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Predlog spremembe 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Navedba 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 36, 37 
in 299(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 2, člena 
3(2), člena 34(2), členov 36, 37 in 82 ter 
člena 299(2) Pogodbe,

Or. pl

Obrazložitev

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Predlog spremembe 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Navedba 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju akta o pristopu Češke, 
Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, 
Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter 
akta o pristopu Bolgarije in Romunije se 
šteje, da nižja raven kmetijskih subvencij 
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za nove države članice po preteku 
prehodnih obdobij ni več upravičena,

Or. pl

Obrazložitev

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Predlog spremembe 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Izkušnje, pridobljene pri izvajanju 
Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. 
septembra 2003 o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete ter o spremembi 
uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) 
št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) 
št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) 
št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) 
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) 
št. 2529/2001, kažejo, da je treba nekatere 
elemente mehanizma podpor prilagoditi. 
Zlasti je treba razširiti proizvodno 
nevezanost neposredne podpore in 
poenostaviti delovanje sheme enotnega 
plačila. Prav tako je treba poudariti, da je 
bila Uredba (ES) št. 1782/2003 od začetka 
veljavnosti znatno spremenjena. Ob 
upoštevanju tega razvoja in zaradi jasnosti 
jo je treba razveljaviti in nadomestiti z 
novo uredbo.

(1) Izkušnje, pridobljene pri izvajanju 
Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. 
septembra 2003 o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete ter o spremembi 
uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) 
št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) 
št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) 
št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) 
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) 
št. 2529/2001, kažejo, da je treba nekatere 
elemente mehanizma podpor prilagoditi. 
Zlasti bi bilo mogoče razširiti proizvodno 
nevezanost neposredne podpore in 
poenostaviti delovanje sheme enotnega 
plačila. Prav tako je treba poudariti, da je 
bila Uredba (ES) št. 1782/2003 od začetka 
veljavnosti znatno spremenjena. Ob 
upoštevanju tega razvoja in zaradi jasnosti 
jo je treba razveljaviti in nadomestiti z 
novo uredbo.

Or. es
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Predlog spremembe 136
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Skupna kmetijska politika se je v 
praksi izkazala za neuspešno in pokazala 
se je potreba po kmetijski politiki, ki 
temelji na načelu pravice do neodvisnosti 
in zanesljivosti preskrbe s hrano ter 
upošteva naslednje smernice: podpora 
kmetom, ki proizvajajo; omejitev 
produktivizma, ki povzroča koncentracijo 
posesti v rokah velikih podjetij, 
regionalno koncentracijo proizvodnje, 
izključenost nekaterih regij iz sektorja 
proizvodnje ter pospešeno izginjanje 
malih in srednjih kmetij; zaustavitev 
nazadovanja podeželja in dezertifikacije 
številnih regij; boj proti nestabilnosti, s 
katero se sektorji proizvodnje soočajo 
zaradi nihanj potrošnje, da bi se 
zoperstavili pritisku na kmetijska 
gospodarstva iz tretjih držav, kjer sta 
kmetijstvo in kmetijska dejavnost 
ključnega pomena za gospodarstvo. 

Or. pt

Obrazložitev

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Predlog spremembe 137
Willem Schuth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Za zmanjšanje birokracije v 
kmetijskem sektorju si je treba prizadevati 
s preglednejšimi, razumljivejšimi in manj 
omejujočimi pravili. Skupna kmetijska 
politika bo kmetijskim gospodarstvom 
lahko pomagala doseči konkurenčnost na 
globalnem trgu, zgolj če se bodo zmanjšali 
stroški in upravne formalnosti.

Or. de

Predlog spremembe 138
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Zaporedne reforme skupne kmetijske 
politike, povezane s postopnim odpiranjem 
t r g o v ,  slabljenjem mehanizmov za 
ureditev trga kmetijskih proizvodov in 
vključitvijo kmetijstva v STO, pri čemer ne 
smemo pozabiti na uvedbo sheme 
enotnega plačila, ločene od kmetijske 
proizvodnje, so povzročile, da so številni 
mali in srednji kmetje opustili kmetijsko 
dejavnost, in privedle do izseljevanja s 
podeželja, kar je povečalo nestabilnost 
kmetijskih trgov in povečalo razlike med 
pridelki, kmeti in državami članicami.

Or. pt
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Obrazložitev

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Predlog spremembe 139
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Iz nedavne krize, do katere je prišlo 
zaradi naraščanja cen živil, je razvidno, 
da bi bilo treba kmetijstvo obravnavati kot 
ključni strateški sektor za zagotavljanje 
zanesljivosti in neodvisnosti preskrbe s 
hrano posameznih držav članic ter da bi 
bilo treba v okviru STO prenehati z 
žrtvovanjem kmetijstva v prid storitvam in 
tehnologiji, saj je to v interesu zgolj 
gospodarskih in finančnih skupin ter 
velikih uvoznikov.

Or. pt

Obrazložitev

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Predlog spremembe 140
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) Glede na razmere na podeželju bi bilo 
treba ohraniti produktivno funkcijo 
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zemlje in kmeta ter mu prepustiti, da se 
svobodno odloči za to, kar bolje ustreza 
kmetijsko-okoljskim značilnostim 
njegovega gospodarstva, vključno z vsemi 
kmetijskimi in živinorejskimi dejavnostmi, 
ne le s tistimi, ki so zgodovinsko gledano 
upravičeni do podpore v okviru skupne 
kmetijske politike.

Or. pt

Obrazložitev

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Predlog spremembe 141
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1e) Zaradi razmer, v katerih živijo 
kmetje, zlasti kmetje z malih, srednjih in 
družinskih kmetij, bi bilo treba ohraniti 
podpore za proizvodnjo, vendar skupaj z 
obveznostjo obdelovanja in ohranjanja 
pridelave na območjih, ki prejemajo 
pomoč, da bi tako odpravili nepravičnost 
sedanjega sistema, v katerem nekateri 
kmetje in mali kmetje prejmejo zelo malo 
oziroma ne prejmejo ničesar.

Or. pt

Obrazložitev

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Predlog spremembe 142
Ioannis Gklavakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
načelo, da za kmete, ki ne izpolnjujejo 
določenih zahtev na področjih javnega 
zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja in 
dobrega počutja živali, veljajo znižanja ali 
izključitve iz neposredne podpore. Ta 
sistem „navzkrižne skladnosti“ je sestavni 
del podpore Skupnosti v okviru 
neposrednih plačil in ga je treba zaradi tega 
ohraniti. Vendar so izkušnje pokazala, da 
številne zahteve, ki spadajo v področje 
uporabe navzkrižne skladnosti, niso dovolj 
pomembne za kmetijsko dejavnost ali 
kmetijsko zemljišče ali pa zadevajo bolj 
nacionalne organe kot kmete. Zaradi tega 
je primerno, da se prilagodi področje 
uporabe navzkrižne skladnosti.

(2) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
načelo, da za kmete, ki ne izpolnjujejo 
določenih zahtev na področjih javnega 
zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja in 
dobrega počutja živali, veljajo znižanja ali 
izključitve iz neposredne podpore. Ta 
sistem „navzkrižne skladnosti“ je sestavni 
del podpore Skupnosti v okviru 
neposrednih plačil in ga je treba zaradi tega 
ohraniti. Vendar so izkušnje pokazale, da 
številne zahteve, ki spadajo v področje 
uporabe navzkrižne skladnosti, niso dovolj 
pomembne za kmetijsko dejavnost ali 
kmetijsko zemljišče ali pa zadevajo bolj 
nacionalne organe kot kmete. Zaradi tega 
je primerno, da se prilagodi področje 
uporabe navzkrižne skladnosti ter z njim 
povezane zahteve, vendar pa se pri tem 
upoštevajo posebnosti in struktura 
kmetijskih gospodarstev v državah 
članicah.

Or. el

Justification

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.
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Predlog spremembe 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
načelo, da za kmete, ki ne izpolnjujejo 
določenih zahtev na področjih javnega 
zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja in 
dobrega počutja živali, veljajo znižanja ali 
izključitve iz neposredne podpore. Ta 
sistem „navzkrižne skladnosti“ je sestavni 
del podpore Skupnosti v okviru 
neposrednih plačil in ga je treba zaradi tega 
ohraniti. Vendar so izkušnje pokazale, da 
številne zahteve, ki spadajo v področje 
uporabe navzkrižne skladnosti, niso dovolj 
pomembne za kmetijsko dejavnost ali 
kmetijsko zemljišče ali pa zadevajo bolj 
nacionalne organe kot kmete. Zaradi tega 
je primerno, da se prilagodi področje 
uporabe navzkrižne skladnosti.

(2) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
načelo, da za kmete, ki ne izpolnjujejo 
določenih zahtev na področjih javnega 
zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja in 
dobrega počutja živali, veljajo znižanja ali 
izključitve iz neposredne podpore. Ta 
sistem „navzkrižne skladnosti“ je sestavni 
del podpore Skupnosti v okviru 
neposrednih plačil in ga je treba zaradi tega 
ohraniti. Vendar so izkušnje pokazale, da 
številne zahteve, ki spadajo v področje 
uporabe navzkrižne skladnosti, niso dovolj 
pomembne za kmetijsko dejavnost ali 
kmetijsko zemljišče ali pa zadevajo bolj 
nacionalne organe kot kmete. Zaradi tega 
je primerno, da se prilagodi področje 
uporabe navzkrižne skladnosti. Morebitna 
ponovna uvrstitev ustreznega člena o 
navzkrižni skladnosti iz „higijenskega 
paketa“1 v prilogo II ne sme povzročiti 
dodatnih preverjanj.
1Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 
139, 30.4.2004, str. 1) in Uredba (ES) št. 853/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o posebnih higienskih pravilih za živila 
živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55), 
Uredba (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede 
higiene krme (UL L 35, 8.2.2005, str. 1).

Or. de

Justification

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.
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Predlog spremembe 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Nenehno bi si bilo treba prizadevati 
za poenostavitev, izboljšanje in uskladitev 
sistema navzkrižne skladnosti. Komisija bi 
morala zato vsaki dve leti predložiti 
poročilo o uporabi sistema navzkrižne 
skladnosti.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Predlog spremembe 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Manj administrativnih bremen, 
usklajene kontrole, združevanje kontrol, 
med drugim tudi v okviru evropskih 
institucij, in pravočasna plačila bi med 
kmeti povečali splošno podporo sistemu 
navzkrižne skladnosti in tako povečali 
učinkovitost politike.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
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certain support schemes for farmers and support for rural development".

Predlog spremembe 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Za zmanjšanje bremena kmetov bi 
bilo treba države članice in evropske 
institucije spodbuditi k ohranitvi čim 
manjšega števila kontrol na kraju samem 
in čim manjšega števila agencij za nadzor, 
brez poseganja v določbe Uredbe Komisije 
(ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o 
podrobnih pravilih za izvajanje 
navzkrižne skladnosti, modulacije in 
integriranega upravnega in kontrolnega 
sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) 
št. 1782/200311. Državam članicam bi bilo 
zato treba omogočiti, da opravijo 
minimalne kontrole na ravni plačilne 
agencije. Poleg tega bi bilo treba države 
članice in evropske institucije spodbujati k 
sprejetju dodatnih ukrepov za omejitev 
števila oseb, ki izvajajo kontrole, da bi 
zagotovili njihovo ustrezno usposobljenost 
in omejili obdobje, v katerem je na 
posamezni kmetiji mogoče opraviti 
kontrolo na kraju samem, na največ en 
dan. Komisija bi morala državam 
članicam pomagati pri izpolnjevanju 
zahtev za integrirane izbore vzorcev. Izbor 
vzorcev za kontrole na kraju samem bi 
bilo treba opraviti neodvisno od posebnih 
najmanjših odstotkov kontrol, kot je 
določeno v posebni zakonodaji s področja 
navzkrižne skladnosti.
________
1 UL L 141, 30.4.2004, str. 18.

Or. en
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Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Predlog spremembe 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) Države članice bi morale zagotoviti, 
da kmetje ne bodo dvakrat kaznovani (tj. z 
zmanjšanjem ali zadržanjem plačil ter z 
denarno k a z n i j o  po ugotovitvi 
neskladnosti z zadevno nacionalno 
zakonodajo) za isti primer neskladnosti.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Predlog spremembe 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nadalje, da bi se izognili opuščanju 
kmetijskih zemljišč in da bi zagotovili, da 
se ta obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji, je 
Uredba (ES) št. 1782/2003 vzpostavila 
okvir Skupnosti, v katerem države članice 
sprejmejo standarde ob upoštevanju 

(3) Nadalje, da bi se izognili opuščanju 
kmetijskih zemljišč in da bi zagotovili, da 
se ta obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji, je 
Uredba (ES) št. 1782/2003 vzpostavila 
okvir Skupnosti, v katerem države članice 
sprejmejo standarde ob upoštevanju 
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posebnih značilnostih zadevnih območij, 
vključno s pogoji tal in podnebja ter 
obstoječimi sistemi kmetovanja (raba 
zemljišč, kolobarjenje, načini kmetovanja) 
in strukturami kmetijskih gospodarstev.
Ukinitev obvezne prahe v okviru sheme 
enotnega plačila ima lahko v nekaterih 
primerih škodljive posledice za okolje, 
zlasti glede nekaterih krajinskih 
značilnosti. Zato je primerno okrepiti 
obstoječe določbe Skupnosti, katerih cilj 
je varovanje, če ustreza, navedenih 
krajinskih značilnosti.

posebnih značilnostih zadevnih območij, 
vključno s pogoji tal in podnebja ter 
obstoječimi sistemi kmetovanja (raba 
zemljišč, kolobarjenje, načini kmetovanja) 
in strukturami kmetijskih gospodarstev.

Or. de

Justification

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Predlog spremembe 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nadalje, da bi se izognili opuščanju 
kmetijskih zemljišč in da bi zagotovili, da 
se ta obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji, je 
Uredba (ES) št. 1782/2003 vzpostavila 
okvir Skupnosti, v katerem države članice 
sprejmejo standarde ob upoštevanju 
posebnih značilnostih zadevnih območij, 
vključno s pogoji tal in podnebja ter 
obstoječimi sistemi kmetovanja (raba 
zemljišč, kolobarjenje, načini kmetovanja) 
in strukturami kmetijskih gospodarstev. 

(3) Nadalje, da bi se izognili opuščanju 
kmetijskih zemljišč in da bi zagotovili, da 
se ta obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji, je 
Uredba (ES) št. 1782/2003 vzpostavila 
okvir Skupnosti, v katerem države članice 
sprejmejo standarde ob upoštevanju 
posebnih značilnostih zadevnih območij, 
vključno s pogoji tal in podnebja ter 
obstoječimi sistemi kmetovanja (raba 
zemljišč, kolobarjenje, načini kmetovanja) 
in strukturami kmetijskih gospodarstev. 
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Ukinitev obvezne prahe v okviru sheme 
enotnega plačila ima lahko v nekaterih 
primerih škodljive posledice za okolje, 
zlasti glede nekaterih krajinskih 
značilnosti. Zato je primerno okrepiti 
obstoječe določbe Skupnosti, katerih cilj je 
varovanje, če ustreza, navedenih krajinskih 
značilnosti.

Ukinitev obvezne prahe v okviru sheme 
enotnega plačila ima lahko v nekaterih 
primerih škodljive posledice za okolje, 
zlasti glede običajne biotske 
raznovrstnosti, nekaterih krajinskih 
značilnosti in obvodnih zemljišč. Zato je 
primerno okrepiti obstoječe določbe 
Skupnosti, katerih cilj je varovanje, če je to 
potrebno, biotske raznovrstnosti in 
navedenih krajinskih značilnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Sedaj veljaven sistem financiranja 
SKP nudi družinskim kmetijam premalo 
podpore, zato prihaja do opuščanja 
kmetijskih zemljišč, zlasti v regijah, kjer 
pogoji za kmetijsko gospodarstvo niso 
ugodni, ter do upadanja števila 
prebivalcev na podeželju, kar ima 
negativne socialne, gospodarske in 
okoljske posledice. Zato bi bilo treba 
temeljito spremeniti tudi merila za 
financiranje kmetijskih gospodarstev.

Or. pl

Justification

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.
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Predlog spremembe 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zaščita in upravljanje z vodnimi viri v
zvezi s kmetijsko dejavnostjo je na 
nekaterih območjih vedno večji problem. 
Zato je primerno okrepiti obstoječi okvir 
Skupnosti za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje z namenom varovanja voda pred 
onesnaževanjem in odpadnimi vodami ter 
upravljanja uporabe vode.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zaščita in upravljanje z vodnimi viri v 
zvezi s kmetijsko dejavnostjo sta na 
nekaterih območjih vedno večji problem.
Zato je primerno okrepiti obstoječi okvir 
Skupnosti za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje z namenom varovanja voda pred 
onesnaževanjem in odpadnimi vodami ter 
upravljanja uporabe vode.

(4) Zaščita in upravljanje z vodnimi viri v 
zvezi s kmetijsko dejavnostjo sta na 
nekaterih območjih vedno večji problem.
Zato je primerno okrepiti obstoječi okvir 
Skupnosti za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje z namenom varovanja voda pred 
onesnaževanjem in odpadnimi vodami ter 
upravljanja u p o r a b e  vode. Biotska 
raznovrstnost delno izhaja iz kmetijskih 
praks. Treba bi jo upoštevati kot okoljski 
vložek skupne kmetijske politike. Zaradi 
svoje obveze, da bo do leta 2010 zmanjšala 
izgubo biotske raznovrstnosti, mora 
Evropska skupnost vzpostaviti mehanizme 
za dosego tega cilja. Zato je primerno 
okrepiti obstoječi okvir Skupnosti za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje, da se ohrani 
biotska raznovrstnost na celotnem 
ozemlju.
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Or. fr

Predlog spremembe 153
Willem Schuth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Veljavni sistem mlečnih kvot naj bi se 
zaključil 31. marca 2015, ne da bi ga 
kakor koli nadomestile nacionalne sheme, 
zato je treba določiti predpogoje, v skladu 
s katerimi bo tržno ceno mleka v Evropski 
uniji ob koncu mlečnega leta 2014/2015 
določal zakon ponudbe in povpraševanja.

Or. de

Predlog spremembe 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR
iz uporabe modulacije.

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 10 000 EUR
iz uporabe modulacije, iz njega pa izvzeti 
nove države članice.

Or. pl
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Justification

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Predlog spremembe 155
Constantin Dumitriu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR 
iz uporabe modulacije.

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Postopna modulacija se 
lahko uporablja zgolj prostovoljno.

Or. ro

Justification

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.
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Predlog spremembe 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5000 EUR 
iz uporabe modulacije.

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem obveznega 
zmanjševanja neposrednih plačil 
(„modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti 
na trenutni stopnji 5 %, vključno z 
izvzetjem plačil do 5000 EUR iz uporabe 
modulacije.

Or. en

Predlog spremembe 157
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR
iz uporabe modulacije.

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 10 000 EUR
iz uporabe modulacije.

Or. pt
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Obrazložitev

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Predlog spremembe 158
Albert Deß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR
iz uporabe modulacije.

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 10 000 EUR
iz uporabe modulacije.

Or. de

Justification

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Predlog spremembe 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
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podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR 
iz uporabe modulacije.

podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR 
iz uporabe modulacije, razen če bi bila 
ogrožena donosnost kmetijskih 
gospodarstev Skupnosti.

Or. es

Justification

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Predlog spremembe 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
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pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2006 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik. S pomočjo prvega 
stebra SKP bi na področju kmetijstva treba 
začeti z osnovnimi dejavnostmi na 
celotnem ozemlju. Programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2006 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), bodo dodatek za bolj 
usmerjene dejavnosti in prizadevanja. Da 
bi državam članicam omogočili, da 
ustrezno revidirajo svoje programe razvoja 
podeželja, ne da bi morale zmanjšati svoje 
sedanje dejavnosti razvoja podeželja na 
drugih področjih, je treba dati na voljo 
dodatna finančna sredstva. Vendar 
finančne perspektive za obdobje 2007–
2013 ne zagotavljajo finančnih sredstev za 
krepitev politike Skupnosti na področju 
razvoja podeželja, kakor je potrebno. V teh 
okoliščinah je primerno mobilizirati velik 
del potrebnih finančnih sredstev z 
zagotavljanjem postopnega povečevanja 
zniževanja neposrednih plačil z 
modulacijo.

Or. fr

Predlog spremembe 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
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kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2006 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo. 

kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica kjotskega
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru svojih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam, ki do sedaj tem novim izzivom v 
okviru EKSRP še niso posvetile 
pozornosti, omogočili, da ustrezno 
revidirajo svoje programe razvoja 
podeželja, ne da bi morale zmanjšati svoje 
sedanje dejavnosti razvoja podeželja na 
drugih področjih, je treba dati na voljo 
dodatna finančna sredstva. Vendar 
finančne perspektive za obdobje 2007–
2013 ne zagotavljajo finančnih sredstev za 
krepitev politike Skupnosti na področju 
razvoja podeželja, kakor je potrebno. V teh 
okoliščinah je primerno mobilizirati velik 
del potrebnih finančnih sredstev z 
zagotavljanjem postopnega povečevanja 
zniževanja neposrednih plačil z 
modulacijo. 

Or. de
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Justification

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.

Predlog spremembe 162
Neil Parish

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega 
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2006 z dne 20. septembra 

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega 
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2006 z dne 20. septembra 
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2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Nekatere države 
članice že imajo delujoče programe za 
razvoj podeželja, ki obravnavajo nove 
izzive. Da pa bi vsem državam članicam 
omogočili, da ustrezno upravljajo 
programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

Or. en

Justification

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Predlog spremembe 163
Constantin Dumitriu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
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spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2006 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica kjotskega
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru svojih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 žal ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
morda primerno mobilizirati del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo, vendar 
zgolj za države članice, ki mehanizem 
želijo uporabljati.

Or. ro
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Justification

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Predlog spremembe 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2006 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 

(7) Sredstva, sproščena z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica kjotskega
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik.  Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
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Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo. 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo. 

Or. es

Predlog spremembe 165
Neil Parish

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) (8) Za razdelitev neposredne 
dohodkovne podpore med kmete je 
značilno dodeljevanje velikega deleža 
plačil sorazmeroma omejenemu številu 
velikih upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enako raven 
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Vrhu tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. 
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih za spopadanje z novimi izzivi. 
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba 
prav tako uporabiti za spopadanje z 

črtano
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novimi izzivi v okviru razvoja podeželja. 
Da se zagotovi sorazmernost tega 
mehanizma se morajo dodatna zniževanja 
postopno povečevati v skladu z zneski 
zadevnih plačil.

Or. en

Justification

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Predlog spremembe 166
Lutz Goepel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enako raven
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Vrhu tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. 
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih za spopadanje z novimi izzivi. 
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za spopadanje z novimi 
izzivi v okviru razvoja podeželja. Da se 
zagotovi sorazmernost tega mehanizma se 

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Glede na njihovo strukturo 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zaradi 
tega se zdi, da je pravično pričakovati, da 
kmetje, ki (ob upoštevanju sredstvev za 
plače v vsakem zadevnem kmetijskem 
gospodarstvu) prejemajo visoke zneske
podpore, dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih med drugim za spopadanje z 
novimi izzivi, kot je podpora kakovostni 
proizvodnji in združenjem proizvajalcev. 
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
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morajo dodatna zniževanja postopno 
povečevati v skladu z zneski zadevnih 
plačil.

mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za spopadanje z novimi 
izzivi v okviru razvoja podeželja. Da se 
zagotovi sorazmernost tega mehanizma, se 
morajo dodatna zniževanja postopno 
povečevati v skladu z zneski zadevnih 
plačil.

Or. de

Justification

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Predlog spremembe 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enako raven
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Vrhu tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore.
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih za spopadanje z novimi izzivi.
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za spopadanje z novimi 
izzivi v okviru razvoja podeželja. Da se 

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enake ravni
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Poleg tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore.
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih za spopadanje z novimi izzivi.
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za zagotavljanje 
dohodkovne podpore kmetom v regijah in 
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zagotovi sorazmernost tega mehanizma se 
morajo dodatna zniževanja postopno 
povečevati v skladu z zneski zadevnih 
plačil.

državah, ki se sedaj finančno 
diskrimirajo, in nato za ukrepe, povezane 
z novimi izzivi v okviru strategije za 
razvoj podeželja. Da se zagotovi 
sorazmernost tega mehanizma, se morajo 
dodatna zniževanja postopno povečevati v 
skladu z zneski zadevnih plačil. Prav tako 
je treba določiti najvišji znesek pomoči, ki 
se lahko odobri kmetijskemu 
gospodarstvu, pri čemer se upošteva 
število zaposlenih.

Or. pl

Justification

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Predlog spremembe 168
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enako raven 
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Vrhu tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. 
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih za spopadanje z novimi izzivi. 

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enako raven 
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Vrhu tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. 
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih za spopadanje z novimi izzivi. 
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Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za spopadanje z novimi 
izzivi v okviru razvoja podeželja. Da se 
zagotovi sorazmernost tega mehanizma se 
morajo dodatna zniževanja postopno 
povečevati v skladu z zneski zadevnih 
plačil.

Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za spopadanje z novimi 
izzivi v okviru razvoja podeželja. Da se 
zagotovi sorazmernost tega mehanizma se 
morajo dodatna zniževanja postopno 
povečevati v skladu z zneski zadevnih 
plačil. Zaradi pravičnosti bi bilo primerno 
določiti najvišji znesek pomoči, ki jih 
prejme kmetija, in sicer v višini 200 000 
EUR na kmeta, razen zadrug. Vendar bi 
morala obstajati možnost, da se ta najvišji 
znesek lahko spreminja glede na 
ustvarjena delovna mesta s pravicami.

Or. pt

Obrazložitev

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Predlog spremembe 169
Constantin Dumitriu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enako raven
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Vrhu tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. 
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enake ravni
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Poleg tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. 
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
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namenjenih za spopadanje z novimi izzivi. 
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za spopadanje z novimi 
izzivi v okviru razvoja podeželja. Da se 
zagotovi sorazmernost tega mehanizma se 
morajo dodatna zniževanja postopno 
povečevati v skladu z zneski zadevnih 
plačil.

namenjenih za spopadanje z novimi izzivi. 
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa znižanje najvišjih 
plačil, katerih iztržek je treba prav tako 
uporabiti za spopadanje z novimi izzivi v 
okviru razvoja podeželja. Da se zagotovi 
sorazmernost tega mehanizma, se morajo 
dodatna zniževanja postopno povečevati v 
skladu z zneski zadevnih plačil. 
Mehanizem mora upoštevati posledice 
zniževanj plačil na konkurenčnost 
zadevnih kmetov. Uporaba mehanizma 
mora biti za države članice prostovoljna.

Or. ro

Justification

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Predlog spremembe 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enako raven 
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Vrhu tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. 
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 

(8) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje velikega deleža plačil 
sorazmeroma omejenemu številu velikih 
upravičencev. Jasno je, da veliki 
upravičenci ne potrebujejo enako raven 
enotne podpore, da bi bil cilj dohodkovne 
podpore učinkovito dosežen. Poleg tega so 
se veliki upravičenci sposobni prilagajati 
trgu tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. 
Zaradi tega se zdi, da je pravično 
pričakovati, da kmetje z visokimi zneski 
podpore dajo poseben prispevek k 
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financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih za spopadanje z novimi izzivi. 
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za spopadanje z novimi 
izzivi v okviru razvoja podeželja. Da se 
zagotovi sorazmernost tega mehanizma se 
morajo dodatna zniževanja postopno 
povečevati v skladu z zneski zadevnih 
plačil.

financiranju ukrepov razvoja podeželja, 
namenjenih za spopadanje z novimi izzivi. 
Zaradi tega se zdi primerno uvesti 
mehanizem, ki določa večje znižanje 
najvišjih plačil, katerih iztržek je treba prav 
tako uporabiti za spopadanje z novimi 
izzivi v okviru razvoja podeželja ali prvega 
stebra, da bi se lahko soočili s posebnimi 
okoliščinami. Da se zagotovi sorazmernost 
tega mehanizma se morajo dodatna 
zniževanja postopno povečevati v skladu z 
zneski zadevnih plačil.

Or. es

Predlog spremembe 171
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Poleg tega bi države članice morale 
imeti na razpolago posebno podporo za 
spopadanje z novimi izzivi, ki so posledica 
„sistematskega pregleda“ SKP.

Or. de

Predlog spremembe 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Poseben geografski položaj najbolj 
oddaljenih regij, kakor tudi otoška lega, 
majhna površina in gorat teren ter klima 
nalagajo dodatne obremenitve svojim 
kmetijskim sektorjem. Da bi take 

(9) Poseben geografski položaj najbolj 
oddaljenih regij, kakor tudi otoška lega, 
majhna površina in gorat teren ter klima 
nalagajo dodatne obremenitve svojim 
kmetijskim sektorjem. Da bi take 
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obremenitve in omejitve omilili, se zdi 
primerno odstopati od obveznosti uporabe 
znižanja plačil z modulacijo za kmete v 
najbolj oddaljenih regijah.

obremenitve in omejitve omilili, se zdi 
primerno uvesti obvezno uporabo znižanja 
plačil z modulacijo za kmete, če stopnja 
subvencije presega 50 000 EUR, torej je 
bistveno višja kot v drugih regijah.

Or. pl

Justification

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Predlog spremembe 173
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) S povečanjem stopenj obvezne 
modulacije sistem prostovoljne modulacije 
izgubi ves svoj pomen, zato bi bilo treba 
razveljaviti Uredbo Sveta (ES) št. 
378/2007 z dne 27. marca 2007 o pravilih 
za prostovoljno modulacijo neposrednih 
plačil1.
__________________
1 UL L 95, 5.4.2007, str. 1.

Or. pt

Predlog spremembe 174
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Povečane stopnje obvezne modulacije črtano
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morajo upoštevati tiste države članice, ki 
so se odločile za uporabo sistema 
prostovoljne modulacije. Ustrezno je treba 
spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 378/2007 
z dne 27. marca 2007 o pravilih za 
prostovoljno modulacijo neposrednih 
plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 
1782/2003 o skupnih pravilih za sheme 
neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete.

Or. pt

Predlog spremembe 175
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila. 
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede 
na strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
regije, kjer se proizvaja rž, ki se 
financirajo z delom zneskov, ustvarjenih z 
modulacijo. Vendar je treba dati zneske, 
zbrane z uporabo kakršnega koli 
dodatnega znižanja na podlagi 
modulacije, na voljo državam članicam, v 
katerih so bili ustvarjeni. 

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba naložiti v sklad 
in jih nato razdeliti med države članice 
glede na objektivna merila, kot je 
kmetijska površina in/ali BDP na 
prebivalca.

Or. pt



AM\727226SL.doc 37/91 PE407.776v01-00

SL

Obrazložitev

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Predlog spremembe 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila.
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo.
Vendar je treba dati zneske, zbrane z 
uporabo kakršnega koli dodatnega 
znižanja na podlagi modulacije, na voljo 
državam članicam, v katerih so bili 
ustvarjeni.

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo vseh 
znižanj neposrednih plačil ob istočasnem 
izenačenju ravni subvencij med državami 
in regijami, je treba razdeliti med države 
članice glede na objektivna merila. Pri tem 
pa je primerno določiti, da se določen 
odstotek teh zneskov ohrani v državah 
članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo.

Or. pl

Predlog spremembe 177
Lutz Goepel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 (11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
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odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila. 
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo. 
Vendar je treba dati zneske, zbrane z 
uporabo kakršnega koli dodatnega 
znižanja na podlagi modulacije, na voljo 
državam članicam, v katerih so bili 
ustvarjeni. 

odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila. 
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo. 
Vendar je treba dati zneske, zbrane z 
uporabo največ 4-odstotnih dopolnilnih 
znižanj na podlagi modulacije, na voljo 
državam članicam, v katerih so bili 
ustvarjeni. 

Or. de

Justification

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Predlog spremembe 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila.
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila.
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
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regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo.
Vendar je treba dati zneske, zbrane z 
uporabo kakršnega koli dodatnega 
znižanja na podlagi modulacije, na voljo 
državam članicam, v katerih so bili 
ustvarjeni.

regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo.
Vendar je treba dati zneske, zbrane z 
uporabo novih odstotnih točk modulacije 
in določanjem najvišjih zneskov pomoči,
na voljo državam članicam, v katerih so 
bili ustvarjeni.

Or. es

Predlog spremembe 179
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Za večjo gotovost kmetov bi morala 
modulacija do leta 2013 ostati 
nespremenjena, in sicer 5 %. Dejanska 
vrednost enotnega plačila na kmetijo se je 
zaradi inflacije že zmanjšala za 12 
odstotkov.

Or. en

Predlog spremembe 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Modulacija ne sme zmanjšati neto 
zneska, ki se izplača kmetu v novi državi 
članici, pod znesek, ki se izplača 
enakovrednemu kmetu v drugih državah 
članicah. Potem ko se bo modulacija 
začela uporabljati za kmete v novih 
državah članicah, se bo morala stopnja 
znižanja omejiti na razliko med ravnjo v 
okviru razporeda za postopno uvajanje in 

črtano
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ravnjo v drugih državah članicah po 
uporabi modulacije. Poleg tega kmetje v 
novih državah članicah, za katere se 
uporablja modulacija, ne bodo smeli več 
prejemati dopolnilnih nacionalnih 
neposrednih plačil, da se na ta način 
prepreči, da bi njihova raven podpor
presegla raven podpor v drugih državah 
članicah.

Or. pl

Justification

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Predlog spremembe 181
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi kmetom pomagale izpolniti 
standarde modernega visoko kakovostnega 
kmetijstva, morajo države članice 
upravljati celovit sistem, ki ponuja 
svetovanje komercialnim kmetijam. 
Sistem kmetijskega svetovanja naj bi 
pomagal kmetom, da bolje spoznajo 
materialne tokove in postopke na kmetiji, 
povezane z okoljem, varno hrano ter 
zdravjem in dobrim počutjem živali, ne da 
bi kakor koli vplival na njihovo obveznost 
in odgovornost, da te standarde spoštujejo.

(16) Da bi kmetom pomagale izpolniti 
standarde modernega visoko kakovostnega 
kmetijstva, morajo države članice 
upravljati celovit sistem, ki ponuja 
svetovanje vsem kmetom. Sistem 
kmetijskega svetovanja naj bi pomagal 
kmetom, da proizvajajo učinkovito in na 
stroškovno učinkovit način; da bolje 
spoznajo materialne tokove in postopke na 
kmetiji, povezane z okoljem, varno hrano 
ter zdravjem in dobrim počutjem živali, ne 
da bi kakor koli vplival na njihovo 
obveznost in odgovornost, da te standarde 
spoštujejo.

Or. en

Predlog spremembe 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
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Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi kmetom pomagale izpolniti 
standarde modernega visoko kakovostnega 
kmetijstva, morajo države članice 
upravljati celovit sistem, ki ponuja 
svetovanje komercialnim kmetijam.
Sistem kmetijskega svetovanja naj bi 
pomagal kmetom, da bolje spoznajo 
materialne tokove in postopke na kmetiji, 
povezane z okoljem, varno hrano ter 
zdravjem in dobrim počutjem živali, ne da 
bi kakor koli vplival na njihovo obveznost 
in odgovornost, da te standarde spoštujejo.

(16) Da bi kmetom pomagale izpolniti 
standarde modernega visoko kakovostnega 
kmetijstva, morajo države članice 
upravljati celovit sistem, ki ponuja 
svetovanje. Sistem kmetijskega svetovanja 
naj bi pomagal kmetom, da bolje spoznajo 
materialne tokove in postopke na kmetiji, 
povezane z okoljem, varno hrano ter 
zdravjem in dobrim počutjem živali, ne da 
bi kakor koli vplival na njihovo obveznost 
in odgovornost, da te standarde spoštujejo.

Or. pl

Justification

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Predlog spremembe 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi kmetom pomagale izpolniti 
standarde modernega visoko kakovostnega 
kmetijstva, morajo države članice 
upravljati celovit sistem, ki ponuja 
svetovanje komercialnim kmetijam. Sistem 
kmetijskega svetovanja naj bi pomagal 
kmetom, da bolje spoznajo materialne 
tokove in postopke na kmetiji, povezane z 
okoljem, varno hrano ter zdravjem in 

(16) Da bi kmetom pomagale izpolniti 
standarde modernega visoko kakovostnega 
kmetijstva, morajo države članice 
upravljati celovit sistem, ki ponuja 
svetovanje komercialnim kmetijam. Sistem 
kmetijskega svetovanja naj bi pomagal 
kmetom, da bolje spoznajo materialne 
tokove in postopke na kmetiji, povezane z 
okoljem, biotsko raznovrstnostjo, varno 
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dobrim počutjem živali, ne da bi kakor koli 
vplival na njihovo obveznost in 
odgovornost, da te standarde spoštujejo.

hrano ter zdravjem in dobrim počutjem 
živali, ne da bi kakor koli vplival na 
njihovo obveznost in odgovornost, da te 
standarde spoštujejo.

Or. fr

Predlog spremembe 184
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Upravljanje majhnih zneskov je 
lahko težavna naloga za pristojne organe 
držav članic. Pri shemah pomoči ni 
razlikovanja med kmeti, ki prejemajo 
majhne vsote in tistimi, ki prejemajo večje 
vsote, saj so pogoji za pridobitev pravice 
do pomoči ter administrativne in 
kontrolne določbe enake. Z vzpostavitvijo 
poenostavljene prostovoljne sheme 
pomoči kmetom, ki prejemajo zneske v 
višini ali manj kot 1 000 EUR bi se lahko 
izognili tej težavi in predvideli izplačilo 
enega pavšalnega plačila vsako leto 
kmetom, ki sodelujejo v shemi. Vsi kmetje, 
ki prejemajo manj kot 1 000 EUR pomoči, 
bodo prejeli dodatek, da bodo dosegli to 
najmanjšo vrednost. 

Or. pt

Obrazložitev

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.
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Predlog spremembe 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Upravljanje majhnih zneskov je 
težavna naloga za pristojne organe držav 
članic. Da bi preprečili pretirano 
administrativno breme, je primerno, da se 
države članice vzdržijo dodeljevanja 
neposrednih plačil, če bi bilo plačilo nižje 
od povprečne podpore Skupnosti za en 
hektar oziroma bi upravičena površina 
kmetijskega gospodarstva, za katero se 
zahteva podpora, znašala manj kot en 
hektar. Državam članicam je treba dati 
možnost, da se po lastni presoji odločijo za 
izvedbo enega od obeh meril ob 
upoštevanju posebnosti struktur njihovih 
kmetijskih gospodarstev. Ker so bile 
pravice do plačila dodeljene kmetom s tako 
imenovanimi kmetijskimi gospodarstvi 
„brez zemljišča“, bi bila uporaba mejne 
vrednosti na podlagi hektarja neučinkovita. 
Za take kmete mora zato veljati povprečni 
najmanjši znesek podpore.

(19) Upravljanje majhnih zneskov je 
težavna naloga za pristojne organe držav 
članic. Da bi preprečili pretirano 
administrativno breme, je primerno, da se 
državam članicam omogoči prilagodljivost 
pri določanju najnižje mejne vrednosti za 
obseg zahtevka. Državam članicam je treba 
dati možnost, da se po lastni presoji 
odločijo za merila ob upoštevanju 
posebnosti struktur njihovih kmetijskih 
gospodarstev. Ker so bile pravice do 
plačila dodeljene kmetom s tako 
imenovanimi kmetijskimi gospodarstvi 
„brez zemljišča“, bi bila uporaba mejne 
vrednosti na podlagi hektarja neučinkovita. 
Za take kmete mora zato veljati povprečni 
najmanjši znesek podpore.

Or. en

Justification

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.
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Predlog spremembe 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Upravljanje majhnih zneskov je 
težavna naloga za pristojne organe držav 
članic. Da bi preprečili pretirano 
administrativno breme, je primerno, da se
države članice vzdržijo dodeljevanja 
neposrednih plačil, če bi bilo plačilo nižje 
od povprečne podpore Skupnosti za en 
hektar oziroma bi upravičena površina 
kmetijskega gospodarstva, za katero se 
zahteva podpora, znašala manj kot en 
hektar. Posebno določbo je treba predvideti 
za države članice, v katerih se sestava 
kmetije bistveno razlikuje od povprečne 
kmetije v Skupnosti. Državam članicam je 
treba dati možnost, da se po lastni presoji 
odločijo za izvedbo enega od obeh meril ob 
upoštevanju posebnosti struktur njihovih 
kmetijskih gospodarstev. Ker so bile 
pravice do plačila dodeljene kmetom s tako 
imenovanimi kmetijskimi gospodarstvi 
„brez zemljišča“, bi bila uporaba mejne 
vrednosti na podlagi hektarja neučinkovita. 
Za take kmete mora zato veljati povprečni 
najmanjši znesek podpore. 

(19) Upravljanje majhnih zneskov je 
težavna naloga za pristojne organe držav 
članic. Da bi preprečili pretirano 
administrativno breme, je primerno, da se 
države članice, ki se tako odločijo, lahko
vzdržijo dodeljevanja neposrednih plačil, 
če bi bilo plačilo nižje od povprečne 
podpore Skupnosti za en hektar oziroma bi 
upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se zahteva 
podpora, znašala manj kot en hektar. 
Posebno določbo je treba predvideti za 
države članice, v katerih se sestava kmetije 
bistveno razlikuje od povprečne kmetije v 
Skupnosti. Državam članicam je treba dati 
možnost, da se po lastni presoji odločijo za 
izvedbo enega od obeh meril ob 
upoštevanju posebnosti struktur njihovih 
kmetijskih gospodarstev. Ker so bile 
pravice do plačila dodeljene kmetom s tako 
imenovanimi kmetijskimi gospodarstvi 
„brez zemljišča“, bi bila uporaba mejne 
vrednosti na podlagi hektarja neučinkovita. 
Za take kmete mora zato veljati povprečni 
najmanjši znesek podpore. 

Or. es

Predlog spremembe 187
Ioannis Gklavakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Upravljanje majhnih zneskov je 
težavna naloga za pristojne organe držav 

(19) Upravljanje majhnih zneskov je 
težavna naloga za pristojne organe držav 
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članic. Da bi preprečili pretirano 
administrativno breme, je primerno, da se 
države članice vzdržijo dodeljevanja
neposrednih plačil, če bi bilo plačilo nižje 
od povprečne podpore Skupnosti za en 
hektar oziroma bi upravičena površina 
kmetijskega gospodarstva, za katero se 
zahteva podpora, znašala manj kot en 
hektar. Posebno določbo je treba predvideti 
za države članice, v katerih se sestava 
kmetije bistveno razlikuje od povprečne 
kmetije v Skupnosti. Državam članicam je 
treba dati možnost, da se po lastni presoji 
odločijo za izvedbo enega od obeh meril ob 
upoštevanju posebnosti struktur njihovih 
kmetijskih gospodarstev. Ker so bile 
pravice do plačila dodeljene kmetom s tako 
imenovanimi kmetijskimi gospodarstvi 
„brez zemljišča“, bi bila uporaba mejne 
vrednosti na podlagi hektarja neučinkovita. 
Za take kmete mora zato veljati povprečni 
najmanjši znesek podpore. 

članic. Da bi preprečili pretirano 
administrativno breme, države članice 
lahko ne odobrijo neposrednih plačil, če bi 
bilo plačilo nižje od povprečne podpore 
Skupnosti za en hektar oziroma bi 
upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se zahteva 
podpora, znašala manj kot en hektar. 
Posebno določbo je treba predvideti za 
države članice, v katerih se sestava kmetije 
bistveno razlikuje od povprečne kmetije v 
Skupnosti. Državam članicam je treba dati 
možnost, da se po lastni presoji odločijo za 
izvedbo enega od obeh meril ob 
upoštevanju posebnosti struktur njihovih 
kmetijskih gospodarstev. Ker so bile 
pravice do plačila dodeljene kmetom s tako 
imenovanimi kmetijskimi gospodarstvi 
„brez zemljišča“, bi bila uporaba mejne 
vrednosti na podlagi hektarja neučinkovita. 
Za take kmete mora zato veljati povprečni 
najmanjši znesek podpore. 

Or. el

Justification

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Predlog spremembe 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Izkušnje pri uporabi sheme enotnega 
plačila kažejo, da je bila proizvodno 
nevezana dohodkovna podpora v mnogih 
primerih dodeljena upravičencem, ki niso 
fizične osebe, katerih poslovni namen 
nima ali ima le v zanemarljivi meri za cilj 

črtano
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izvajanje kmetijske dejavnosti. Da se 
prepreči dodeljevanje kmetijske 
dohodkovne podpore takim družbam in 
podjetjem in da se zagotovi, da se podpora 
Skupnosti v celoti uporabi za 
zagotavljanje primernega življenjskega 
standarda kmetijske skupnosti, je 
primerno pooblastiti države članice, kjer 
do take dodelitve pride, da jim ne odobrijo 
neposrednih plačil po tej uredbi.

Or. es

Predlog spremembe 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Izkušnje pri uporabi sheme enotnega 
plačila kažejo, da je bila proizvodno 
nevezana dohodkovna podpora v mnogih 
primerih dodeljena upravičencem, ki niso 
fizične osebe, katerih poslovni namen nima 
ali ima le v zanemarljivi meri za cilj 
izvajanje kmetijske dejavnosti. Da se 
prepreči dodeljevanje kmetijske 
dohodkovne podpore takim družbam in 
podjetjem in da se zagotovi, da se podpora 
Skupnosti v celoti uporabi za zagotavljanje 
primernega življenjskega standarda 
kmetijske skupnosti, je primerno 
pooblastiti države članice, kjer do take 
dodelitve pride, da jim ne odobrijo 
neposrednih plačil po tej uredbi.

(20) Izkušnje pri uporabi sheme enotnega 
plačila kažejo, da je bila proizvodno 
nevezana dohodkovna podpora v mnogih 
primerih dodeljena upravičencem, ki niso 
fizične osebe, katerih poslovni namen nima 
ali ima le v zanemarljivi meri za cilj 
izvajanje kmetijske dejavnosti. Da se 
prepreči dodeljevanje kmetijske 
dohodkovne podpore takim družbam in 
podjetjem in da se zagotovi, da se podpora 
Skupnosti v celoti uporabi za zagotavljanje 
primernega življenjskega standarda 
kmetijske skupnosti, je primerno določiti 
merila, ki omogočajo, kjer do take 
dodelitve pride, da se jim ne odobrijo 
neposredna plačila na ravni Unije.

Or. pl

Justification

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
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poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Predlog spremembe 190
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Plačila, predvidena s shemami 
podpore Skupnosti, morajo pristojni 
državni organi prejemnikom izplačati v 
celoti, pri čemer se odštejejo vsa znižanja, 
predvidena s to uredbo, ter v predpisanih 
r o k i h .  Da bi naredili upravljanje 
neposrednih plačil bolj prilagodljivo, je 
treba državam članicam dovoliti, da 
izplačajo neposredna plačila v dveh 
obrokih na leto.

(21) Plačila, predvidena s shemami 
podpore Skupnosti, morajo pristojni 
državni organi prejemnikom izplačati v 
celoti, pri čemer se odštejejo vsa znižanja, 
predvidena s to uredbo, ter v predpisanih 
r o k i h .  Da bi naredili upravljanje 
neposrednih plačil bolj prilagodljivo, je 
treba državam članicam dovoliti, da 
izplačajo neposredna plačila v dveh 
obrokih na leto in da so glede na potrebe 
sektorja lahko prilagodljive pri določanju 
datumov plačil.

Or. en

Predlog spremembe 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Sheme podpore v okviru skupne 
kmetijske politike predvidevajo 
neposredno dohodkovno podporo, zlasti z 
namenom, da se kmetijski skupnosti 
zagotovi primeren življenjski standard. Ta 
cilj je tesno povezan z ohranjanjem 
podeželja. Da bi se izognili neprimernim 
dodelitvam sredstev Skupnosti se podpora 
ne bi smela izplačati kmetom, ki so 

(22) Sheme podpore v okviru skupne 
kmetijske politike predvidevajo 
neposredno dohodkovno podporo, zlasti z 
namenom, da se kmetijski skupnosti 
zagotovi primeren življenjski standard. Ta 
cilj je tesno povezan z ohranjanjem 
podeželja. Zato je treba podpirati 
predvsem družinske kmetije.
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umetno ustvarili pogoje, potrebne za 
pridobitev takih plačil.

Or. pl

Justification

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Predlog spremembe 192
Jan Mulder, Niels Busk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi lahko dosegli cilje skupne 
kmetijske politike, je treba skupne sheme 
podpore prilagoditi spreminjajočemu se 
razvoju, po potrebi v kratkih rokih.
Prejemniki se zato ne morejo zanašati na 
nespremenljivost pogojev za podporo in 
morajo biti pripravljeni na možno revizijo 
shem glede na tržni razvoj ali proračunski 
položaj.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 193
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi lahko dosegli cilje skupne 
kmetijske politike, je treba skupne sheme 
podpore prilagoditi spreminjajočemu se 

(23) Da bi lahko dosegli cilje skupne 
kmetijske politike, je treba skupne sheme 
podpore prilagoditi spreminjajočemu se 
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razvoju, po potrebi v kratkih rokih. 
Prejemniki se zato ne morejo zanašati na 
nespremenljivost pogojev za podporo in 
morajo biti pripravljeni na možno revizijo 
shem glede na tržni razvoj ali proračunski 
položaj.

razvoju, po potrebi v kratkih rokih. 
Prejemniki se zato ne morejo zanašati na 
nespremenljivost pogojev za podporo in 
morajo biti pripravljeni na možno revizijo 
shem glede na tržni razvoj ali proračunski 
položaj. Pri tem pa je treba spoštovati 
temeljna načela skupne kmetijske politike 
iz Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 194
Constantin Dumitriu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi lahko dosegli cilje skupne 
kmetijske politike, je treba skupne sheme 
podpore prilagoditi spreminjajočemu se 
razvoju, po potrebi v kratkih rokih. 
Prejemniki se zato ne morejo zanašati na 
nespremenljivost pogojev za podporo in 
morajo biti pripravljeni na možno revizijo 
shem glede na tržni razvoj ali proračunski 
položaj.

(23) Da bi lahko dosegli cilje skupne 
kmetijske politike, je treba skupne sheme 
podpore prilagoditi spreminjajočemu se 
razvoju. Prejemniki se zato ne morejo 
zanašati na nespremenljivost pogojev za 
podporo in morajo biti pripravljeni na 
možno revizijo shem glede na tržni razvoj 
ali proračunski položaj. Kljub temu jim je 
treba omogočiti razumne roke za 
prilagoditev novim pogojem.

Or. ro

Justification

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.
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Predlog spremembe 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Prvi steber SKP je treba v 
prihodnosti ohraniti, da bi obvarovali 
ključno vlogo kmeta kot gibala 
gospodarstva številnih podeželskih 
območij, varuha krajine in poroka za 
visoke standarde varnosti hrane, ki jih 
zahteva Evropska unija. 

Or. es

Justification

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Predlog spremembe 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Obvezna praha ornih zemljišč je bila 
uvedena kot mehanizem za nadzor 
ponudbe. Razvoj trga v sektorju poljščin 
skupaj z uvedbo nevezanih pomoči ne 
opravičuje več potrebe po ohranjanju tega 
instrumenta, ki ga je treba zato odpraviti.
Pravice za praho, vzpostavljene v skladu s 
členoma 53 in 63(2) Uredbe (ES) 
št. 1782/2003, se zato aktivirajo na 
hektarih pod enakimi pogoji za 
upravičenost, kakor veljajo za katere koli 
druge pravice.

(27) Obvezna praha ornih zemljišč je bila 
uvedena kot mehanizem za nadzor 
ponudbe. Razvoj trga v sektorju poljščin 
skupaj z uvedbo nevezanih pomoči ne 
opravičuje več potrebe po ohranjanju tega 
instrumenta, ki ga je treba zato odpraviti.
Del pravic za praho, vzpostavljenih v 
skladu s členoma 53 in 63(2) Uredbe (ES) 
št. 1782/2003, se zato aktivira na hektarih 
pod enakimi pogoji za upravičenost, kakor 
veljajo za katere koli druge pravice. Izgubo 
okoljskih koristi od prahe bi treba 
nadomestiti z novimi mehanizmi, zlasti 
kar zadeva biotsko raznovrstnost.
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Preostali del pravic za praho bi moral biti 
namenjen obveznemu varovanju 
določenega biotsko raznovrstnega 
območja z uvedbo pravice do enotnega 
plačila za biotsko raznovrstnost.

Or. fr

Predlog spremembe 197
Neil Parish

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Obvezna praha ornih zemljišč je bila 
uvedena kot mehanizem za nadzor 
ponudbe. Razvoj trga v sektorju poljščin 
skupaj z uvedbo nevezanih pomoči ne 
opravičuje več potrebe po ohranjanju tega 
instrumenta, ki ga je treba zato odpraviti. 
Pravice za praho, vzpostavljene v skladu s 
členoma 53 in 63(2) Uredbe (ES) 
št. 1782/2003, se zato aktivirajo na 
h e k t a r i h  pod enakimi pogoji za 
upravičenost, kakor veljajo za katere koli 
druge pravice.

(27) Obvezna praha ornih zemljišč je bila 
uvedena kot mehanizem za nadzor 
ponudbe. Razvoj trga v sektorju poljščin 
skupaj z uvedbo nevezanih pomoči ne 
opravičuje več potrebe po ohranjanju tega 
instrumenta, ki ga je treba zato odpraviti. 
Pravice za praho, vzpostavljene v skladu s 
členoma 53 in 63(2) Uredbe (ES) 
št. 1782/2003, zato postanejo običajne 
pravice.

Or. en

Justification

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Predlog spremembe 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki 
so pretekla od uvedbe sheme enotnega 
plačila, in po zaporednih vključitvah 
nadaljnjih sektorjev v shemo enotnega 
plačila, je čedalje težje upravičiti 
legitimnost precejšnih posameznih razlik 
v ravni podpore, ki temeljijo samo na 
pretekli podpori. Zaradi tega je treba 
državam članicam, ki so izbrale pretekli 
model izvedbe, pod nekaterimi pogoji 
dovoliti, da revidirajo dodeljene pravice do 
plačila z namenom poenotiti njihovo 
vrednost na enoto ob hkratnem spoštovanju 
splošnih načel prava Skupnosti in ciljev 
skupne kmetijske politike. V tej zvezi 
lahko države članice pri določanju 
natančnejših vrednosti upoštevajo 
posebnosti geografskih območij. Izravnava 
pravic do plačila mora potekati v 
ustreznem prehodnem obdobju in znotraj 
omejenega razpona znižanj, da se kmetom 
omogoči, da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore. 

(28) Državam članicam, ki so izbrale 
pretekli model izvedbe, je treba pod 
nekaterimi pogoji dovoliti, da revidirajo 
dodeljene pravice do plačila z namenom 
poenotiti njihovo vrednost na enoto ob 
hkratnem spoštovanju splošnih načel prava 
Skupnosti in ciljev skupne kmetijske 
politike. V tej zvezi lahko države članice 
pri določanju natančnejših vrednosti 
upoštevajo posebnosti geografskih 
območij. Izravnava pravic do plačila mora 
potekati v ustreznem prehodnem obdobju v 
časovnih presledkih, ki jih izbere vsaka 
država članica, in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore. 

Or. es



AM\727226SL.doc 53/91 PE407.776v01-00

SL

Predlog spremembe 199
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki so 
pretekla od uvedbe sheme enotnega plačila, 
in po zaporednih vključitvah nadaljnjih 
sektorjev v shemo enotnega plačila, je 
čedalje težje upravičiti legitimnost 
precejšnih posameznih razlik v ravni 
podpore, ki temeljijo samo na pretekli 
podpori. Zaradi tega je treba državam 
članicam, ki so izbrale pretekli model 
izvedbe, pod nekaterimi pogoji dovoliti, da 
revidirajo dodeljene pravice do plačila z 
namenom poenotiti njihovo vrednost na 
enoto ob hkratnem spoštovanju splošnih 
načel prava Skupnosti in ciljev skupne 
kmetijske politike. V tej zvezi lahko države 
članice pri določanju natančnejših 
vrednosti upoštevajo posebnosti 
geografskih območij. Izravnava pravic do 
plačila mora potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore.

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki so 
pretekla od uvedbe sheme enotnega plačila, 
in po zaporednih vključitvah nadaljnjih 
sektorjev v shemo enotnega plačila, je 
čedalje težje upravičiti legitimnost 
precejšnih posameznih razlik v ravni 
podpore, ki temeljijo samo na pretekli 
podpori. Zaradi tega bi morala biti 
obveznost obdelovanja ali ohranjanja 
pridelave na območjih, ki prejemajo 
pomoč, pogoj za enotno plačilo.

Or. pt

Obrazložitev

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.
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Predlog spremembe 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki so 
pretekla od uvedbe sheme enotnega plačila, 
in po zaporednih vključitvah nadaljnjih 
sektorjev v shemo enotnega plačila, je 
čedalje težje upravičiti legitimnost 
precejšnih posameznih razlik v ravni 
podpore, ki temeljijo samo na pretekli 
podpori. Zaradi tega je treba državam 
članicam, ki so izbrale pretekli model 
izvedbe, pod nekaterimi pogoji dovoliti, da 
revidirajo dodeljene pravice do plačila z 
namenom poenotiti njihovo vrednost na 
enoto ob hkratnem spoštovanju splošnih 
načel prava Skupnosti in ciljev skupne 
kmetijske politike. V tej zvezi lahko države 
članice pri določanju natančnejših 
vrednosti upoštevajo posebnosti 
geografskih območij. Izravnava pravic do 
plačila mora potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore.

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki so 
pretekla od uvedbe sheme enotnega plačila, 
in po zaporednih vključitvah nadaljnjih 
sektorjev v shemo enotnega plačila ter po 
širitvi Unije, je čedalje težje upravičiti 
legitimnost precejšnih posameznih razlik v 
ravni podpore, ki temeljijo samo na 
pretekli podpori. Zaradi tega je treba v vseh 
državah članicah uvesti osnovno enotno 
pavšalno stopnjo za plačila ob hkratnem 
spoštovanju splošnih načel prava Skupnosti 
in ciljev skupne kmetijske politike. To 
stopnjo bi dopolnjevala dodatna plačila za 
območja, kjer pogoji za kmetijsko 
gospodarstvo niso ugodni. Izravnava 
pravic do plačila mora potekati v 
ustreznem prehodnem obdobju in znotraj 
omejenega razpona znižanj, da se kmetom 
omogoči, da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore. Vendar 
mora do izravnave pravic do plačila za 
nove države članice priti po preteku 
prehodnih obdobij, določenih v aktih o 
pristopu.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
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rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Predlog spremembe 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki so 
pretekla od uvedbe sheme enotnega plačila, 
in po zaporednih vključitvah nadaljnjih 
sektorjev v shemo enotnega plačila, je 
čedalje težje upravičiti legitimnost 
precejšnih posameznih razlik v ravni 
podpore, ki temeljijo samo na pretekli 
podpori. Zaradi tega je treba državam 
članicam, ki so izbrale pretekli model 
izvedbe, pod nekaterimi pogoji dovoliti, da 
revidirajo dodeljene pravice do plačila z 
namenom poenotiti njihovo vrednost na 
enoto ob hkratnem spoštovanju splošnih 
načel prava Skupnosti in ciljev skupne 
kmetijske politike. V tej zvezi lahko države 
članice pri določanju natančnejših 
vrednosti upoštevajo posebnosti 
geografskih območij. Izravnava pravic do 
plačila mora potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore.

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki so 
pretekla od uvedbe sheme enotnega plačila, 
in po zaporednih vključitvah nadaljnjih 
sektorjev v shemo enotnega plačila, je 
čedalje težje upravičiti legitimnost 
precejšnih posameznih razlik v ravni 
podpore, ki temeljijo samo na pretekli 
podpori. Zaradi tega je treba od držav 
članic, ki so izbrale pretekli model
izvedbe, pod nekaterimi pogoji (po 
posvetovanju z regionalnimi oblastmi in 
na osnovi študije učinka) zahtevati, da 
revidirajo dodeljene pravice do plačila z 
namenom poenotiti njihovo vrednost na 
enoto ob hkratnem spoštovanju splošnih 
načel prava Skupnosti in ciljev skupne 
kmetijske politike. V tej zvezi lahko države 
članice pri določanju natančnejših 
vrednosti upoštevajo posebnosti 
geografskih območij. Izravnava pravic do 
plačila mora potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore.

Or. fr
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Justification

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Predlog spremembe 202
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki so 
pretekla od uvedbe sheme enotnega plačila, 
in po zaporednih vključitvah nadaljnjih 
sektorjev v shemo enotnega plačila, je 
čedalje težje upravičiti legitimnost 
precejšnih posameznih razlik v ravni 
podpore, ki temeljijo samo na pretekli 
podpori. Zaradi tega je treba državam 
članicam, ki so izbrale pretekli model 
izvedbe, pod nekaterimi pogoji dovoliti, da 
revidirajo dodeljene pravice do plačila z 
namenom poenotiti njihovo vrednost na 
enoto ob hkratnem spoštovanju splošnih 
načel prava Skupnosti in ciljev skupne 
kmetijske politike. V tej zvezi lahko države 
članice pri določanju natančnejših 
vrednosti upoštevajo posebnosti 
geografskih območij. Izravnava pravic do 
plačila mora potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore.

(28) Dodatno k vključevanju nekdaj 
proizvodno vezane tržne podpore v shemo 
enotnega plačila, je vrednost pravice do 
plačila v tistih državah članicah, ki so se 
odločile za izvedbo preteklega sistema, 
temeljila na posamezni ravni pretekle 
podpore. Z naraščajočim številom let, ki so 
pretekla od uvedbe sheme enotnega plačila, 
in po zaporednih vključitvah nadaljnjih 
sektorjev v shemo enotnega plačila, je 
lahko v nekaterih primerih čedalje težje 
upravičiti legitimnost precejšnih 
posameznih razlik v ravni podpore, ki 
temeljijo samo na pretekli podpori. Zaradi 
tega je treba državam članicam, ki so 
izbrale pretekli model izvedbe, pod 
nekaterimi pogoji dovoliti, da revidirajo 
dodeljene pravice do plačila z namenom 
poenotiti njihovo vrednost na enoto ob 
hkratnem spoštovanju splošnih načel prava 
Skupnosti in ciljev skupne kmetijske 
politike. V tej zvezi lahko države članice 
pri določanju natančnejših vrednosti 
upoštevajo posebnosti geografskih 
območij. Če se država članica odloči za 
izravnavo pravic do plačila, mora ta
potekati v ustreznem prehodnem obdobju 
in znotraj omejenega razpona znižanj, da se 
kmetom omogoči, da se primerno 
prilagodijo na spreminjajoče se ravni 
podpore.
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Predlog spremembe 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) V okviru reforme iz leta 2003 so 
države članice imele možnost uporabiti 
shemo enotnega plačila na podlagi 
pretekle (zgodovinske) ali regionalne 
izvedbe. Od tedaj so države članice imele 
priložnost oceniti učinke izbranih 
modelov izvedbe glede na njihovo 
ekonomsko in administrativno ustreznost. 
Državam članicam je treba zato dati 
možnost, da revidirajo svojo prvotno 
odločitev na podlagi svojih izkušenj. 
Zaradi tega je treba poleg možnosti 
izravnave vrednosti pravic do plačila, 
državam članicam, ki so uporabile 
pretekli model dovoliti, da preidejo na 
regionalni model. Poleg tega je treba 
državam članicam, ki so izbrale uporabo 
regionalnega modela dati možnost, da 
svoje odločitve pod določenimi pogoji 
revidirajo s ciljem poenotiti vrednost 
pravic do plačila glede na vnaprej 
določene korake ob hkratnem spoštovanju 
splošnih načel prava Skupnosti in ciljev 
skupne kmetijske politike. Take 
spremembe morajo potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore.

črtano

Or. pl
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Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Predlog spremembe 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) V okviru reforme iz leta 2003 so 
države članice imele možnost uporabiti 
shemo enotnega plačila na podlagi pretekle 
(zgodovinske) ali regionalne izvedbe. Od 
tedaj so države članice imele priložnost 
oceniti učinke izbranih modelov izvedbe 
glede na njihovo ekonomsko in 
administrativno ustreznost. Državam 
članicam je treba zato dati možnost, da 
revidirajo svojo prvotno odločitev na 
podlagi svojih izkušenj. Zaradi tega je 
treba poleg možnosti izravnave vrednosti 
pravic do plačila, državam članicam, ki so 
uporabile pretekli model dovoliti, da 
preidejo na regionalni model. Poleg tega je 
treba državam članicam, ki so izbrale 
uporabo regionalnega modela dati 
možnost, da svoje odločitve pod 
določenimi pogoji revidirajo s ciljem 
poenotiti vrednost pravic do plačila glede 
na vnaprej določene korake ob hkratnem 
spoštovanju splošnih načel prava Skupnosti 
in ciljev skupne kmetijske politike. Take 
spremembe morajo potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
spreminjajoče se ravni podpore.

(29) V okviru reforme iz leta 2003 so 
države članice imele možnost uporabiti 
shemo enotnega plačila na podlagi pretekle 
(zgodovinske) ali regionalne izvedbe. Od 
tedaj so države članice imele priložnost 
oceniti učinke izbranih modelov izvedbe 
glede na njihovo ekonomsko in 
administrativno ustreznost. Od držav 
članic je treba zato zahtevati, da po 
posvetovanju z regionalnimi oblastmi in 
na osnovi študije učinka revidirajo svojo 
prvotno odločitev na podlagi svojih 
izkušenj. Zaradi tega je treba poleg 
možnosti izravnave vrednosti pravic do 
plačila od držav članic, ki so uporabile 
pretekli model, zahtevati, da preidejo na 
regionalni model. Poleg tega je treba 
državam članicam, ki so izbrale uporabo 
regionalnega modela, dati možnost, da 
svoje odločitve pod določenimi pogoji 
revidirajo s ciljem poenotiti vrednost 
pravic do plačila glede na vnaprej določene 
korake ob hkratnem spoštovanju splošnih 
načel prava Skupnosti in ciljev skupne 
kmetijske politike. Take spremembe 
morajo potekati v ustreznem prehodnem 
obdobju in znotraj omejenega razpona 
znižanj, da se kmetom omogoči, da se 
primerno prilagodijo na spreminjajoče se 
ravni podpore.
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Justification

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Predlog spremembe 205
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) V okviru reforme iz leta 2003 so 
države članice imele možnost uporabiti 
shemo enotnega plačila na podlagi pretekle 
(zgodovinske) ali regionalne izvedbe. Od 
tedaj so države članice imele priložnost 
oceniti učinke izbranih modelov izvedbe 
glede na njihovo ekonomsko in 
administrativno ustreznost. Državam 
članicam je treba zato dati možnost, da 
revidirajo svojo prvotno odločitev na 
podlagi svojih izkušenj. Zaradi tega je 
treba poleg možnosti izravnave vrednosti 
pravic do plačila, državam članicam, ki so 
uporabile pretekli model dovoliti, da 
preidejo na regionalni model. Poleg tega je 
treba državam članicam, ki so izbrale 
uporabo regionalnega modela dati 
možnost, da svoje odločitve pod 
določenimi pogoji revidirajo s ciljem 
poenotiti vrednost pravic do plačila glede 
na vnaprej določene korake ob hkratnem 
spoštovanju splošnih načel prava Skupnosti 
in ciljev skupne kmetijske politike. Take 
spremembe morajo potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 

(29) V okviru reforme iz leta 2003 so 
države članice imele možnost uporabiti 
shemo enotnega plačila na podlagi pretekle 
(zgodovinske) ali regionalne izvedbe. Od 
tedaj so države članice imele priložnost 
oceniti učinke izbranih modelov izvedbe 
glede na njihovo ekonomsko in 
administrativno ustreznost. Državam 
članicam je treba zato dati možnost, da 
revidirajo svojo prvotno odločitev na 
podlagi svojih izkušenj. Zaradi tega je 
treba poleg možnosti izravnave vrednosti 
pravic do plačila, državam članicam, ki so 
uporabile pretekli model dati možnost, da 
preidejo na regionalni model. Poleg tega je 
treba državam članicam, ki so izbrale 
uporabo regionalnega modela dati 
možnost, da svoje odločitve pod 
določenimi pogoji revidirajo s ciljem 
poenotiti vrednost pravic do plačila glede 
na vnaprej določene korake ob hkratnem 
spoštovanju splošnih načel prava Skupnosti 
in ciljev skupne kmetijske politike. Take 
spremembe morajo potekati v ustreznem 
prehodnem obdobju in znotraj omejenega 
razpona znižanj, da se kmetom omogoči, 
da se primerno prilagodijo na 
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spreminjajoče se ravni podpore. spreminjajoče se ravni podpore.

Or. en

Predlog spremembe 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Sistem navzkrižne skladnosti in/ali 
skupna kmetijska politika bosta v 
prihodnosti po vsej verjetnosti zahtevala 
nadaljnje prilagajanje, saj ravni plačil 
zdaj niso vedno sorazmerne s prizadevanji 
zadevnih kmetov za skladnost, saj so 
plačila še vedno zelo odvisna od pretekle 
porabe. Zakonodaja o dobrem počutju 
živali je za živinorejce očitno še posebej 
obremenjujoča, kar se ne odraža v ravni 
njihovih plačil. Če pa naj bi uvoženi 
proizvodi izpolnjevali iste standarde za 
dobro počutje živali, ne bi bilo treba 
izplačevati nadomestil kmetom za njihovo 
skladnost z zakonodajo Skupnosti na tem 
področju. Komisija bi si morala zato 
prizadevati za priznanje netrgovinskih 
vprašanj kot uvoznih meril pri pogajanjih 
v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Predlog spremembe 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da proizvodna nevezanost 
plačil omogoča pridelovalcem več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. To zlasti velja za 
sektorje poljščin, hmelja in semen in do 
določene mere prav tako za sektor 
govejega mesa. Zaradi tega je treba delno 
proizvodno vezana plačila v teh sektorjih 
vključiti v shemo enotnega plačila. Da bi 
se lahko kmetje v sektorju govejega mesa 
postopno prilagodili novi ureditvi 
podpore, je treba predvideti postopno 
uvajanje vključevanja posebne premije za 
moško govedo in klavne premije. Ker so 
bila delno vezana plačila v sektorjih sadja 
in zelenjave uvedena šele pred kratkim in 
zgolj kot prehodni ukrep, revizija takih 
shem ni potrebna.

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da bi proizvodna nevezanost 
plačil pridelovalcem lahko omogočala več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. Zaradi tega je 
treba državam članicam, ki bi se za to 
odločile, dovoliti, da nadaljujejo postopek 
za nevezanost podpore. Ker so bila delno 
vezana plačila v sektorjih sadja in 
zelenjave uvedena šele pred kratkim in 
zgolj kot prehodni ukrep, revizija takih 
shem ni potrebna.

Or. es
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Predlog spremembe 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da proizvodna nevezanost 
plačil omogoča pridelovalcem več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. To zlasti velja za 
sektorje poljščin, hmelja in semen in do 
določene mere prav tako za sektor 
govejega mesa. Zaradi tega je treba delno 
proizvodno vezana plačila v teh sektorjih 
vključiti v shemo enotnega plačila. Da bi 
se lahko kmetje v sektorju govejega mesa 
postopno prilagodili novi ureditvi podpore, 
je treba predvideti postopno uvajanje 
vključevanja posebne premije za moško 
govedo in klavne premije. Ker so bila 
delno vezana plačila v sektorjih sadja in 
zelenjave uvedena šele pred kratkim in 
zgolj kot prehodni ukrep, revizija takih 
shem ni potrebna.

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da proizvodna nevezanost 
plačil omogoča pridelovalcem več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. To zlasti velja za 
sektorje poljščin, hmelja in semen. Zaradi 
tega je treba delno proizvodno vezana 
plačila v teh sektorjih vključiti v shemo 
enotnega plačila. Ker so bila delno vezana 
plačila v sektorjih sadja in zelenjave 
uvedena šele pred kratkim in zgolj kot 
prehodni ukrep, revizija takih shem ni 
potrebna.

Or. fr

Justification

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.
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Predlog spremembe 209
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da proizvodna nevezanost 
plačil omogoča pridelovalcem več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. To zlasti velja za 
sektorje poljščin, hmelja in semen in do 
določene mere prav tako za sektor 
govejega mesa. Zaradi tega je treba delno 
proizvodno vezana plačila v teh sektorjih 
vključiti v shemo enotnega plačila. Da bi 
se lahko kmetje v sektorju govejega mesa 
postopno prilagodili novi ureditvi podpore, 
je treba predvideti postopno uvajanje 
vključevanja posebne premije za moško 
govedo in klavne premije. Ker so bila 
delno vezana plačila v sektorjih sadja in 
zelenjave uvedena šele pred kratkim in 
zgolj kot prehodni ukrep, revizija takih 
shem ni potrebna.

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da proizvodna nevezanost 
plačil omogoča pridelovalcem več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. To zlasti velja za 
sektorje poljščin, hmelja in semen in do 
določene mere prav tako za sektor 
govejega mesa. Zaradi tega je treba
državam članicam dati možnost, da delno 
proizvodno vezana plačila v teh sektorjih 
vključijo v shemo enotnega plačila. Da bi 
se lahko kmetje v sektorju govejega mesa 
postopno prilagodili novi ureditvi podpore, 
je treba predvideti postopno uvajanje 
vključevanja posebne premije za moško 
govedo in klavne premije. Ker so bila 
delno vezana plačila v sektorjih sadja in 
zelenjave uvedena šele pred kratkim in 
zgolj kot prehodni ukrep, revizija takih 
shem ni potrebna.

Or. pt

Obrazložitev

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
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medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Predlog spremembe 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da proizvodna nevezanost 
plačil omogoča pridelovalcem več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. To zlasti velja za 
sektorje poljščin, hmelja in semen in do 
določene mere prav tako za sektor 
govejega mesa. Zaradi tega je treba delno 
proizvodno vezana plačila v teh sektorjih 
vključiti v shemo enotnega plačila. Da bi 
se lahko kmetje v sektorju govejega mesa 
postopno prilagodili novi ureditvi 
podpore, je treba predvideti postopno 
uvajanje vključevanja posebne premije za 
moško govedo in klavne premije. Ker so 
bila delno vezana plačila v sektorjih sadja 
in zelenjave uvedena šele pred kratkim in 
zgolj kot prehodni ukrep, revizija takih 
shem ni potrebna.

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da proizvodna nevezanost 
plačil omogoča pridelovalcem več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. Zaradi tega je 
treba delno proizvodno vezana plačila v 
vseh sektorjih vključiti v shemo enotnega 
plačila. Ker so bila delno vezana plačila v 
sektorjih sadja in zelenjave uvedena šele 
pred kratkim in zgolj kot prehodni ukrep, 
revizija takih shem ni potrebna.

Or. en
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Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Predlog spremembe 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vendar, kar se tiče sektorjev krav 
dojilj ter ovac in koz, se zdi, da bi lahko 
bilo ohranjanje minimalne ravni 
kmetijske pridelave še vedno potrebno za 
kmetijska gospodarstva v nekaterih 
regijah in zlasti tam, kjer kmetje nimajo 
dostopa do drugih gospodarskih možnosti. 
Ob upoštevanju navedenega morajo imeti 
države članice možnost ohraniti vezano 
podporo na sedanji ravni oziroma za 
krave dojilje na nižji ravni. V tem primeru 
je treba predvideti posebno določbo za 
upoštevanje zahtev glede identifikacije in 
registracije, predvidenih z Uredbo (ES) 
št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta in Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004, 
zlasti zaradi zagotavljanja sledljivosti 
živali.

črtano

Or. en

Justification

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Predlog spremembe 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vendar, kar se tiče sektorjev krav 
dojilj ter ovac in koz, se zdi, da bi lahko 
bilo ohranjanje minimalne ravni kmetijske 
pridelave še vedno potrebno za kmetijska 
gospodarstva v nekaterih regijah in zlasti 
tam, kjer kmetje nimajo dostopa do drugih 
gospodarskih možnosti. Ob upoštevanju 
navedenega morajo imeti države članice 
možnost ohraniti vezano podporo na 
sedanji ravni oziroma za krave dojilje na 
nižji ravni. V tem primeru je treba 
predvideti posebno določbo za upoštevanje 
zahtev glede identifikacije in registracije, 
predvidenih z Uredbo (ES) št. 1760/2000 
Evropskega parlamenta in Sveta in 
Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004, zlasti 
zaradi zagotavljanja sledljivosti živali.

(31) Vendar se zdi, da bi lahko bilo 
ohranjanje minimalne ravni kmetijske 
pridelave še vedno potrebno za ravnovesje 
določenih sektorjev in za kmetijska 
gospodarstva v nekaterih regijah in zlasti 
tam, kjer kmetje nimajo dostopa do drugih 
gospodarskih možnosti. Ob upoštevanju 
navedenega morajo imeti države članice 
možnost ohraniti vezano podporo na 
sedanji ravni.

Or. es

Predlog spremembe 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vendar, kar se tiče sektorjev krav 
dojilj ter ovac in koz, se zdi, da bi lahko 
bilo ohranjanje minimalne ravni kmetijske 
pridelave še vedno potrebno za kmetijska 
gospodarstva v nekaterih regijah in zlasti 
tam, kjer kmetje nimajo dostopa do drugih 
gospodarskih možnosti. Ob upoštevanju 
navedenega morajo imeti države članice 
možnost ohraniti vezano podporo na 
sedanji ravni oziroma za krave dojilje na 

(31) Vendar, kar se tiče proizvodnje 
živalskih proizvodov ter posledično 
posebnih premij za moško govedo, premij 
za zakol telet, premij za zakol živali goveje 
pasme razen telet, premij za krave dojilje, 
pomoči za sektor ovac in koz, se zdi, da bi 
lahko bilo ohranjanje minimalne ravni 
kmetijske pridelave še vedno potrebno za 
kmetijska gospodarstva v nekaterih regijah 
in zlasti tam, kjer kmetje nimajo dostopa 
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nižji ravni. V tem primeru je treba 
predvideti posebno določbo za upoštevanje 
zahtev glede identifikacije in registracije, 
predvidenih z Uredbo (ES) št. 1760/2000 
Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo 
Sveta (ES) št. 21/2004, zlasti zaradi 
zagotavljanja sledljivosti živali.

do drugih gospodarskih možnosti. Ob 
upoštevanju navedenega morajo imeti 
države članice možnost ohraniti vezano 
podporo na sedanji ravni oziroma za krave 
dojilje, ovce in koze na nižji ravni. V tem 
primeru je treba predvideti posebno 
določbo za upoštevanje zahtev glede 
identifikacije in registracije, predvidenih z 
Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbo Sveta (ES) 
št. 21/2004, zlasti zaradi zagotavljanja 
sledljivosti živali.

Or. fr

Justification

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Predlog spremembe 214
Kyösti Virrankoski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vendar, kar se tiče sektorjev krav 
dojilj ter ovac in koz, se zdi, da bi lahko 
bilo ohranjanje minimalne ravni kmetijske 
pridelave še vedno potrebno za kmetijska 
gospodarstva v nekaterih regijah in zlasti 
tam, kjer kmetje nimajo dostopa do drugih 
gospodarskih možnosti. Ob upoštevanju 
navedenega morajo imeti države članice 
možnost ohraniti vezano podporo na 
sedanji ravni oziroma za krave dojilje na 
nižji ravni. V tem primeru je treba 
predvideti posebno določbo za upoštevanje 
zahtev glede identifikacije in registracije, 

(31) Kar se tiče premije za krave dojilje, 
posebne premije za samce, klavne premije 
za teleta ter sektor ovac in koz, se zdi, da 
bi lahko bilo ohranjanje minimalne ravni 
kmetijske pridelave še vedno potrebno za 
ravnotežje med sektorji in za kmetijska 
gospodarstva v nekaterih regijah, zlasti pa 
tam, kjer kmetje nimajo dostopa do drugih 
gospodarskih možnosti. Ob upoštevanju 
navedenega morajo imeti države članice 
možnost ohraniti vezano podporo na 
sedanji ravni oziroma, v primeru krav 
dojilj, posebnih premij za samce in 
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predvidenih z Uredbo (ES) št. 1760/2000 
Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo
Sveta (ES) št. 21/200414, zlasti zaradi 
zagotavljanja sledljivosti živali.

klavnih premij za teleta, na nižji ravni. V 
tem primeru je treba predvideti posebno 
določbo za upoštevanje zahtev glede 
identifikacije in registracije, predvidenih z 
Uredbo (ES) št. 1760/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbo Sveta (ES) 
št. 21/2004, zlasti zaradi zagotavljanja 
sledljivosti živali.

Or. en

Justification

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Predlog spremembe 215
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Za pomoč sektorju ovac EU, ki se 
resno zmanjšuje, so potrebni posebni 
ukrepi. Treba bi bilo izvajati priporočila 
resulucije Evropskega parlamenta z dne 
19. junija 2008 o prihodnosti sekotrjev 
ovčjereje in kozjereje v Evropi1.

Or. en

                                               
1 Sprejeta besedila P6_TA(2008)0310.
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Predlog spremembe 216
Jan Mulder, Niels Busk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora 
mora državam članicam omogočiti, da se 
lotijo okoljskih vprašanj in izboljšajo 
kakovost in trženje kmetijskih proizvodov. 
Posebna podpora mora biti prav tako na 
voljo za omilitev posledic postopnega 
opuščanja mlečnih kvot in uvajanja 
proizvodno nevezane podpore v posebej 
občutljivih sektorjih. Ob naraščajoči 
pomembnosti učinkovitega obvladovanja 
tveganj je treba državam članicam dati 
možnost, da finančno prispevajo k 
premijam, ki jih kmetje plačujejo za 
zavarovanje pridelka, kakor tudi k 
financiranju finančnega nadomestila 
nekaterih ekonomskih izgub v primeru 
bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporab i la  za katere koli ukrepe 
proizvodno vezane podpore, omejiti na 
ustrezno raven. V skladu s tem je treba 
določiti pogoje, ki veljajo za finančne 
prispevke za namene zavarovanja pridelka 
in nadomestila, povezana z boleznimi 
živali ali rastlin.

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 5% svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore za zavarovanja 
in vzajemne sklade. Glede na čedalje večji 
pomen učinkovitega obvladovanja tveganj 
bi bilo treba državam članicam dati 
možnost, da finančno prispevajo k 
premijam, ki jih kmetje plačujejo za 
zavarovanje pridelka, kakor tudi k 
financiranju finančnega nadomestila 
nekaterih neposrednih ekonomskih izgub 
v primeru bolezni živali ali rastlin. V 
skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin. 
Poleg tega bo potrebna nova zakonodaja, 
ki bo države članice obvezovala k uvedbi 
shem delitve stroškov za kmete, ki bodo 
poskrbele za stroške, ki nastanejo zaradi 
izbruhov nalezljivih bolezni živali. Nova 
zakonodaja bi morala določiti skupen 
okvir, v katerem bodo države članice 
morale uvesti te sheme delitve stroškov. 
Namen nove zakonodaje bo odpraviti 
izkrivljanje konkurence med kmeti iz 
različnih držav članic, ki je posledica 
razlik pri nacionalnih javnih prispevkih 
za stroške, nastale zaradi izbruhov 
nalezljivih bolezni živali. C i l j  nove 
zakonodaje bi moral biti tudi spodbujanje 
kmetov, da čim bolj zmanjšajo nevarnost 
okužbe in širjenja nalezljivih bolezni 
živali. Države članice, ki že imajo sheme 
delitve stroškov za svoje kmete, bodo 
morale te sheme spremeniti tako, da bo 
zagotovljena njihova združljivost s 
skupnim okvirom.

Or. en
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Predlog spremembe 217
Neil Parish

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 5% svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin. Vsi 
takšni ukrepi bi morali veljati za začasne 
ukrepe, s katerimi bi državam članicam 
omogočili, da se prilagodijo na popolno 
nevezanost in bolj tržno naravnano 
politiko, zato bi se morali končati leta 
2013.

Or. en

Justification

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
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a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Predlog spremembe 218
Lutz Goepel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 12 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj imajo 
države članice možnost, da finančno 
prispevajo k premijam, ki jih kmetje 
plačujejo za zavarovanje pridelka, kakor 
tudi k financiranju finančnega nadomestila 
nekaterih ekonomskih izgub v primeru 
bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
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Justification

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Predlog spremembe 219
Constantin Dumitriu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Za nove države 
članice, ki sheme neposrednih plačil ne 
izkoriščajo 100 %, je treba delež povečati 
na 15 %, da bi lahko pridobile zadostna 
sredstva. Taka podpora mora državam 
članicam omogočiti, da se lotijo okoljskih 
vprašanj in izboljšajo kakovost in trženje 
kmetijskih proizvodov. Posebna podpora 
mora biti prav tako na voljo za omilitev 
posledic postopnega opuščanja mlečnih 
kvot in uvajanja proizvodno nevezane 
podpore v posebej občutljivih sektorjih. Ob 
naraščajoči pomembnosti učinkovitega 
obvladovanja tveganj je treba državam 
članicam dati možnost, da finančno 
prispevajo k premijam, ki jih kmetje 
plačujejo za zavarovanje pridelka, kakor 
tudi k financiranju finančnega nadomestila 
nekaterih ekonomskih izgub v primeru 
bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven.
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Justification

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Predlog spremembe 220
Kyösti Virrankoski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven.
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 15 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven.
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.
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Predlog spremembe 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je 
treba državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub 
v primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporab i la  za katere koli ukrepe 
proizvodno vezane podpore, omejiti na 
ustrezno raven. V skladu s tem je treba 
določiti pogoje, ki veljajo za finančne 
prispevke za namene zavarovanja pridelka 
in nadomestila, povezana z boleznimi 
živali ali rastlin.

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 20 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. 
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Predlog spremembe 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih in predpisanih primerih. Taka 
podpora mora državam članicam 
omogočiti, da se lotijo okoljskih vprašanj 
in izboljšajo kakovost in trženje kmetijskih 
proizvodov. Posebna podpora mora biti 
prav tako na voljo za omilitev posledic 
postopnega opuščanja mlečnih kvot in 
uvajanja proizvodno nevezane podpore v 
posebej občutljivih sektorjih. Ob 
naraščajoči pomembnosti učinkovitega 
obvladovanja tveganj je treba državam 
članicam dati možnost, da finančno 
prispevajo k premijam, ki jih kmetje 
plačujejo za zavarovanje pridelka, kakor 
tudi k financiranju finančnega nadomestila 
nekaterih ekonomskih izgub v primeru 
bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin. Vsi 
takšni ukrepi bi morali veljati za začasne 
ukrepe, s katerimi bi državam članicam 
omogočili, da se prilagodijo na popolno 
nevezanost in bolj tržno naravnano 
politiko, zato bi se morali končati leta 
2013.
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Justification

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Predlog spremembe 223
Stéphane Le Foll

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10% svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10% svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.
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Justification

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Predlog spremembe 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je 
treba državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za kmetijsko 
zavarovanje, kakor tudi k financiranju 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub 
v primeru bolezni živali ali rastlin.

Or. es

Justification

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Predlog spremembe 225
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Državam članicam je treba dovoliti, 
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da sprejmejo posebne ukrepe podpore za 
spopadanje z izzivi, ki so posledica 
„sistematskega pregleda“ SKP.

Or. de

Predlog spremembe 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Neposredna plačila v okviru sheme 
enotnega plačila so temeljila na referenčnih 
zneskih neposrednih plačil, ki so jih kmetje 
prejemali v preteklosti, ali na 
regionaliziranih zneskih na hektar. Kmetje 
v novih državah članicah niso prejemali 
neposrednih plačil Skupnosti in niso imeli 
zgodovinskih referenc za koledarska leta 
2000, 2001 in 2002. Zaradi tega je bilo v 
okviru Uredbe (ES) št. 1782/2003 
predvideno, da naj shema enotnega plačila 
v novih državah članicah temelji na 
regionaliziranih zneskih na hektar. Nekaj 
let po pristopu novih držav članic k 
Skupnosti pa bi se lahko uporaba 
referenčnih obdobij upoštevala za tiste 
nove države članice, ki še niso prešle na 
shemo enotnega plačila. Da bi olajšali 
prehod na shemo enotnega plačila in 
zlasti, da bi preprečili špekulativne 
zahtevke, je zato primerno, da se nove 
države članice pooblastijo, da upoštevajo 
površine, za katere se je v preteklosti 
podpora dodelila v okviru sheme enotnega 
plačila na površino, za izračun pravic do 
plačila v okviru sheme enotnega plačila.

(33) Neposredna plačila v okviru sheme 
enotnega plačila so temeljila na referenčnih 
zneskih neposrednih plačil, ki so jih kmetje 
prejemali v preteklosti, ali na 
regionaliziranih zneskih na hektar. Kmetje 
v novih državah članicah niso prejemali 
neposrednih plačil Skupnosti in niso imeli 
zgodovinskih referenc za koledarska leta 
2000, 2001 in 2002. Zaradi tega je bilo v 
okviru Uredbe (ES) št. 1782/2003 
predvideno, da naj shema enotnega plačila 
v novih državah članicah temelji na 
regionaliziranih zneskih na hektar. Nekaj 
let po pristopu novih držav članic k 
Skupnosti in če bi pri delitvi neposrednih 
plačil prišlo do neupravičenih razlik, je 
treba predvideti, da se od leta 2014 v vseh 
državah članicah EU uvede pavšalna 
stopnja za plačila.

Or. pl
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Justification

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Predlog spremembe 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) V okviru regionalizirane možnosti za 
shemo enotnega plačila morajo nove 
države članice imeti možnost, da 
prilagodijo vrednost pravic do plačila na 
hektar na podlagi objektivnih meril, da se 
zagotovi enako obravnavanje kmetov in 
prepreči izkrivljanje trga.

črtano

Or. pl

Justification

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Predlog spremembe 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
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Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
razvojem razmer na trgu kažejo, da se 
lahko sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj 
sheme enotnega plačila, sedaj vključijo v to 
shemo, da bi spodbudili bolj tržno 
usmerjeno in trajnostno kmetijstvo. To 
zlasti velja za sektor oljčnega olja, v 
katerem se je uporabljala samo 
zanemarljiva proizvodna vezanost plačil. 
To prav tako velja za plačila za trdo 
pšenico, stročnice, riž, krompirjev škrob 
in lupinarje, kjer čedalje manjša 
učinkovitost preostalih vezanih plačil 
podpira odločitev za uvedbo nevezanih 
plačil. Pri lanu je prav tako primerno 
odpraviti podporo za predelavo in vključiti 
ustrezne zneske v shemo enotnega plačila. 
Za riž, posušeno krmo, krompirjev škrob 
in lan je treba določiti prehodno obdobje, 
da se zagotovi, da bo njihov prehod na 
proizvodno nevezano podporo potekal čim 
bolj nemoteno. Kar se tiče lupinarjev, je 
treba državam članicam dovoliti, da še 
naprej izplačujejo nacionalni del pomoči 
na vezan način, da bi ublažili posledice 
uvajanja proizvodno nevezanih plačil. 

Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
razvojem razmer na trgu kažejo, da bi se 
sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj sheme 
enotnega plačila, sedaj na izbiro države 
članice lahko vključile v to shemo, da bi 
spodbudili bolj tržno usmerjeno in 
trajnostno kmetijstvo.

Or. es

Predlog spremembe 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
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razvojem razmer na trgu kažejo, da se 
lahko sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj 
sheme enotnega plačila, sedaj vključijo v to 
shemo, da bi spodbudili bolj tržno 
usmerjeno in trajnostno kmetijstvo. To 
zlasti velja za sektor oljčnega olja, v 
katerem se je uporabljala samo 
zanemarljiva proizvodna vezanost plačil. 
To prav tako velja za plačila za trdo 
pšenico, stročnice, riž, krompirjev škrob in 
lupinarje, kjer čedalje manjša učinkovitost 
preostalih vezanih plačil podpira odločitev 
za uvedbo nevezanih plačil. Pri lanu je 
prav tako primerno odpraviti podporo za 
predelavo in vključiti ustrezne zneske v 
shemo enotnega plačila. Za riž, posušeno 
krmo, krompirjev škrob in lan je treba 
določiti prehodno obdobje, da se zagotovi, 
da bo njihov prehod na proizvodno 
nevezano podporo potekal čim bolj 
nemoteno. Kar se tiče lupinarjev, je treba 
državam članicam dovoliti, da še naprej 
izplačujejo nacionalni del pomoči na vezan 
način, da bi ublažili posledice uvajanja 
proizvodno nevezanih plačil.

razvojem razmer na trgu kažejo, da se 
lahko sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj 
sheme enotnega plačila, sedaj vključijo v to 
shemo, da bi spodbudili bolj tržno 
usmerjeno in trajnostno kmetijstvo. To
zlasti velja za sektor oljčnega olja, v 
katerem se je uporabljala samo 
zanemarljiva proizvodna vezanost plačil. 
To prav tako velja za plačila za trdo 
pšenico, riž, krompirjev škrob in lupinarje, 
kjer čedalje manjša učinkovitost preostalih 
vezanih plačil podpira odločitev za uvedbo 
nevezanih plačil. Za krompirjev škrob in 
lan je treba določiti prehodno obdobje, da 
se zagotovi, da bo njihov prehod na 
proizvodno nevezano podporo potekal čim 
bolj nemoteno. Kar se tiče lupinarjev, je 
treba državam članicam dovoliti, da še 
naprej izplačujejo nacionalni del pomoči na 
vezan način, da bi ublažili posledice 
uvajanja proizvodno nevezanih plačil.

Or. fr

Justification

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.
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Predlog spremembe 230
Bernadette Bourzai

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
razvojem razmer na trgu kažejo, da se 
lahko sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj 
sheme enotnega plačila, sedaj vključijo v to 
shemo, da bi spodbudili bolj tržno 
usmerjeno in trajnostno kmetijstvo. To 
zlasti velja za sektor oljčnega olja, v 
katerem se je uporabljala samo 
zanemarljiva proizvodna vezanost plačil. 
To prav tako velja za plačila za trdo 
pšenico, stročnice, riž, krompirjev škrob in 
lupinarje, kjer čedalje manjša učinkovitost 
preostalih vezanih plačil podpira odločitev 
za uvedbo nevezanih plačil. Pri lanu je 
prav tako primerno odpraviti podporo za 
predelavo in vključiti ustrezne zneske v 
shemo enotnega plačila. Za riž, posušeno 
krmo, krompirjev škrob in lan je treba 
določiti prehodno obdobje, da se zagotovi, 
da bo njihov prehod na proizvodno 
nevezano podporo potekal čim bolj 
nemoteno. Kar se tiče lupinarjev, je treba 
državam članicam dovoliti, da še naprej 
izplačujejo nacionalni del pomoči na vezan 
način, da bi ublažili posledice uvajanja 
proizvodno nevezanih plačil.

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
razvojem razmer na trgu kažejo, da se 
lahko sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj 
sheme enotnega plačila, sedaj vključijo v to 
shemo, da bi spodbudili bolj tržno 
usmerjeno in trajnostno kmetijstvo. To 
zlasti velja za sektor oljčnega olja, v 
katerem se je uporabljala samo 
zanemarljiva proizvodna vezanost plačil. 
To prav tako velja za plačila za trdo 
pšenico, riž in krompirjev škrob, kjer 
čedalje manjša učinkovitost preostalih 
vezanih plačil podpira odločitev za uvedbo 
nevezanih plačil. Za riž, krompirjev škrob 
in lan je treba določiti prehodno obdobje, 
da se zagotovi, da bo njihov prehod na 
proizvodno nevezano podporo potekal čim 
bolj nemoteno. Kar se tiče lupinarjev, je 
treba državam članicam dovoliti, da še 
naprej izplačujejo nacionalni del pomoči na 
vezan način, da bi ublažili posledice 
uvajanja proizvodno nevezanih plačil.

Or. fr

Justification

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
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apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Predlog spremembe 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
razvojem razmer na trgu kažejo, da se 
lahko sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj 
sheme enotnega plačila, sedaj vključijo v to 
shemo, da bi spodbudili bolj tržno 
usmerjeno in trajnostno kmetijstvo. To 
zlasti velja za sektor oljčnega olja, v 
katerem se je uporabljala samo 
zanemarljiva proizvodna vezanost plačil. 
To prav tako velja za plačila za trdo 
pšenico, stročnice, riž, krompirjev škrob in 
lupinarje, kjer čedalje manjša učinkovitost 
preostalih vezanih plačil podpira odločitev 
za uvedbo nevezanih plačil. Pri lanu je 
prav tako primerno odpraviti podporo za 
predelavo in vključiti ustrezne zneske v 
shemo enotnega plačila. Za riž, posušeno 
krmo, krompirjev škrob in lan je treba 
določiti prehodno obdobje, da se zagotovi, 
da bo njihov prehod na proizvodno 
nevezano podporo potekal čim bolj 
nemoteno. Kar se tiče lupinarjev, je treba 
državam članicam dovoliti, da še naprej 
izplačujejo nacionalni del pomoči na vezan 
način, da bi ublažili posledice uvajanja 
proizvodno nevezanih plačil.

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
razvojem razmer na trgu kažejo, da se 
lahko sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj 
sheme enotnega plačila, sedaj vključijo v to 
shemo, da bi spodbudili bolj tržno 
usmerjeno in trajnostno kmetijstvo. To 
zlasti velja za sektor oljčnega olja, v 
katerem se je uporabljala samo 
zanemarljiva proizvodna vezanost plačil. 
To prav tako velja za plačila za trdo 
pšenico, stročnice, riž in krompirjev škrob, 
kjer čedalje manjša učinkovitost preostalih 
vezanih plačil podpira odločitev za uvedbo 
nevezanih plačil. Pri lanu je prav tako 
primerno odpraviti podporo za predelavo 
in vključiti ustrezne zneske v shemo 
enotnega plačila. Za riž, posušeno krmo, 
krompirjev škrob in lan je treba določiti 
prehodno obdobje, da se zagotovi, da bo 
njihov prehod na proizvodno nevezano 
podporo potekal čim bolj nemoteno. Kar se 
tiče lupinarjev, je treba državam članicam 
dovoliti, da še naprej izplačujejo nacionalni 
del pomoči na vezan način, da bi ublažili 
posledice uvajanja proizvodno nevezanih 
plačil.
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Or. fr

Justification

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Predlog spremembe 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 
dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 
lupinarje, krompirjev škrob, lan in 
posušeno krmo je treba tako povečanje 
odobriti na podlagi podpore, ki so jo 
kmetje prejeli v zadnjih letih. Vendar je 
treba pri vključevanju plačil, ki so bila do 
sedaj delno izključena iz sheme enotnega 
plačila, državam članicam dati možnost, 
da uporabijo prvotna referenčna obdobja.

(37) Zaradi morebitne vključitve novih 
shem v shemo enotnega plačila je treba 
predvideti določbo za izračun nove ravni 
posamezne dohodkovne podpore v okviru 
te sheme.

Or. es

Predlog spremembe 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 
dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
predhodno določbo za izračun nove ravni 
posamezne dohodkovne podpore v okviru 
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lupinarje, krompirjev škrob, lan in 
posušeno krmo je treba tako povečanje 
odobriti na podlagi podpore, ki so jo 
kmetje prejeli v zadnjih letih. Vendar je 
treba pri vključevanju plačil, ki so bila do 
sedaj delno izključena iz sheme enotnega 
plačila, državam članicam dati možnost, da 
uporabijo prvotna referenčna obdobja.

te sheme do leta 2013. Za lupinarje, 
krompirjev škrob in lan je treba tako 
povečanje odobriti na podlagi podpore, ki 
so jo kmetje prejeli v zadnjih letih. Vendar 
je treba pri vključevanju plačil, ki so bila 
do sedaj delno izključena iz sheme 
enotnega plačila, državam članicam dati 
možnost, da uporabijo prvotna referenčna 
obdobja. Od leta 2014 dalje je treba uvesti 
shemo enotnega pavšalnega 
neposrednega plačila v vseh državah 
članicah.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Predlog spremembe 234
Jan Mulder, Niels Busk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 
dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 
lupinarje, krompirjev škrob, lan in 
posušeno krmo je treba tako povečanje 
odobriti na podlagi podpore, ki so jo 
kmetje prejeli v zadnjih letih. Vendar je 
treba pri vključevanju plačil, ki so bila do 
sedaj delno izključena iz sheme enotnega 
plačila, državam članicam dati možnost, da 
uporabijo prvotna referenčna obdobja.

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne
dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 
lupinarje, krompirjev škrob, lan in 
posušeno krmo je treba tako povečanje 
odobriti na podlagi podpore, ki so jo 
kmetje prejeli v zadnjih letih, ali 
proizvodnih kvot za kmete v zadnjih letih. 
Vendar je treba pri vključevanju plačil, ki 
so bila do sedaj delno izključena iz sheme 
enotnega plačila, državam članicam dati 
možnost, da uporabijo prvotna referenčna 
obdobja.
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Or. en

Predlog spremembe 235
Bernadette Bourzai

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 
dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 
lupinarje, krompirjev škrob, lan in
posušeno krmo je treba tako povečanje 
odobriti na podlagi podpore, ki so jo 
kmetje prejeli v zadnjih letih. Vendar je 
treba pri vključevanju plačil, ki so bila do 
sedaj delno izključena iz sheme enotnega 
plačila, državam članicam dati možnost, da 
uporabijo prvotna referenčna obdobja.

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 
dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 
krompirjev škrob in lan je treba tako 
povečanje odobriti na podlagi podpore, ki 
so jo kmetje prejeli v zadnjih letih. Vendar 
je treba pri vključevanju plačil, ki so bila 
do sedaj delno izključena iz sheme 
enotnega plačila, državam članicam dati 
možnost, da uporabijo prvotna referenčna 
obdobja.

Or. fr

Justification

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Predlog spremembe 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 
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dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 
lupinarje, krompirjev škrob, lan in
posušeno krmo je treba tako povečanje 
odobriti na podlagi podpore, ki so jo 
kmetje prejeli v zadnjih letih. Vendar je 
treba pri vključevanju plačil, ki so bila do 
sedaj delno izključena iz sheme enotnega 
plačila, državam članicam dati možnost, da 
uporabijo prvotna referenčna obdobja.

dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 
krompirjev škrob, lan in posušeno krmo je 
treba tako povečanje odobriti na podlagi 
podpore, ki so jo kmetje prejeli v zadnjih 
letih. Vendar je treba pri vključevanju 
plačil, ki so bila do sedaj delno izključena 
iz sheme enotnega plačila, državam 
članicam dati možnost, da uporabijo 
prvotna referenčna obdobja.

Or. fr

Justification

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Predlog spremembe 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Posebej je treba omeniti plačila, 
namenjena sektorju proizvajalcev tobaka, 
kjer izkušnje kažejo, da bi bilo treba 
vezano pomoč podaljšati do leta 2013, da 
bi se izognili hudim socialno-ekonomskim 
posledicam v nekaterih regijah in da bi se 
proizvajalci bolje pripravili na prehod v 
novo shemo.

Or. es
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Predlog spremembe 238
Constantin Dumitriu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
posebno podporo za energetske poljščine z 
namenom pomagati sektorju, da se 
razvije. Zaradi zadnjega razvoja v sektorju 
bioenergije in zlasti zaradi velikega 
povpraševanja po takih proizvodih na 
mednarodnih trgih in uvedbe zavezujočih 
ciljev glede deleža bioenergije v skupni 
porabi goriva do leta 2020 ne obstajajo 
več zadostni razlogi za dodelitev posebne 
podpore za energetske poljščine.

črtano

Or. ro

Justification

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Predlog spremembe 239
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
posebno podporo za energetske poljščine z 
namenom pomagati sektorju, da se razvije. 

(38) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
posebno podporo za energetske poljščine z 
namenom pomagati sektorju, da se razvije. 
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Zaradi zadnjega razvoja v sektorju 
bioenergije in zlasti zaradi velikega 
povpraševanja po takih proizvodih na 
mednarodnih trgih in uvedbe zavezujočih 
ciljev glede deleža bioenergije v skupni 
porabi goriva do leta 2020 ne obstajajo več 
zadostni razlogi za dodelitev posebne 
podpore za energetske poljščine.

Zaradi zadnjega razvoja v sektorju 
bioenergije in zlasti zaradi velikega 
povpraševanja po takih proizvodih na 
mednarodnih trgih in uvedbe zavezujočih
ciljev glede deleža bioenergije v skupni 
porabi goriva do leta 2020 ne obstajajo več 
zadostni razlogi za dodelitev vezane 
podpore za energetske poljščine. Zneske 
bo zato treba v prihodnje prenesti v shemo 
enotne pomoči.

Or. de

Predlog spremembe 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Akt o pristopu Češke, Estonije, Cipra, 
Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, 
Slovenije in Slovaške ter Akt o pristopu 
Bolgarije in Romunije sta določala, da 
bodo kmetje v novih državah članicah 
prejeli neposredna plačila v okviru 
mehanizma postopnega uvajanja.

(41) Akt o pristopu Češke, Estonije, Cipra, 
Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, 
Slovenije in Slovaške ter Akt o pristopu 
Bolgarije in Romunije sta določala, da 
bodo kmetje v novih državah članicah 
prejeli neposredna plačila v okviru 
mehanizma postopnega uvajanja. Plačila bi 
se morala v vseh državah članicah 
izračunati na osnovi enotne pavšalne 
stopnje.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Predlog spremembe 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Zaradi postopnega uvajanja 
neposrednih plačil v novih državah 
članicah so akti o pristopu predvideli okvir, 
da se novim državam članicam omogoči 
izplačilo dopolnilnih nacionalnih 
neposrednih plačil. Določiti je treba pogoje 
za dodelitev takih plačil.

(44) Zaradi postopnega uvajanja 
neposrednih plačil v novih državah 
članicah so akti o pristopu predvideli okvir, 
da se novim državam članicam omogoči 
izplačilo dopolnilnih nacionalnih 
neposrednih plačil. Dopolnilna plačila bi 
bilo treba ukiniti, nova plačila pa bi se 
morala v vseh državah članicah izračunati 
na osnovi enotne pavšalne stopnje.

Or. pl

Justification

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Predlog spremembe 242
Giovanna Corda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50a) Glede na nedavne nemire na 
svetovnem trgu, ki so pretresli Evropsko 
unijo, je bistvenega pomena vzpostavitev 
instrumentov za uravnoteženje trgov, 
zlasti instrumentov, ki bodo zagotavljali 
vsakemu človeku dostojno 
prehranjevanje. Sicer pa je jasno, da 
mora Unija posredovati svoje poglobljeno 
znanje s področja kmetijske politike manj 
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razvitim državam, da bodo lahko povečale 
svojo proizvodnjo ter se zaščitile pred 
pretresi na trgu; zato je pomembno, da se 
vzpostavi resnična politika izmenjave s 
kmeti iz teh držav, da se jih vključi v 
izobraževalne programe Unije. Zato je s 
spodbujanjem konkurenčnega in okolju 
prijaznega kmetijstva treba povečati 
svetovno ponudbo.

Or. fr
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