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6.3.2013 B7-0081/143 

Predlog spremembe  143 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v imenu skupine S&D 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavek 1 – točka m a (novo) 
 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ma) „kmetijsko gozdarstvo“: sistem 

proizvodnje, v katerem se drevesa in 

gojene rastline ali rastline, ki so primerne 

za pašo, gojijo skupaj na istih parcelah ali 

ob robu istih parcel; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/144 

Predlog spremembe  144 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v imenu skupine S&D 

Alyn Smith 
v imenu skupine Verts/ALE 

Marit Paulsen 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 
 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-podnebna 

plačila  

Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-podnebna 

plačila  

1. Države članice v skladu s svojimi 

posebnimi nacionalnimi, regionalnimi ali 

lokalnimi potrebami in prednostnimi 

nalogami na svojem ozemlju zagotovijo 

možnost pridobitve podpore v okviru tega 

ukrepa. Vključitev tega ukrepa v programe 

razvoja podeželja je obvezna.  

1. Države članice v skladu s svojimi 

posebnimi nacionalnimi, regionalnimi ali 

lokalnimi potrebami in prednostnimi 

nalogami na svojem ozemlju zagotovijo 

možnost pridobitve podpore v okviru tega 

ukrepa. Ta ukrep je usmerjen v 

ohranjanje in spodbujanje potrebnih 

sprememb kmetijskih praks, ki ugodno 

vplivajo na okolje in podnebje. Njegova 

vključitev v programe razvoja podeželja je 

obvezna.  

2. Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-

podnebna plačila se dodelijo kmetom, 

skupinam kmetov ali skupinam kmetov in 

drugih upravljavcev zemljišč, ki se 

prostovoljno obvežejo, da bodo izvajali 

dejavnosti, ki zajemajo eno ali več 

kmetijsko-okoljskih ali kmetijsko-

podnebnih obveznosti na kmetijskih 

zemljiščih. V ustrezno utemeljenih 

2. Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-

podnebna plačila se dodelijo kmetom, 

skupinam kmetov ali skupinam kmetov in 

drugih upravljavcev zemljišč, ki se 

prostovoljno obvežejo, da bodo izvajali 

dejavnosti, ki zajemajo eno ali več 

kmetijsko-okoljskih ali kmetijsko-

podnebnih obveznosti na kmetijskih 

zemljiščih ali na zemljiščih, primernih za 
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primerih, ki se nanašajo na doseganje 

okoljskih ciljev, se lahko kmetijsko-

okoljska in kmetijsko-podnebna plačila 

dodelijo tudi drugim upravljavcem 

zemljišč ali skupinam drugih upravljavcev 

zemljišč.  

kmetijstvo. Kmetijsko-okoljski programi 

se osredotočajo na primere najboljše 

prakse (v skladu z „načelom dobrega 

zgleda“), vključno s tistimi na področju 

upravljanja tal, gospodarjenja z vodami, 

biotske raznovrstnosti, recikliranja hranil 

in ohranjanja ekosistema, in dajejo 

prednost naložbam v te tehnike. S temi 

programi se skuša razširiti najboljša 

praksa po celotnem ozemlju programa. 

Sistemi v zvezi s podnebjem se lahko 

osredotočajo na uspešnejše zmanjševanje 

emisij toplogrednih plinov celotnega 

kmetijskega gospodarstva ali sistema. V 

ustrezno utemeljenih primerih, ki se 

nanašajo na doseganje okoljskih ciljev, se 

lahko kmetijsko-okoljska in kmetijsko-

podnebna plačila dodelijo tudi drugim 

upravljavcem zemljišč ali skupinam drugih 

upravljavcev zemljišč.  

3. S kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-

podnebnimi plačili se krijejo samo 

obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 

standarde, določene v skladu s poglavjem I 

naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, in 

druge ustrezne obveznosti, določene v 

skladu s poglavjem 2 naslova III 

Uredbe (EU) št. RP/2012, ustrezne 

minimalne zahteve za uporabo gnojil in 

fitofarmacevtskih sredstev ter druge 

ustrezne obvezne zahteve, ki so določene v 

nacionalni zakonodaji. Vse te obvezne 

zahteve se opredelijo v programu.  

3. S kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-

podnebnimi plačili se krijejo samo 

obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 

standarde, določene v skladu s poglavjem I 

naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, in 

vse ustrezne obveznosti, določene v skladu 

s poglavjem 2 naslova III Uredbe (EU) 

št. RP/2012, ustrezne minimalne zahteve za 

uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 

sredstev ter druge ustrezne obvezne 

zahteve, ki so določene v nacionalni 

zakonodaji. Vse te obvezne zahteve se 

opredelijo v programu.  

4. Države članice si prizadevajo, da 

osebam, ki se obvežejo, da bodo izvajale 

dejavnosti v okviru tega ukrepa, zagotovijo 

znanje in informacije, potrebne za njihovo 

izvajanje, tudi prek strokovnih nasvetov v 

zvezi s posameznimi obveznostmi in/ali 

prek pogojevanja podpore v okviru tega 

ukrepa z ustreznim usposabljanjem. 

4. Države članice si prizadevajo, da 

osebam, ki se obvežejo, da bodo izvajale 

dejavnosti v okviru tega ukrepa, zagotovijo 

znanje in informacije, potrebne za njihovo 

izvajanje, tudi prek strokovnih nasvetov v 

zvezi s posameznimi obveznostmi in/ali 

prek pogojevanja podpore v okviru tega 

ukrepa z ustreznim usposabljanjem.  

5.  Obveznosti v okviru tega ukrepa se 

prevzamejo za obdobje od petih do sedmih 

let. Vendar lahko države članice za 

posebne vrste obveznosti v svojih 

programih razvoja podeželja določijo 

5.  Obveznosti v okviru tega ukrepa se 

prevzamejo za obdobje od petih do sedmih 

let. Vendar lahko države članice za 

posebne vrste obveznosti v svojih 

programih razvoja podeželja določijo 
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daljše obdobje, tudi prek omogočanja 

enoletnega podaljšanja programov po 

koncu začetnega obdobja, kadar je to 

potrebno za doseganje ali ohranjanje 

želenih okoljskih koristi.  

daljše obdobje, tudi prek omogočanja 

enoletnega podaljšanja programov po 

koncu začetnega obdobja, kadar je to 

potrebno za doseganje ali ohranjanje 

želenih okoljskih koristi. Države članice 

lahko v svojih programih razvoja 

podeželja za nove obveznosti, ki 

neposredno sledijo obveznosti, izpolnjeni v 

začetnem obdobju, določijo krajše 

obdobje. 

6. Plačila se upravičencem dodelijo letno 

za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in 

izpada dohodka zaradi prevzetih 

obveznosti. Po potrebi se lahko s plačili 

krijejo tudi transakcijski stroški do največ 

20 % premije, plačane za kmetijsko-

okoljsko-podnebne obveznosti. Kadar 

obveznosti prevzamejo skupine kmetov, je 

najvišja možna raven 30 %.  

6. Plačila se upravičencem dodelijo letno 

za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in 

izpada dohodka zaradi prevzetih 

obveznosti. Po potrebi se lahko s plačili 

krijejo tudi transakcijski stroški do največ 

20 % premije, plačane za kmetijsko-

okoljsko-podnebne obveznosti. Kadar so 

obveznosti del skupnega ukrepanja, je 

najvišja možna raven 30 %.  

 Za obveznosti, zajete v poglavju 2 naslova 

III Uredbe (EU) št. RP/2012, se ne dodeli 

podpora iz EKSRP. 

 6a. Z odstopanjem od odstavka 6 lahko 

države članice za dejavnosti v zvezi z 

varstvom okolja v ustrezno utemeljenih 

primerih podporo dodelijo v obliki 

pavšalnega zneska ali enkratnega plačila 

na enoto, če gre za obveznost odrekanja 

komercialni rabi površin. Takšna podpora 

se izračuna na osnovi nastalih dodatnih 

stroškov in izpada dohodka. 

7. Države članice lahko uporabijo postopek 

iz člena 49(3) za izbiro upravičencev, 

kadar je to potrebno za zagotavljanje 

učinkovitega izvajanja ukrepa.  

7. Države članice lahko uporabijo postopek 

iz člena 49(3) za izbiro upravičencev, 

kadar je to potrebno za zagotavljanje 

učinkovitega izvajanja ukrepa.  

8. Podpora ne sme presegati najvišjih 

zneskov iz Priloge I.  

8. Podpora ne sme presegati najvišjih 

zneskov iz Priloge I.  

Podpore v okviru tega ukrepa ni mogoče 

dodeliti za obveznosti, ki se krijejo v 

okviru ukrepa ekološkega kmetijstva.  

Podpore v okviru tega ukrepa ni mogoče 

dodeliti za obveznosti, ki se krijejo v 

okviru ukrepa ekološkega kmetijstva.  

9. Zagotovi se lahko tudi podpora za 

ohranjanje genetskih virov v kmetijstvu za 

dejavnosti, ki jih ne zajemajo določila 

členov 1 do 8.  

9. Zagotovi se lahko tudi podpora za 

ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 

genskih virov v kmetijstvu za dejavnosti, 

ki jih ne zajemajo določila členov 1 do 8.  
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10. Komisija je v skladu s členom 90 

pooblaščena za sprejemanje delegiranih 

aktov v zvezi z enoletnim podaljšanjem 

obveznosti po koncu začetnega obdobja 

izvajanja dejavnosti, pogoji, ki se 

uporabljajo za obveznosti za 

ekstenzifikacijo ali drugačen način 

upravljanja živinoreje, omejevanje uporabe 

gnojil, fitofarmacevtskih sredstev ali 

drugih vnosov, vzrejo lokalnih pasem, ki 

jim grozi prenehanje reje, ali ohranjanje 

rastlinskih genskih virov, ter v zvezi z 

opredelitvijo upravičenih dejavnosti iz 

odstavka 9.  

10. Komisija je v skladu s členom 90 

pooblaščena za sprejemanje delegiranih 

aktov v zvezi z enoletnim podaljšanjem 

obveznosti po koncu začetnega obdobja 

izvajanja dejavnosti, pogoji, ki se 

uporabljajo za obveznosti za 

ekstenzifikacijo ali drugačen način 

upravljanja živinoreje, omejevanje uporabe 

gnojil, fitofarmacevtskih sredstev ali 

drugih vnosov, vzrejo lokalnih pasem, ki 

jim grozi prenehanje reje, ali ohranjanje 

rastlinskih genskih virov, ter v zvezi z 

opredelitvijo upravičenih dejavnosti iz 

odstavka 9.  

Or. en 



 

AM\929544SL.doc  PE503.602v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.3.2013 B7-0081/145 

Predlog spremembe  145 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v imenu skupine S&D 

Alyn Smith 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 30 – odstavek 2 
 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Podpora se dodeli samo za obveznosti, 

ki presegajo ustrezne obvezne standarde, 

določene v skladu s poglavjem I 

naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, 

ustrezne minimalne zahteve za uporabo 

gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter 

druge ustrezne obvezne zahteve, ki so 

določene v nacionalni zakonodaji. Vse te 

zahteve se opredelijo v programu. 

2. Podpora se dodeli samo za obveznosti, 

ki presegajo ustrezne obvezne standarde, 

določene v skladu s poglavjem I 

naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, 

ustrezne obveznosti, določene v skladu s 

poglavjem 2 naslova III Uredbe (EU) 

št. RP/2012, ustrezne minimalne zahteve 

za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 

sredstev ter druge ustrezne obvezne 

zahteve, ki so določene v nacionalni 

zakonodaji. Vse te zahteve se opredelijo v 

programu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/146 

Predlog spremembe  146 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v imenu skupine S&D 

Alyn Smith 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 31 – odstavek 3 
 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Podpora kmetom, povezana z 

direktivama 92/43/EGS in 2009/147/ES, se 

dodeli samo v povezavi z omejitvami 

zaradi zahtev, ki presegajo načelo dobrega 

kmetijskega in okoljskega delovanja iz 

člena 94 in Priloge II k Uredbi Sveta (EU) 

št. HU/2012. 

3. Podpora kmetom, povezana z 

direktivama 92/43/EGS in 2009/147/ES, se 

dodeli samo v povezavi z omejitvami 

zaradi zahtev, ki presegajo načelo dobrega 

kmetijskega in okoljskega delovanja iz 

člena 94 in Priloge II k Uredbi Sveta (EU) 

št. HU/2012 ter povezane obveznosti iz 

poglavja 2 naslova III Uredbe (EU) št. 

RP/2012. V programih razvoja podeželja 

se lahko predvidijo posebne določbe za 

primere, v katerih so te obveznosti v 

zadevnem kmetijskem gospodarstvu 

nezdružljive s cilji navedenih direktiv. 

Or. en 

 

 

 


