od druge, cilja predlaganega ukrepa ne
morejo zadovoljivo doseči. Ukrep se lahko učinkoviteje sprejme na ravni Unije na
podlagi pravnega akta Unije, ki bo zagotovil primerljivost statističnih informacij na
statističnih področjih iz predlaganega akta. Zbiranje podatkov pa lahko izvajajo
države članice.

2.2.1.

Podatki o ugotovljenih tveganjih in vzpostavljenih sistemih notranjih kontrol za
njihovo zmanjševanje
Tveganja: možna vprašanja kakovosti in pravočasnosti podatkov.
Kontrolni sistemi, vzpostavljeni za ublažitev tveganj: države članice je treba vnaprej
obvestiti o tehnični in metodološki dokumentaciji ter smernicah. Upoštevanje rokov
se bo spremljalo. Poročila o kakovosti bodo pregledana.

2.2.2.

Ocena in utemeljitev stroškovne učinkovitosti kontrol (razmerje „stroški kontrol ÷
vrednost z njimi povezanih upravljanih sredstev“) ter ocena pričakovane stopnje
tveganja napake (ob plačilu in ob zaključku)
Kontrole bodo izvajali uradniki Komisije kot del svojih rednih dolžnosti. Prispevale
bodo k boljši kakovosti in primerljivosti podatkov. Pričakovana stopnja tveganja
napak je nizka, saj se podatki o kmetijski statistiki že od petdesetih let 20. stoletja
zbirajo v dobrem sodelovanju z državami članicami. Prilagoditev tehničnih in drugih
sistemov bi lahko kratkoročno nekoliko povišala tveganje napak, ki pa bi se po
pričakovanjih kratko- do srednjeročno znižalo na povprečno stopnjo.

SL
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2.3.

Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti
Navedite obstoječe ali načrtovane preprečevalne in zaščitne ukrepe, npr. iz strategije za boj proti
goljufijam.

Eurostat bo poleg vseh regulativnih nadzornih mehanizmov izvajal strategijo za boj
proti goljufijam v skladu s splošnimi ukrepi Komisije za boj proti goljufijam. Pristop
k obvladovanju tveganja za goljufije bo tako usmerjen v odkrivanje področij tveganja
za goljufije in ustrezno odzivanje. Po potrebi bodo vzpostavljene mrežno povezane
skupine in posebna orodja informacijske tehnologije za analizo primerov goljufij.
Eurostat je določil nadzorno strategijo, ki bo spremljala izvrševanje odhodkov.
Ukrepi in instrumenti v tej strategiji se v celoti uporabljajo za predlagano uredbo.
Zmanjšanje zapletenosti, uporaba stroškovno učinkovitih postopkov spremljanja ter
izvajanje predhodnih in naknadnih kontrol na podlagi tveganj bodo usmerjeni v
zmanjševanje verjetnosti goljufij in prispevanje k njihovemu preprečevanju. V
strategijo kontrol so vključeni posebni ukrepi za ozaveščanje in ustrezno
usposabljanje na področju preprečevanja goljufij.
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3.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

3.1.

Zadevni razdelek večletnega finančnega okvira in predlagane nove odhodkovne
proračunske vrstice

Finančne posledice predloga v času sprejetja Uredbe niso znane. Prispevek Unije se ne
uporablja za zbiranje rednih statističnih podatkov, ampak samo za zbiranja ad hoc podatkov
in člena 6. Prvo zbiranje ad hoc podatkov se lahko izvede šele dve leti po prvem referenčnem
letu, če se opredeli dobro utemeljena nepričakovana potreba po podatkih. Zato v tej fazi ni
mogoče opredeliti finančnih posledic.

Razdelek
večletnega
finančnega
okvira

Vrsta
odhodkov

Proračunska vrstica
Številka
[…][poimenovanje…..…………………
…………]

dif./nedif.

37

dif./nedif.

37
38
39

SL

Prispevek
držav
38
Efte

držav
39
kandidatk

DA/NE

DA/NE

tretjih
držav

po
členu [21(2)(b)]
finančne uredbe

DA/N
E

DA/NE

Dif. = diferencirana sredstva / nedif. = nediferencirana sredstva.
EFTA: Evropsko združenje za prosto trgovino.
Države kandidatke in po potrebi potencialne kandidatke z Zahodnega Balkana.
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3.2.

Ocenjene posledice za odhodke

3.2.1.

Povzetek ocenjenih posledic za odhodke
v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Razdelek večletnega finančnega
okvira

<…>

[…][poimenovanje……………...………………………………………………………
……]

2021

Odobritve za poslovanje (razdeljene glede na
proračunske vrstice iz naslova 3.1)

obveznosti

(1)

plačila

(2)

Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo
40
iz sredstev programa

obveznosti =
plačila

(3)

Odobritve za sredstva programa
SKUPAJ

obveznosti

=1+3

plačila

=2+3

Razdelek večletnega finančnega
okvira

7

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Po
letu 202
7

SKUPAJ

„Upravni odhodki“

Ta oddelek se izpolni s „proračunskimi podatki upravne narave“, ki jih je treba najprej vnesti v Prilogo k oceni finančnih posledic zakonodajnega
predloga, ki se prenese v sistem DECIDE za namene posvetovanj med službami.

40

SL

Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanju programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.
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v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Človeški viri

0,300

0,300

0,300

2,100

2,100

2,100

2,100

Drugi upravni odhodki

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

Odobritve iz RAZDELKA 7 večletnega
finančnega okvira SKUPAJ

(obveznosti skupaj
plačila skupaj)

Po
letu 202
7
2,100
na leto
0,030
na leto

=

SKUPAJ

9,300
0,210
9,510

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

2021

Odobritve iz vseh RAZDELKOV
večletnega finančnega okvira
SKUPAJ

SL

obveznosti

0,330

2022

0,330

2023

0,330

2024

2,130

2025

2,130

2026

2,130

2027

2,130

Po
letu 20
27
2,130
na leto

SKUPAJ

9,510

plačila
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3.2.2.

Povzetek ocenjenih posledic za odobritve za upravne zadeve
 Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za upravne zadeve.
x Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za upravne zadeve, kot je pojasnjeno
v nadaljevanju:

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)
2021

Leto

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SKUPAJ

RAZDELEK 7
večletnega finančnega
okvira
Človeški viri

0,300

0,300

0,300

2,100

2,100

2,100

2,100

9,300

Drugi upravni odhodki

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,210

0,330

0,330

0,330

2,130

2,130

2,130

2,130

9,510

0,330

0,330

0,330

2,130

2,130

2,130

2,130

9,510

Seštevek za RAZDELEK
7
večletnega finančnega
okvira

41
zunaj RAZDELKA 7
večletnega finančnega
okvira

Človeški viri
Drugi
upravni odhodki
Seštevek
zunaj RAZDELKA 7
večletnega finančnega
okvira

SKUPAJ

Potrebe po odobritvah za človeške vire in druge upravne odhodke se krijejo z odobritvami GD, ki so že dodeljene za
upravljanje ukrepa in/ali so bile prerazporejene znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD
dodelijo v postopku letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

41

SL

Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanju programov in/ali ukrepov EU (prej
vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.
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3.2.2.1. Ocenjene potrebe po človeških virih
 Za predlog/pobudo niso potrebni človeški viri.
x Za predlog/pobudo so potrebni človeški viri, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:
ocena, izražena v ekvivalentu polnega delovnega časa
2021

Leto

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2

14

14

14

14

14

14

14

14

Delovna mesta v skladu s kadrovskim načrtom (uradniki in začasni uslužbenci)
Sedež in predstavništva Komisije

2

2

Delegacije
Raziskave
Zunanji sodelavci (v ekvivalentu polnega delovnega časa: EPDČ) – PU, LU, NNS, ZU in MSD

42

Razdelek 7
Financirano
iz
RAZDELKA 7
večletnega
finančnega okvira

– na sedežu

Financirano
sredstev
43
programa

– na sedežu

– na delegacijah

iz

– na delegacijah

Raziskave
Drugo (navedite)
SKUPAJ

2

2

2

Potrebe po človeških virih se krijejo z osebjem GD, ki je že dodeljeno za upravljanje ukrepa in/ali je bilo
prerazporejeno znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v postopku
letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

Opis nalog:
Uradniki in začasni uslužbenci

– potrjevanje podatkov
– podpora in metodološko delo
– analiza poročil
– izkazovanje podatkov
– upravljanje nepovratnih sredstev v zvezi s pobudo

Zunanji sodelavci

42

43
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PU = pogodbeni uslužbenec; LU = lokalni uslužbenec; NNS = napoteni nacionalni strokovnjak; ZU =
začasni uslužbenec; MSD = mladi strokovnjak na delegaciji.
Dodatna zgornja meja za zunanje sodelavce v okviru odobritev za poslovanje (prej vrstice BA).
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Udeležba tretjih oseb pri financiranju

3.2.3.

V predlogu/pobudi:
x ni načrtovano sofinanciranje tretjih oseb;
 je načrtovano sofinanciranje, kot je ocenjeno v nadaljevanju:
odobritve v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)
Leto

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SKUPAJ

Navedite organ, ki bo
sofinanciral
predlog/pobudo
Sofinancirane odobritve
SKUPAJ

3.3.

Ocenjene posledice za prihodke
x Predlog/pobuda nima finančnih posledic za prihodke.
 Predlog/pobuda ima finančne posledice, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:
–



za lastna sredstva,

–



za razne prihodke.

navedite, ali so prihodki dodeljeni za odhodkovne vrstice 
v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)
44

Prihodkovna proračunska
vrstica

Posledice predloga/pobude

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Člen ………….

Za namenske prejemke navedite zadevne odhodkovne proračunske vrstice.

N. r.
Druge opombe (npr. metoda/formula za izračun posledic za prihodke ali druge informacije).

N. r.

44
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Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (carine, prelevmani na sladkor) se navedejo neto zneski, tj. bruto
zneski po odbitku 20 % stroškov pobiranja.
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