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6.3.2013 B7-0079/104 

Predlog spremembe  104 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v imenu skupine S&D 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 29 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (29a) Da se izboljša stanje okolja, 

preprečijo podnebne spremembe in 

izboljšajo kmetijski pogoji, bi morala 

Komisija čim prej predložiti strateški načrt 

za dobavo rastlinskih beljakovin, na 

podlagi katerega bo Unija tudi zmanjšala 

močno odvisnost od zunanjih virov 

dobave. V načrtu bi bilo treba predvideti 

več proizvodnje oljnic in stročnic v okviru 

skupne kmetijske politike ter spodbujati 

kmetijske raziskave ustreznih in 

produktivnih vrst. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/105 

Predlog spremembe  105 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v imenu skupine S&D 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopno zmanjševanje in omejevanje 

plačila 

Postopno zmanjševanje in omejevanje 

osnovnega plačila 

1. Znesek neposrednih plačil, ki se na 

podlagi te Uredbe odobri kmetu v danem 

koledarskem letu, se zmanjša, kot sledi:  

1. Znesek neposrednih plačil, ki se na 

podlagi te Uredbe odobri kmetu v danem 

koledarskem letu, se zmanjša, kot sledi:  

– za 20 % pri tranšah od 150.000 EUR do 

200.000 EUR;  

– za 25 % pri tranšah od 70.000 EUR do 

100.000 EUR;  

– za 40 % pri tranšah od 200 000 EUR do 

250 000 EUR;  

– za 50 % pri tranšah od 100.000 EUR do 

150.000 EUR;  

– za 70 % pri tranšah od 250 000 EUR do 

300 000 EUR;  

– za 80 % pri tranšah nad 150.000 EUR.  

– za 100 % pri tranšah nad 300 000 EUR.  – skupni znesek po teh zmanjšanjih lahko 

znaša 200.000 EUR.  

 1a. Odstavek 1 ne velja za zadruge in 

druge pravne osebe, ki združujejo več 

kmetov, prejemnikov neposrednih plačil, 

in ki prejemajo in usmerjajo plačila, da bi 

jih v celoti razdelile med svoje člane, za 

njihove člane kot posameznike pa 

odstavek 1 velja. 

2. Znesek iz odstavka 1 se izračuna z 

odštetjem že izplačanih plač, ki jih kmet 

prijavi v preteklem letu, vključno z davki 

in socialnimi prispevki, povezanimi z 

zaposlitvijo, od skupnega zneska 

2. Znesek iz odstavka 1 se izračuna z 

odštetjem dejansko izplačanih plač, ki jih 

kmet prijavi v preteklem letu, vključno z 

davki in socialnimi prispevki, povezanimi 

z zaposlitvijo, ter stroškov, nastalih zaradi 
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neposrednih plačil, prvotno dolgovanih 

kmetu brez upoštevanja plačil, ki se 

odobrijo v skladu s poglavjem 2 naslova III 

te Uredbe.  

uporabe izvajalcev za določene kmetijske 

operacije, od skupnega zneska neposrednih 

plačil, prvotno dolgovanih kmetu brez 

upoštevanja plačil, ki se odobrijo v skladu 

s poglavjem 2 naslova III te uredbe.  

 2a. Vsa sredstva, pridobljena zaradi 

izvajanja tega člena, ostanejo neposredna 

plačila držav članic iz priloge II. 

 Države članice se lahko za vsako leto 

odločijo, da bodo ocenjene skupne zneske 

iz odstavka 1 dodelile deloma za druge 

ukrepe iz stebra II, deloma pa za ukrepe iz 

stebra II, zajete v Uredbi (EU) št. […/….] 

[URP], zlasti za inovacijske in kmetijsko-

okoljske ukrepe. 

3. Države članice zagotovijo, da se 

kmetom, za katere se ugotovi, da so od 

dneva objave predloga Komisije za to 

Uredbo umetno ustvarjali pogoje, da bi se 

izognili učinkom tega člena, ne izvršijo 

nobena izplačila.  

3. Države članice zagotovijo, da se 

kmetom, za katere se ugotovi, da so od 

dneva objave predloga Komisije za to 

Uredbo umetno ustvarjali pogoje, da bi se 

izognili učinkom tega člena, ne izvršijo 

nobena izplačila.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/106 

Predlog spremembe  106 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v imenu skupine S&D 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošna pravila Splošna pravila 

1. Kmetje, ki so upravičeni do plačila na 

podlagi sheme enotnega plačila iz poglavja 

1, na upravičenih hektarjih, kot so 

opredeljeni v členu 25(2), upoštevajo 

naslednje kmetijske prakse, ki ugodno 

vplivajo na podnebje in okolje:  

1. Kmetom, ki so upravičeni do plačila na 

podlagi sheme osnovnega plačila iz 

poglavja 1, se dodeli dodatno letno plačilo 

za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 

podnebje in okolje, če na upravičenih 

hektarjih, kot so opredeljeni v členu 25(2), 

kadar je to primerno, upoštevajo naslednje 

kmetijske prakse , ki ugodno vplivajo na 

podnebje in okolje:  

(a) na svoji orni zemlji imajo tri različne 

pridelke, če orna zemlja kmeta pokriva 

več kot 3 hektare in ni v celoti porabljena 

za pridelavo trave (posejane ali naravne), 

ni v celoti dana v praho ali se velik del 

leta v celoti na njej ne prideluje pridelek 

pod vodo, 

(a) zagotavljanje raznovrstnosti pridelkov, 

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 

obstoječe trajno travinje in 

(b) ohranjanje obstoječega trajnega 

travinja in trajnih pašnikov,  

(c) na kmetijski površini imajo površino z 

ekološkim pomenom.  

(c) površina z ekološkim pomenom na 

kmetijski površini.  

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 ter 

uporabo finančne discipline, linearnega 

znižanja v skladu s členom 7 ter vseh 

znižanj in sankcij, uvedenih v skladu z 

Uredbo (EU) št. […] [HZU], države 

2. Brez poseganja v odstavke 3, 4 in 4a ter 

uporabo finančne discipline in linearnega 

znižanja v skladu s členom 7 države 

članice odobrijo plačilo iz tega poglavja 

kmetom, ki upoštevajo tiste od treh praks 
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članice odobrijo plačilo iz tega poglavja 

kmetom, ki upoštevajo tiste od treh praks 

iz odstavka 1, ki se nanje nanašajo, in 

delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32. 

iz odstavka 1, ki se lahko uporabijo na 

njihovi kmetiji, in delujejo v skladu s členi 

30, 31 in 32. 

3. Kmetje, katerih kmetijska gospodarstva 

so v celoti ali deloma na območjih, zajetih 

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

upravičeni do plačila iz tega poglavja, pod 

pogojem da upoštevajo kmetijske prakse iz 

tega poglavja, kolikor so te prakse v 

zadevnem gospodarstvu skladne s cilji 

navedenih direktiv.  

3. Kmetje so upravičeni do plačila iz tega 

poglavja, že če spadajo v katero od 

naslednjih kategorij: 

 – kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz 

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

zvezi z ekološkim kmetovanjem, ali 

 – prejemniki kmetijsko-okoljsko-

podnebnih plačil, določenih v skladu s 

členom 29 Uredbe (EU) št. [...] [URP], ali 

 – kmetje, katerih kmetijska gospodarstva 

se nahajajo na območjih omrežja Natura 

2000, zajetih v Direktivi 92/43/EGS ali 

Direktivi 2009/147/ES, 

 Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

gospodarstva, ki se uporabljajo za 

ekološko pridelavo v skladu s členom 11 

Uredbe (ES) št. 834/2007, za katere 

veljajo kmetijsko-okoljsko-podnebni 

ukrepi v skladu s členom 29 Uredbe (EU) 

št. [...] [URP], ali se nahajajo na 

območjih, ki jih zajema Direktiva 

92/43/EGS ali Direktiva 2009/147/ES.  

4. Kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 

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

ekološkim kmetovanjem, so zaradi tega 

upravičeni do plačila iz tega poglavja.  

4. Kmetje, pri katerih trajno travinje ali 

trajni pašniki pokrivajo več kot 75 % 

upravičene kmetijske površine 

gospodarstva ali pa se ta uporablja za 

pridelavo trave ali druge krme ali se velik 

del leta na njej prideluje pridelek pod 

vodo in pri katerih preostala upravičena 

kmetijska zemljišča ne presegajo 

50 hektarjev, so izvzeti iz obveznosti iz 

členov 30 in 32.  

Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

gospodarstva, ki se uporabljajo za 

ekološko pridelavo v skladu s členom 11 
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Uredbe (ES) št. 834/2007. 

 4a. Za kmete, katerih kmetijsko 

gospodarstvo ima certifikat po nacionalni 

ali regionalni shemi okoljskega 

certificiranja, velja, da delujejo skladno z 

zadevnimi kmetijskimi praksami iz 

odstavka 1, če te sheme izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 

 – zajemajo del gospodarstva kmeta, za 

katerega veljajo ustrezne prakse iz 

odstavka 1; ter  

 – imajo vsaj enakovreden učinek kot 

prakse iz odstavka 1. 

5. Plačilo iz odstavka 1 ima obliko letnega 

plačila na upravičeni hektar, prijavljen v 

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

vsako leto izračuna tako, da se znesek, ki 

izhaja iz uporabe člena 33(1), deli s 

skupnim številom upravičenih hektarjev, 

prijavljenih v zadevni državi članici v 

skladu s členom 26.  

5. Plačilo iz odstavka 1 ima obliko letnega 

plačila na upravičeni hektar, prijavljen v 

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

vsako leto izračuna tako, da se znesek, ki 

izhaja iz uporabe člena 33(1), deli s 

skupnim številom upravičenih hektarjev, 

prijavljenih v zadevni državi članici v 

skladu s členom 26.  

 5a. Z odstopanjem od odstavka 5 tega 

člena se v državah članicah, ki izvajajo 

člen 22a te uredbe, plačilo iz odstavka 1 

tega člena, ki predstavlja 30 % 

nacionalnih sredstev v skladu s 

členom 33(1), izplača kmetom kot odstotni 

delež njihovega osnovnega plačila. 

 5b. Komisija je pooblaščena za sprejetje 

delegiranih aktov v skladu s členom 55 za 

potrjevanje shem certificiranja iz 

odstavka 4a, s čimer zagotovi, da imajo 

takšne sheme vsaj enakovreden učinek kot 

zadevne prakse iz odstavka 1. 

 Te sheme certificiranja lahko vključujejo 

naslednje ukrepe: 

 – načrt za ravnanje s hranili na kmetiji; 

 – načrt za energetsko učinkovitost na 

kmetijskem gospodarstvu, vključno z 

optimizacijo rabe odpadnih voda; 

 – akcijski načrt za biotsko raznovrstnost, 

vključno z vzpostavitvijo in ohranjanjem 

koridorjev biotske raznovrstnosti; 



 

AM\929515SL.doc  PE503.600v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 – načrt upravljanja voda; 

 – pokritost tal; 

 – celovito varstvo rastlin pred škodljivci. 

Or. en 

 

 

 


