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Predlog spremembe 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso 

Predlog uredbe
Člen 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za leta 2009, 2010 in 2011 se pomoč
odobri proizvajalcem riža, ki spada pod 
oznako KN 1006 10, pod pogoji, 
opredeljenimi v tem oddelku.

Pomoč se odobri proizvajalcem riža, ki 
sodi v oznako KN 100610, pod pogoji, 
opredeljenimi v tem oddelku.

Or. fr

Obrazložitev

Le découplage totale de l’aide versée aux producteurs de riz 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.

Predlog spremembe 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Predlog uredbe
Člen 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za leta 2009, 2010 in 2011 se pomoč 
odobri proizvajalcem riža, ki spada pod 
oznako KN 1006 10, pod pogoji, 
opredeljenimi v tem oddelku.

Za leto 2009 in naslednja leta se pomoč 
odobri proizvajalcem riža, ki spada pod 
oznako KN 1006 10, pod pogoji, 
opredeljenimi v tem oddelku.

Or. es
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Predlog spremembe 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 2 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
(EUR/ha)
2009 2010 in 2011

Bolgarija 345,255 172,627
Grčija 561,00 280,5
Španija 476,25 238,125
Francija 411,75 205,875
Italija 453,00 226,5
Madžarska 232,50 116,25
Portugalska 453,75 226,875
Romunija 126,075 63,037

Predlog spremembe
(EUR/ha)
2009 in naslednja leta

Bolgarija 345,255

Grčija 561,00
Španija 476,25

Francija 411,75
Italija 453,00

Madžarska 232,50
Portugalska 453,75

Romunija 126,075

Or. es
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Predlog spremembe 684
Maria Petre 

Predlog uredbe
Člen 73 – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Romunija: 500 ha. – Romunija: 8.187 ha.

Or. ro

Obrazložitev

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Predlog spremembe 685
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe
Člen 73 – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Romunija: 500 ha. – Romunija: 8.187 ha.

Or. ro

Obrazložitev

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.
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Predlog spremembe 686
Bernadette Bourzai 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 1 A
POMOČ ZA LUPINARJE

Člen 74 a
Področje uporabe

1. Pomoč Skupnosti se odobri 
pridelovalcem lupinarjev pod pogoji, 
določenimi v tem oddelku.
Lupinarji vključujejo:
– mandlje iz oznak KN 0802 11 in 
0802 12,
– lešnike iz oznak KN 0802 21 in 0802 22,
– orehe iz oznak KN 0802 31 in 0802 32,
– pistacije iz oznake KN 0802 50,
– rožiče iz oznake KN 1212 10 10.
2. Države članice lahko odobrijo pomoč 
na različen način, glede na proizvode ali s 
povečevanjem ali zmanjševanjem 
nacionalnih zajamčenih površin, 
določenih v skladu s členom 74b(3). 
Vendar pa v vsaki državi članici celoten 
znesek pomoči, odobrene v danem letu, ne 
sme presegati zgornje meje iz  člena 
74b(1).

Člen 74 b
Površine

1. Država članica odobri pomoč Skupnosti 
v okviru zgornje meje, ki se izračuna tako, 
da se število hektarjev nacionalne 
zajamčene površine v tej državi članici, 
kot je določeno v odstavku 3, pomnoži s 
povprečnim zneskom v višini 120,75 EUR.
2. S tem se določi največja zajamčena 
površina v velikosti 829 229 ha.
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3. Največja zajamčena površina iz 
odstavka 2 se razdeli v naslednje 
nacionalne zajamčene površine:
Nacionalne zajamčene površine
Belgija 100 ha
Bolgarija 11 984 ha
Nemčija 1 500 ha
Grčija 41 100 ha
Španija 568 200 ha
Francija 17 300 ha
Italija 130 100 ha
Ciper 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Madžarska 2 900 ha
Nizozemska 100 ha
Avstrija 100 ha
Poljska 4 200 ha
Portugalska 41 300 ha
Romunija 1 645 ha
Slovenija 300 ha
Slovaška 3 100 ha
Združeno kraljestvo 100 ha

4. Država članica lahko v skladu z 
objektivnimi merili razdeli svojo 
nacionalno zajamčeno površino na 
podpovršine, zlasti na regionalni ravni ali 
glede na proizvodnjo.

Člen 74 c
Prekoračitev podosnovnih površin

Če država članica razdeli svojo 
nacionalno zajamčeno površino na 
podosnovne površine in je pri tem ena ali 
več podosnovnih površin prekoračenih, se 
površina na kmeta, za katero se zaprosi 
pomoč Skupnosti, sorazmerno zmanjša v 
tem letu za kmete na podosnovnih 
površinah, kjer so omejitve presežene.
Takšno zmanjšanje se opravi, če so v 
zadevni državi članici površine na 
podosnovnih površinah, ki niso dosegle 
omejitev, ponovno razdeljene na 
podosnovne površine, na katerih so te 
omejitve presežene.
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Člen 74d
Merila za upravičenost do pomoči

1. Plačilo pomoči Skupnosti je pogojeno 
zlasti z gostoto zasaditve in minimalno 
velikostjo parcele.
2. Površine, za katere veljajo načrti za 
izboljšanje, postanejo upravičene do 
pomoči iz te sheme od 1. januarja v letu, 
ki sledi letu, ko se je načrt za izboljšanje 
iztekel.
3. Države članice lahko odobritev pomoči 
Skupnosti pogojijo s članstvom kmetov v 
organizaciji proizvajalcev, ki je priznana v 
skladu s členom 125b Uredbe (ES) 
št. 1234/2007.
4. Če se uporabijo določbe iz odstavka 3, 
države članice lahko odločijo, da se 
plačilo pomoči iz odstavka 1 izvede za 
organizacijo proizvajalcev v imenu njenih 
članov.
Znesek pomoči, ki ga prejme organizacija 
proizvajalcev, se plača njenim članom. 
Vendar lahko države članice pooblastijo 
organizacijo proizvajalcev, da kot plačilo 
za storitve, ki jih opravlja za svoje člane, 
od zneska pomoči Skupnosti odbije največ 
2 %.

Or. fr

Obrazložitev

Il apparaît 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.
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Predlog spremembe 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 1 A
POMOČ ZA LUPINARJE

Člen 74 a
Področje uporabe

1. Pomoč Skupnosti se odobri 
pridelovalcem lupinarjev pod pogoji, 
določenimi v tem oddelku.
Lupinarji vključujejo:
– mandlje iz oznak KN 0802 11 in 
0802 12,
– lešnike iz oznak KN 0802 21 in 0802 22,
– orehe iz oznak KN 0802 31 in 0802 32,
– pistacije iz oznake KN 0802 50,
– rožiče iz oznake KN 1212 10 10.
2. Države članice lahko odobrijo pomoč 
na različen način, glede na proizvode ali s 
povečevanjem ali zmanjševanjem 
nacionalnih zajamčenih površin, 
določenih v skladu s členom 74b(3). 
Vendar pa v vsaki državi članici celoten 
znesek pomoči, odobrene v danem letu, ne 
sme presegati zgornje meje iz  člena 
74b(1).

Člen 74 b
Površine

1. Država članica odobri pomoč Skupnosti 
v okviru zgornje meje, ki se izračuna tako, 
da se število hektarjev nacionalne 
zajamčene površine v tej državi članici, 
kot je določeno v odstavku 3, pomnoži s 
povprečnim zneskom v višini 120,75 EUR.
2. S tem se določi največja zajamčena 
površina v velikosti 829.229 ha.
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3. Največja zajamčena površina iz 
odstavka 2 se razdeli v naslednje 
nacionalne zajamčene površine:
Nacionalne zajamčene površine
Belgija 100 ha
Bolgarija 11 984 ha
Nemčija 1 500 ha
Grčija 41 100 ha
Španija 568 200 ha
Francija 17 300 ha
Italija 130 100 ha
Ciper 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Madžarska 2 900 ha
Nizozemska 100 ha
Avstrija 100 ha
Poljska 4 200 ha
Portugalska 41 300 ha
Romunija 1 645 ha
Slovenija 300 ha
Slovaška 3 100 ha
Združeno kraljestvo 100 ha
4. Država članica lahko v skladu z 
objektivnimi merili razdeli svojo 
nacionalno zajamčeno površino na 
podpovršine, zlasti na regionalni ravni ali 
glede na proizvodnjo.

Člen 74 c
Prekoračitev podosnovnih površin

Če država članica razdeli svojo 
nacionalno zajamčeno površino na 
podosnovne površine in je pri tem ena ali 
več podosnovnih površin prekoračenih, se 
površina na kmeta, za katero se zaprosi 
pomoč Skupnosti, sorazmerno zmanjša v 
tem letu za kmete na podosnovnih 
površinah, kjer so omejitve presežene.
Takšno zmanjšanje se opravi, če so v 
zadevni državi članici površine na 
podosnovnih površinah, ki niso dosegle 
omejitev, ponovno razdeljene na 
podosnovne površine, na katerih so te 
omejitve presežene.

Člen 74d
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Merila za upravičenost do pomoči
1. Plačilo pomoči Skupnosti je pogojeno 
zlasti z gostoto zasaditve in minimalno 
velikostjo parcele.
2. Površine, za katere veljajo načrti za 
izboljšanje, postanejo upravičene do 
pomoči iz te sheme od 1. januarja v letu, 
ki sledi letu, ko se je načrt za izboljšanje 
iztekel.
3. Države članice lahko odobritev pomoči 
Skupnosti pogojijo s članstvom kmetov v 
organizaciji proizvajalcev, ki je priznana v 
skladu s členom 125b Uredbe (ES) 
št. 1234/2007.
4. Če se uporabijo določbe iz odstavka 3, 
države članice lahko odločijo, da se 
plačilo pomoči iz odstavka 1 izvede za 
organizacijo proizvajalcev v imenu njenih 
članov.
Znesek pomoči, ki ga prejme organizacija 
proizvajalcev, se plača njenim članom. 
Vendar lahko države članice pooblastijo 
organizacijo proizvajalcev, da kot plačilo 
za storitve, ki jih opravlja za svoje člane, 
od zneska pomoči Skupnosti odbije največ 
2 %.

Or. fr

Obrazložitev

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.
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Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent amendement vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien communautaire 
spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Predlog spremembe 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 1A
PLAČILO NA POVRŠINO ZA 

LUPINARJE
Člen 74a

Pomoč Skupnosti
1. Pomoč Skupnosti se odobri 
pridelovalcem lupinarjev pod pogoji, 
določenimi v tem poglavju.
Lupinarji vključujejo:
– mandlje iz oznak KN 0802 11 in 
0802 12,
– lešnike iz oznak KN 0802 21 in 0802 22,
– orehe iz oznak KN 0802 31 in 0802 32,
– pistacije iz oznake KN 0802 50,
– rožiče iz oznake KN 1212 10 10.
2. Države članice lahko odobrijo pomoč 
na različen način, glede na proizvode ali s 
povečevanjem ali zmanjševanjem 
nacionalnih zajamčenih površin, 
določenih v skladu s členom 84(1). 
Vendar pa v vsaki državi članici celoten 
znesek pomoči, odobrene v danem letu, ne 
sme presegati zgornje meje iz člena 84(1).

Člen 74b
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Površine
1. Država članica odobri pomoč Skupnosti 
v okviru zgornje meje, ki se izračuna tako, 
da se število hektarjev nacionalne 
zajamčene površine v tej državi članici, 
kot je določeno v odstavku 3, pomnoži s 
povprečnim zneskom v višini 120,75 EUR.
2. S tem se določi največja zajamčena 
površina v velikosti 829,229 ha.
3. Največje zajamčene površine iz 
odstavka 2 se razdelijo v naslednje 
nacionalne zajamčene površine:
Belgija 100 ha
Bolgarija 11 984 ha
Nemčija 1 500 ha
Francija 17 300 ha
Grčija 41 100 ha
Italija 130 100 ha
Ciper 5 100 ha
Luksemburg 100 ha
Madžarska 2 900 ha
Nizozemska 100 ha
Avstrija 100 ha
Poljska 4 200 ha
Portugalska 41 300 ha
Romunija 1 645 ha
Slovenija 300 ha
Slovaška 3 100 ha
Španija 568 200 ha
Združeno kraljestvo100 ha
4. Država članica lahko v skladu z 
objektivnimi merili razdeli svojo 
nacionalno zajamčeno površino na 
podpovršine, zlasti na regionalni ravni ali 
glede na proizvodnjo. 

Člen 74c
Prekoračitev podosnovnih površin
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Če država članica razdeli svojo 
nacionalno zajamčeno površino na 
podosnovne površine in je pri tem ena ali 
več podosnovnih površin prekoračenih, se 
površina na kmeta, za katero se zaprosi 
pomoč Skupnosti, sorazmerno zmanjša v 
tem letu za kmete na podosnovnih 
površinah, kjer so omejitve presežene. 
Takšno zmanjšanje se opravi, če so v 
zadevni državi članici površine na 
podosnovnih površinah, ki niso dosegle 
omejitev, ponovno razdeljene na 
podosnovne površine, na katerih so te 
omejitve presežene.

Člen 74d
Merila za upravičenost do pomoči

1. Plačilo pomoči Skupnosti je pogojeno 
zlasti z gostoto zasaditve in minimalno 
velikostjo parcele.
2. Površine, za katere veljajo načrti za 
izboljšanje v smislu člena 14(b) Uredbe 
Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 
1972 o vzpostavitvi skupne tržne ureditve 
za sadje in zelenjavo1, postanejo 
upravičene do pomoči iz te sheme od 
1. januarja v letu, ki sledi letu, ko se je 
načrt za izboljšanje iztekel.
3. Države članice lahko odobritev pomoči 
Skupnosti pogojijo s članstvom kmetov v 
organizaciji proizvajalcev, ki je priznana v 
skladu s členom 125b in e Uredbe (ES) 
št. 1234/2007.
4. Če se uporabijo določbe iz odstavka 3, 
države članice lahko odločijo, da se 
plačilo pomoči iz odstavka 1 izvede za 
organizacijo proizvajalcev v imenu njenih 
članov. Znesek pomoči, ki ga prejme 
organizacija proizvajalcev, se plača 
njenim članom. Vendar lahko države 
članice pooblastijo organizacijo 
proizvajalcev, da kot plačilo za storitve, ki 
jih opravlja za svoje člane, od zneska 
pomoči Skupnosti odbije največ 2 %.

Člen 74e
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Državne pomoči
1. Države članice lahko poleg pomoči 
Skupnosti odobrijo državno pomoč, katere 
znesek ne sme presegati 120,75 EUR na 
hektar na leto.
2. Nacionalna pomoč se lahko izplača le 
za površine, za katere je bila odobrena 
pomoč Skupnosti.
3. Države članice lahko odobritev državne 
pomoči pogojijo s članstvom kmetov v 
organizaciji proizvajalcev, ki je priznana v 
skladu s členom 125b in e Uredbe (ES) 
št. 1234/2007.
___________
1 UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

Or. es

Predlog spremembe 689
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 74a
Pogoji in znesek pomoči

1. Pomoč v višini 45 EUR na hektar na 
leto se odobri za površine, posejane z 
energetskimi rastlinami, v skladu s pogoji, 
določenimi v tem poglavju.
„Energetske rastline“ so pridelki, ki so 
namenjeni zlasti za proizvodnjo 
naslednjih energentov:
– proizvodov, ki se obravnavajo kot 
biogoriva, navedena v členu 2(2)Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta št. 
2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 

Adlib Express Watermark



PE412.069v01-00 16/49 AM\740091SL.doc

SL

spodbujanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv za prevoz (31),
– električne ali toplotne energije, ki se 
proizvaja iz biomase.
2. Pomoč se odobri le v zvezi s površinami, 
katerih proizvodnja je zajeta v pogodbi 
med kmetom in predelovalno industrijo, 
razen v primeru predelave, ki jo izvaja 
kmet na svojem gospodarstvu.

Člen 74b
Površine

(1) Največja zajamčena površina, za 
katero se lahko odobri pomoč, je 
1 500 000 hektarjev.
(2) Če površina, za katero se zaprosi 
pomoč, presega največjo zajamčeno 
površino, se površina na kmeta, za katero 
se zaprosi pomoč, v tem letu sorazmerno 
zmanjša v skladu s postopkom iz člena 
128(2).

Člen 74c
Pregled seznama energetskih rastlin

Izdelki se lahko dodajajo na seznam iz 
člena 74a ali se s tega seznama črtajo v 
skladu s postopkom iz člena 128(2).

Or. ro

Obrazložitev

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 in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta decat 1,48 %; mai mult 
pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 50% 
din sprijinul lor direct.
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Predlog spremembe 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 1A
POSEBNA PREMIJA ZA KAKOVOST 

ZA TRDO PŠENICO
Člen 74a

Področje uporabe
Pomoč se odobri pridelovalcem trde 
pšenice iz oznake KN 10011000, pod 
pogoji, opredeljenimi v tem poglavju.

Člen 74b
Znesek in upravičenost

1. Pomoč znaša 40 EUR na hektar.
2. Odobritev plačil je pogojena z uporabo 
določenih količin certificiranih semen 
sort, ki so v proizvodnem območju 
priznane kot visoke kakovosti za 
proizvodnjo pšeničnega zdroba ali 
testenin.

člen 74c
Površine

1. Pomoč se dodeli za nacionalne osnovne 
površine v tradicionalnih proizvodnih 
območjih.
Osnovne površine so naslednje:
Bolgarija 21 800 ha
Grčija 17 000 ha
Španija 594 000 ha
Francija 208 000 ha
Italija 1 646 000 ha
Ciper 6 183 ha
Madžarska 2 500 ha
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Avstrija 7 000 ha
Portugalska 118 000 ha
2. Država članica lahko v skladu z 
objektivnimi merili razdeli svojo osnovno 
površino v podosnovne površine.

Člen 74d
Prekoračitev površine

1. Če površina, za katero se zaprosi 
pomoč, prekorači osnovno površino, se 
površina na kmeta, za katero se zaprosi 
pomoč, v tem letu sorazmerno zmanjša.
2. Če država članica razdeli svojo osnovno 
površino na podosnovne površine, se 
zmanjšanje iz odstavka 1 uporabi le za 
kmete na podosnovnih površinah, kjer so 
omejitve presežene. Takšno zmanjšanje se 
opravi, če so v zadevni državi članici 
površine na podosnovnih površinah, ki 
niso dosegle omejitev, ponovno razdeljene 
na podosnovne površine, na katerih so te 
omejitve presežene.

Or. es

Obrazložitev

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Predlog spremembe 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 1B
PREMIJE ZA STROČNICE

Člen 74e
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Področje uporabe
Pomoč se odobri pridelovalcem stročnic 
pod pogoji, določenimi v tem poglavju.
Stročnice zajemajo:
– grah iz oznake KN 071310,
– bob iz oznake KN 071350,
– sladko lupino iz oznake KN ex12092950.

Člen 74 f
Znesek in upravičenost do pomoči

Pomoč znaša 55,57 EUR na hektar 
stročnic, ki se poberejo po fazi mlečne 
zrelosti.
Vendar je do pomoči upravičen pridelek, 
ki se goji na površinah, ki so v celoti 
posejane in se obdelujejo v skladu z 
lokalnimi standardi, vendar ne doseže
faze mlečne zrelosti zaradi izjemnih 
vremenskih pogojev, ki so jih zadevne 
države članice priznale, v kolikor se 
zadevne površine ne uporabljajo v noben 
drug namen do te faze rasti.

Člen 74g
Površina

1. Največja zajamčena površina, za katero 
se lahko odobri pomoč, je 
1 600 000 hektarjev.
2. Če površina, za katero se zaprosi 
pomoč, presega največjo zajamčeno 
površino, se površina na kmeta, za katero 
se zaprosi pomoč, v danem letu 
sorazmerno zmanjša v skladu s postopkom 
upravljalnega odbora za neposredna 
plačila.

Or. es

Obrazložitev

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.
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Predlog spremembe 692
Kyösti Virrankoski 

Predlog uredbe
Člen 75 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 66,32 EUR za tržni leti 2009/2010 in
2010/2011;

(a) 66,32 EUR za tržna leta 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013;

Or. en

Obrazložitev

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Predlog spremembe 693
Kyösti Virrankoski 

Predlog uredbe
Člen 75 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 33,16 EUR za tržni leti 2011/2012 in 
2012/2013.

črtano

Or. en

Obrazložitev

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Predlog spremembe 694
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe
Člen 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomoč se odobri proizvajalcem bombaža iz 
oznake KN 5201 00 pod pogoji, 
opredeljenimi v tem oddelku.

Pomoč se odobri proizvajalcem bombaža iz 
oznake KN 5201 00 pod pogoji, 
opredeljenimi v Uredbi Sveta (ES) 
št. 637/2008.

Or. es

Predlog spremembe 695
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe
Člen 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 78 črtano
Pogoji

1. Pomoč se odobri na hektar upravičene 
površine bombaža. Da bi bila upravičena, 
se mora površina nahajati na kmetijskem 
zemljišču, ki ga je država članica odobrila 
za pridelavo bombaža, posajenem z 
odobrenimi sortami in dejansko požetem 
pod normalnimi pogoji rasti.
Pomoč iz člena 77 se plača za bombaž
dobre tržne kakovosti.
2. Države članice odobrijo zemljišča in 
sorte iz odstavka 1 v skladu s podrobnimi 
pravili in pogoji, sprejetimi v skladu s 
postopkom iz člena 128(2).

Or. es
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Obrazložitev

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Predlog spremembe 696
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe
Člen 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 79 črtano
Osnovne površine in zneski
1. Nacionalne osnovne površine se 
določijo, kot sledi:
– Bolgarija: 10 237 ha,
– Grčija: 370 000 ha,
– Španija: 70 000 ha,
– Portugalska: 360 ha.
2. Znesek pomoči na upravičeni hektar 
znaša:
– Bolgarija: 263 EUR,
– Grčija: 594 EUR za 300 000 hektarjev 
in 342,85 EUR za preostalih 
70 000 hektarjev,
– Španija: 1 039 EUR,
– Portugalska: 556 EUR.
3. Če upravičena površina bombaža v dani 
državi članici in v danem letu preseže 
osnovno površino, določeno v odstavku 1, 
se pomoč iz odstavka 2 za to državo 
članico zmanjša sorazmerno s 
prekoračenjem osnovne površine.
Vendar se za Grčijo sorazmerno 
zmanjšanje uporabi za znesek pomoči, 
določen za del nacionalne osnovne 
površine, sestavljene iz 70 000 hektarjev, 
da bi upoštevali skupni znesek 
202,2 milijonov EUR.
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4. Podrobna pravila za izvajanje tega 
člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 128(2)

Or. es

Predlog spremembe 697
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 80 črtano
Odobrene medpanožne organizacije

1. V tem oddelku „odobrena medpanožna
organizacija“ pomeni pravno osebo, 
sestavljeno iz kmetov, ki pridelujejo 
bombaž, in vsaj en obrat za odzrnjevanje 
bombaža, ki izvaja dejavnosti, kot so: 
– pomoč pri boljšem usklajevanju načina, 
kako se bombaž daje na trg, zlasti z 
raziskovalnimi študijami in tržnimi 
raziskavami,
– sestava standardnih oblik pogodb, 
skladnih s predpisi Skupnosti,
– usmerjanje proizvodnje k proizvodom, ki 
so bolje prilagojeni potrebam na trgu in 
povpraševanju potrošnikov, zlasti glede 
kakovosti in varstva potrošnikov,
– posodabljanje metod in načinov za 
izboljšanje kakovosti proizvodov,
– razvijanje tržnih strategij za 
promoviranje bombaža s pomočjo 
sistemov za potrjevanje kakovosti.
2. Država članica, na katere ozemlju 
imajo obrati za odzrnjevanje bombaža svoj 
sedež, odobri medpanožne organizacije, ki 
upoštevajo merila, ki se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 128(2).
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Or. es

Predlog spremembe 698
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe
Člen 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 81 črtano
Plačilo pomoči

1. Kmetom se pomoč odobri na upravičeni 
hektar v skladu s členom 79.
2. Kmetom, ki so člani odobrene 
medpanožne organizacije, se na 
upravičeni hektar v okviru osnovne 
površine, določene v členu 79(1) odobri 
pomoč, povečana za znesek 3 EUR.

Or. es

Predlog spremembe 699
Giuseppe Castiglione 

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pomoč se odobri za največ pet 
zaporednih let od tržnega leta, v katerem 
je bila dosežen prag 50 % iz odstavka 1, 
vendar najpozneje za tržno leto
2013/2014.

2. Pomoč se odobri do tržnega leta 
2013/2014.

Or. it

Obrazložitev

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
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l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Predlog spremembe 700
Sergio Berlato 

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pomoč se odobri za največ pet 
zaporednih let od tržnega leta, v katerem 
je bila dosežen prag 50 % iz odstavka 1, 
vendar najpozneje za tržno leto
2013/2014.

2. Pomoč se odobri do tržnega leta 
2013/2014.

Or. it

Obrazložitev

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  

Predlog spremembe 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra 

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pomoč se odobri za največ pet 
zaporednih let od tržnega leta, v katerem 
je bila dosežen prag 50 % iz odstavka 1, 
vendar najpozneje za tržno leto
2013/2014.

2. Pomoč se odobri do tržnega leta 
2013/2014.
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Or. it

Obrazložitev

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte 
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Predlog spremembe 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 4 a (novo) – Člen 84 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 4A
PREMIJE ZA STROČNICE

Člen 84a
Področje uporabe

Pomoč se odobri pridelovalcem stročnic 
pod pogoji, opredeljenimi v tem členu. 
Stročnice zajemajo:
– grah iz oznake KN 071310,
– bob iz oznake KN 071350,
– sladko lupino iz oznake KN ex12092950,
– lucerno in mešanico lucerna-trava,
– deteljo in krmno deteljo.

Or. de

Obrazložitev

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
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Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Predlog spremembe 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 4 a (novo) – Člen 84 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 84 b
Znesek in upravičenost do pomoči

Pomoč znaša 80 EUR na hektar za bob, 
sladko lupino in grah, ki se poberejo po 
fazi mlečne zrelosti. Vendar pa je do 
pomoči upravičen pridelek, ki se goji na 
površinah, ki so v celoti posejane in se 
obdelujejo v skladu z lokalnimi standardi, 
vendar ne doseže faze mlečne zrelosti 
zaradi izjemnih vremenskih pogojev, ki so 
jih zadevne države članice priznale, v 
kolikor se zadevne površine ne 
uporabljajo v noben drug namen do te 
faze rasti.
Za sejanje detelje in lucerne premija 
znaša 80 EUR na hektar za površine, ki se 
kosijo vsaj dvakrat na leto in kjer se 
pokošen pridelek uporabi za krmo.

Or. de
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Predlog spremembe 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 4 a (novo) – člen 84 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 84 c
Površina

(1) Največja zajamčena površina, za 
katero se lahko odobri pomoč, je 
2 000 000 hektarjev.
(2) Če površina, za katero se zaprosi 
pomoč, presega največjo zajamčeno 
površino, se površina na kmeta, za katero 
se zaprosi pomoč, v tem letu sorazmerno 
zmanjša v skladu s postopkom iz člena 
144(2).

Or. de

Predlog spremembe 705
Giuseppe Castiglione 

Predlog uredbe
Člen 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru uporabe člena 56(1) ali 
člena 117(1) se lahko v obdobju, 
navedenem v njih, kmetom, ki pridelujejo 
paradižnik, ki se dobavlja za predelavo, 
dodeli prehodna pomoč na površino pod 
pogoji, določenimi v tem oddelku.

črtano

2. V primeru uporabe člena 56(2) ali 
člena 117(2) se lahko v obdobju, 
navedenem v njih, kmetom, ki pridelujejo 
enega ali več vrst proizvodov sadja ali 
zelenjave, naštetih v tretjem pododstavku 
člena 56(2), kakor določijo države članice, 
ki se dobavljajo za predelavo, odobri 
prehodna pomoč na površino.
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Or. it

Predlog spremembe 706
Sergio Berlato 

Predlog uredbe
Člen 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru uporabe člena 56(1) ali 
člena 117(1) se lahko v obdobju,
navedenem v njih, kmetom, ki pridelujejo 
paradižnik, ki se dobavlja za predelavo, 
dodeli prehodna pomoč na površino pod 
pogoji, določenimi v tem oddelku.

črtano

2. V primeru uporabe člena 56(2) ali 
člena 117(2) se lahko v obdobju, 
navedenem v njih, kmetom, ki pridelujejo 
enega ali več vrst proizvodov sadja ali 
zelenjave, naštetih v tretjem pododstavku 
člena 56(2), kakor določijo države članice, 
ki se dobavljajo za predelavo, odobri 
prehodna pomoč na površino.

Or. it

Obrazložitev

Soppressione dell'articolo 56

Predlog spremembe 707
Giuseppe Castiglione 

Predlog uredbe
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pomoč na 
hektar, na katerem se pridelujejo 
paradižniki in vsak proizvod sadja in 
zelenjave, naveden v tretjem pododstavku 
člena 56(2), na podlagi objektivnih in 

črtano
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nediskriminatornih meril.
2. Skupni znesek plačil ne sme v nobenem 
primeru preseči zgornje meje, določene v 
skladu s členom 53(2) ali členom 117.
3. Pomoč se odobri samo za površine, 
katerih proizvodnja je zajeta s pogodbo za 
predelavo v enega od proizvodov, 
navedenih v členu 1(1)(j) Uredbe (ES) 
št. 1234/2007.
4. Države članice lahko za odobritev 
pomoči Skupnosti določijo dodatna 
objektivna in nediskriminatorna merila, 
vključno s pogojem, da so kmetje člani 
organizacij ali skupin proizvajalcev, ki se 
priznavajo po členu 125b oziroma 
členu 125d Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Or. it

Predlog spremembe 708
Sergio Berlato 

Predlog uredbe
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pomoč na 
hektar, na katerem se pridelujejo 
paradižniki in vsak proizvod sadja in 
zelenjave, naveden v tretjem pododstavku 
člena 56(2), na podlagi objektivnih in 
nediskriminatornih meril.

črtano

2. Skupni znesek plačil ne sme v nobenem 
primeru preseči zgornje meje, določene v 
skladu s členom 53(2) ali členom 117.
3. Pomoč se odobri samo za površine, 
katerih proizvodnja je zajeta s pogodbo za 
predelavo v enega od proizvodov, 
navedenih v členu 1(1)(j) Uredbe (ES) 
št. 1234/2007.
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4. Države članice lahko za odobritev 
pomoči Skupnosti določijo dodatna 
objektivna in nediskriminatorna merila, 
vključno s pogojem, da so kmetje člani 
organizacij ali skupin proizvajalcev, ki se 
priznavajo po členu 125b oziroma 
členu 125d Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Or. it

Obrazložitev

Soppressione de ll'articolo 56

Predlog spremembe 709
Bogdan Golik 

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Prehodna pomoč na površino se 
uporablja v obdobju, ki se konča 
31. decembra 2012, za jagode iz oznake 
KN 0810 10 00 in maline iz oznake KN 
0810 20 10, ki se dobavljajo za predelavo. 

(1) Prehodna pomoč na površino se 
uporablja v obdobju, ki se konča 
31. decembra 2012, za jagode iz oznake 
KN 0810 10 00 in maline iz oznake KN 
0810 20 10, ki se dobavljajo za predelavo. 
Prehodna pomoč se lahko še naprej 
uporablja do leta 2015.

Or. pl

Obrazložitev

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 
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Predlog spremembe 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Posebno plačilo za lupinarje
Do leta 2013 se obdržijo se posebna 
plačila za lupinarje, v skladu s členom 83 
do 86 Uredbe 1782/2003.

Or. es

Predlog spremembe 711
Neil Parish 

Predlog uredbe
Oddelek 7 – člen od 88 do 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 7 črtano
PREMIJE ZA OVCE IN KOZE
(celoten oddelek)

Or. en

Obrazložitev

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Predlog spremembe 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Predlog uredbe
Oddelek 7 – členi od 88 do 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 7 črtano
PREMIJE ZA OVCE IN KOZE
(celoten oddelek)

Or. en

Obrazložitev

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Predlog spremembe 713
Mairead McGuinness 

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Potrebni so posebni ukrepi za pomoč 
sektorju ovčjereje, ki se vztrajno 
zmanjšuje. Treba je izvajati priporočila iz 
resolucije EP z dne 19. junija 2008 o 
prihodnosti sektorjev ovčereje in kozjereje 
v Evropi.

_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Predlog spremembe 714
Liam Aylward 

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Uvedba sistema za označevanje 
proizvodov iz ovčjega mesa z logotipom 
EU je obvezna.

Or. en

Obrazložitev

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Predlog spremembe 715
Neil Parish 

Predlog uredbe
Oddelek 8 – členi od 97 do 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 8 črtano
PLAČILA ZA GOVEDO IN TELETA
(celoten oddelek)

Or. en

Obrazložitev

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Predlog spremembe 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Predlog uredbe
Oddelek 8 – členi od 97 do 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 8 črtano
PLAČILA ZA GOVEDO IN TELETA
(celoten oddelek)

Or. en

Obrazložitev

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Predlog spremembe 717
Ioannis Gklavakis 

Predlog uredbe
Naslov IV – poglavje 1 – oddelek 8 a (novo) – člen 108 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 8A
POMOČ ZA TOBAK

Člen 108a
Področje uporabe

Za proizvodna leta 2010, 2011 in 2012 se 
lahko dodeli pomoč kmetom, ki 
pridelujejo surovi tobak iz oznake 
KN 2401, pod pogoji, ki so določeni v tem 
poglavju.

Člen 108b
Upravičenost do pomoči

Pomoč se dodeli kmetom, ki jim je bila 
izplačana premija za tobak v skladu z 
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uredbo (ES) št. 2075/92 v koledarskih 
letih 2000, 2001 in 2002, ter kmetom, ki so 
dosegli kvote za proizvodnjo tobaka v 
obdobju od 1. januarja 2001 do 
31. decembra 2005. Plačilo pomoči je 
pogojeno z naslednjim:
a) tobak je proizveden na območju iz 
priloge II Uredbe Komisije (ES) 
št. 2848/98; 
b) izpolnjene so zahteve o kakovosti iz 
uredbe (ES) št. 2848/98;
c) proizvajalec dostavi tobak v listih 
primarnemu predelovalcu na podlagi 
pogodbe o pridelavi;
d) plačilo je izvedeno ob zagotavljanju 
enake obravnave kmetov in/ali po 
objektivnih merilih, kot je položaj 
proizvajalcev tobaka v regiji iz cilja 
številka 1 ali proizvodnja sort različne 
kakovosti.

Člen 108c
Zneski

Najvišji znesek skupne pomoči, vključno z 
zneski, ki jih je treba prenesti v Sklad 
Skupnosti za tobak, se določi v skladu s 
členom 111 kot sledi:

(v milijonih EUR)

2010–2012
Nemčija 21,287
Španija 70,599
Francija 48,217
Italija (razen 
Apulije)

189,366

Portugalska 8,468
2009–2012

Madžarska pm
Bolgarija pm
Romunija pm
Poljska pm
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Člen 108d
Prenos v Sklad Skupnosti za tobak

Z zneskom v višini 5 % pomoči za tobak, 
dodeljene na podlagi tega poglavja, za 
koledarska leta od 2010 do 2012 se 
financirajo ukrepi v okviru Sklada 
Skupnosti za tobak, kot določa člen 13 
Uredbe (EGS) št. 2075/92.

Or. el

Obrazložitev

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Predlog spremembe 718
Bogdan Golik 

Predlog uredbe
Člen 111 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za vsako novo državo članico je shema 
enotnega plačila na površino na voljo do 
31. decembra 2013. Nove države članice o
svoji nameri o prenehanju uporabe sheme 
uradno obvestijo Komisijo do 1. avgusta 
zadnjega leta uporabe.

(3) Za vsako novo državo članico je shema 
enotnega plačila na površino na voljo do 
31. decembra 2013. Poleg tega je po 
uvedbi morebitnih sprememb mogoče v 
novih državah članicah ohraniti shemo 
enotnega plačila na površino kot eno od 
možnosti po letu 2013. Nove države 
članice o svoji nameri o prenehanju 
uporabe sheme uradno obvestijo Komisijo 
do 1. avgusta zadnjega leta uporabe.

Or. pl
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Obrazložitev

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku. 

Predlog spremembe 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski 

Predlog uredbe
Člen 111 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Po preteku obdobja uporabe sheme 
enotnega plačila na površino se 
neposredna plačila uporabijo v skladu z 
ustreznimi pravili Skupnosti in na podlagi 
količinskih parametrov, kot so osnovna 
površina, zgornje meje premij in največje 
zajamčene količine, ki so navedene v aktih 
o pristopu za vsako neposredno plačilo in 
nadaljnji zakonodaji Skupnosti. Od tega 
trenutka veljajo za ustrezna leta odstotki, 
kot so določeni v členu 110 te uredbe.

4. Po preteku obdobja uporabe sheme 
enotnega plačila na površino se uporablja 
enaka shema enotnih neposrednih plačil 
na površino kot v drugih državah 
članicah.

Or. pl

Obrazložitev

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.
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Predlog spremembe 720
Evgeni Kirilov 

Predlog uredbe
Člen 112 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 112a
Nacionalna rezerva

1. Države članice, ki uporabljajo shemo 
enotnega plačila na površino, vzpostavijo 
nacionalno rezervo, ki vključuje razliko 
med zgornjimi mejami iz Priloge VIIIa in 
skupno vrednostjo neposrednih plačil, ki 
so bila dejansko izplačana v danem letu. 
2. Države članice lahko uporabijo 
nacionalno rezervo za odobritev plačil, 
namenjenih izvajanju ukrepov iz člena 68, 
v skladu z objektivnimi merili in z 
zagotavljanjem enake obravnave kmetov 
ter brez kršitve tržnih načel in izkrivljanja 
konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 

Predlog spremembe 721
Hynek Fajmon 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahteve iz točk B in C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2011;

(b) zahteve iz točke B Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2011;
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Or. en

Predlog spremembe 722
Bogdan Golik  

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) zahteve iz točk B in C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2011;

b) zahteve iz točke B Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2011;

Or. pl

Obrazložitev

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.

Predlog spremembe 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahteve iz točk B in C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2011;

(b) zahteve iz točke B Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2011;

Or. en

Obrazložitev

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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Predlog spremembe 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zahteve iz točke C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2016;

Or. en

Predlog spremembe 725
Bogdan Golik 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) zahteve iz točke C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2013;

Or. pl

Predlog spremembe 726
Hynek Fajmon 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zahteve iz točke C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2013;

Or. en

Obrazložitev

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
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account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Predlog spremembe 727
Bogdan Golik 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) zahteve iz točk B in C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2014;

b) zahteve iz točke B Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2014;

Or. pl

Predlog spremembe 728
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) zahteve iz točk B in C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2014;

b) zahteve iz točk B in C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2014, vendar se 
tiste iz točke C za Romunijo in Bolgarijo 
uporabljajo od leta 2016;

Or. ro

Obrazložitev

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.
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Predlog spremembe 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahteve iz točk B in C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2014;

(b) zahteve iz točke B Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2014;

Or. en

Predlog spremembe 730
Bogdan Golik 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) zahteve iz točke C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2016;

Or. pl

Predlog spremembe 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – alinea 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zahteve iz točke C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2016;

Or. en
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Predlog spremembe 732
Alyn Smith 

Predlog uredbe
Člen 123

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od proračunskega leta 2011 se da na 
voljo znesek 484 milijonov EUR kot 
dodatna podpora Skupnosti za ukrepe v 
regijah, v katerih se prideluje tobak, v 
okviru programov razvoja podeželja, ki jih 
financira EKSRP, za tiste države članice, 
v katerih so proizvajalci tobaka prejeli 
pomoč v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 2075/92 v letih 2000, 2001 in 2002.

črtano

Or. en

Obrazložitev

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production..

Predlog spremembe 733
Ioannis Gklavakis 

Predlog uredbe
Člen 123

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od proračunskega leta 2011 se da na 
voljo znesek 484 milijonov EUR kot 
dodatna podpora Skupnosti za ukrepe v 
regijah, v katerih se prideluje tobak, v 
okviru programov razvoja podeželja, ki jih 
financira EKSRP, za tiste države članice, 
v katerih so proizvajalci tobaka prejeli 
pomoč v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 2075/92 v letih 2000, 2001 in 2002.

črtano

Or. el
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Obrazložitev

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.

Predlog spremembe 734
Katerina Batzeli 

Predlog uredbe
Člen 123

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od proračunskega leta 2011 se da na voljo 
znesek 484 milijonov EUR kot dodatna 
podpora Skupnosti za ukrepe v regijah, v 
katerih se prideluje tobak, v okviru 
programov razvoja podeželja, ki jih 
financira EKSRP, za tiste države članice, v 
katerih so proizvajalci tobaka prejeli 
pomoč v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 2075/92 v letih 2000, 2001 in 2002.

Po izključni presoji držav članic se lahko 
od proračunskega leta 2011 da na voljo 
znesek največ 484 milijonov EUR kot 
dodatna podpora Skupnosti za ukrepe v 
regijah zadevnih držav članic, v katerih se 
prideluje tobak, v okviru programov 
razvoja podeželja, ki jih financira EKSRP. 
Te prenose lahko izvedejo, če so se tako 
odločile, le tiste države članice, v katerih 
so proizvajalci tobaka prejeli pomoč v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2075/92 v 
letih 2000, 2001 in 2002.

Or. el

Obrazložitev

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Predlog spremembe 735
Brian Simpson, Neil Parish 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 132 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) Št.378/2007
Člen 1  odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Stopnje, ki se uporabijo za določenega 
kmeta, izhajajoč iz uporabe člena 7 Uredbe 
(ES) št. XXX/2008 (ta uredba), minus 5 
odstotne točke, se odštejejo od stopnje 
prostovoljne modulacije, ki jo države 
članice uporabijo pri uporabi odstavka 4 
tega člena. Tako odstotek, ki ga je treba 
odšteti, kot končna stopnja prostovoljne 
modulacije je enaka ali višja od 0.

5. Stopnje, ki se uporabijo za določenega 
kmeta, izhajajoč iz uporabe člena 7 Uredbe 
(ES) št. XXX/2008 (ta uredba), minus 5 
odstotne točke, se odštejejo od stopnje 
prostovoljne modulacije, ki jo države 
članice uporabijo pri uporabi odstavka 4 
tega člena. Tako odstotek, ki ga je treba 
odšteti, kot končna stopnja prostovoljne 
modulacije je enaka ali višja od 0. Vendar 
se zaradi nobene prilagoditve ne bi smela 
zmanjšati celotna količina sredstev 
EKSRP, ki so že bila dodeljena 
programom za razvoj podeželja, kot je 
določeno v uradni odločbi Komisije, s 
katero so bili odobreni.

Or. en

Obrazložitev

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Predlog spremembe 736
Alyn Smith 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 132 – točka 1 – točka b
Uredba (ES) Št.378/2007
Člen 1  odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Stopnje, ki se uporabijo za določenega 
kmeta, izhajajoč iz uporabe člena 7 Uredbe 
(ES) št. XXX/2008 (ta uredba), minus 5 
odstotne točke, se odštejejo od stopnje 

5. Stopnje, ki se uporabijo za določenega 
kmeta, izhajajoč iz uporabe člena 7 Uredbe 
(ES) št. XXX/2008 (ta uredba), minus 5 
odstotne točke, se odštejejo od stopnje 

Adlib Express Watermark



AM\740091SL.doc 47/49 PE412.069v01-00

SL

prostovoljne modulacije, ki jo države 
članice uporabijo pri uporabi odstavka 4 
tega člena. Tako odstotek, ki ga je treba 
odšteti, kot končna stopnja prostovoljne 
modulacije je enaka ali višja od 0.

prostovoljne modulacije, ki jo države 
članice uporabijo pri uporabi odstavka 4 
tega člena. Tako odstotek, ki ga je treba 
odšteti, kot končna stopnja prostovoljne 
modulacije je enaka ali višja od 0. Vendar 
se zaradi nobene prilagoditve ne bi smela 
zmanjšati celotna količina sredstev 
EKSRP, ki so že bila dodeljena 
programom za razvoj podeželja, kot je 
določeno v uradni odločbi Komisije, s 
katero so bili odobreni.

Or. en

Obrazložitev

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Predlog spremembe 737
Bogdan Golik 

Predlog uredbe
Člen 133 – odstavek 1 - alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se členi 66, 67, 68, 68a, 69, 
70(1)(a) in poglavje 1 (trda pšenica) 2, 
(premija za stročnice), 4 (plačilo na 
površino za lupinarje), 8, (energetske 
poljščine), 9 (pomoč za semena), 10 
(plačilo na površino za poljščine), 10b 
(pomoč za oljčne nasade), 10c (pomoč za 
tobak) in 10d (pomoč na površino za 
hmelj) naslova IV navedene uredbe še 
naprej uporabljajo za leto 2009. 

Vendar se členi 66, 67, 68, 68a, 69, 
70(1)(a) in poglavje 1 (trda pšenica) 2, 
(premija za stročnice), 4 (plačilo na 
površino za lupinarje), 8, (energetske 
poljščine), 9 (pomoč za semena), 10 
(plačilo na površino za poljščine), 10b 
(pomoč za oljčne nasade), 10c (pomoč za 
tobak) in 10d (pomoč na površino za
hmelj) naslova IV navedene uredbe še 
naprej uporabljajo za leto 2009. Poglavje 8 
(energetske poljščine) se uporablja še 
naprej.

Or. pl
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Obrazložitev

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Predlog spremembe 738
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe
Člen 133 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se členi 66, 67, 68, 68a, 69, 
70(1)(a) in poglavje 1 (trda pšenica) 2, 
(premija za stročnice), 4 (plačilo na 
površino za lupinarje), 8, (energetske 
poljščine), 9 (pomoč za semena), 10 
(plačilo na površino za poljščine), 10b 
(pomoč za oljčne nasade), 10c (pomoč za 
tobak) in 10d (pomoč na površino za 
hmelj) naslova IV navedene uredbe še 
naprej uporabljajo za leto 2009.

Vendar se členi 66, 67, 68, 68a, 69, 
70(1)(a) in poglavje 1 (trda pšenica) 2, 
(premija za stročnice), 4 (plačilo na 
površino za lupinarje), 8, (energetske 
poljščine), 9 (pomoč za semena), 10 
(plačilo na površino za poljščine), 10c 
(pomoč za tobak) in 10d (pomoč na 
površino za hmelj) naslova IV navedene 
uredbe še naprej uporabljajo za leto 2009.

Or. es

Obrazložitev

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.

Predlog spremembe 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth 

Predlog uredbe
Člen 133 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 133a
Študija o stroških usklajevanja 

zakonodaje
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Komisija izvede študijo, ki ocenjuje 
sedanje stroške kmetov, ki izhajajo iz 
usklajevanja z zakonodajo EU na 
področju okolja, dobrega počutja živali in 
varne hrane ter ki presegajo standarde, 
določene za uvožene proizvode. 
Zakonodaja med drugim zadeva uredbe in 
direktive iz Priloge II, ki podpirajo sistem 
navzkrižne skladnosti, ter standarde, 
opredeljene kot dobri kmetijski in okoljski 
pogoji iz Priloge III, ki so prav tako del 
zahtev navzkrižne skladnosti. 
Študija na omenjen način ocenjuje 
stroške usklajevanja v vseh državah 
članicah, ki se morda razlikujejo med 
državami članicami in celo med regijami 
znotraj njih zaradi razlik v podnebnih in 
geoloških značilnostih, značilnostih 
proizvodnje ter gospodarskih in družbenih 
značilnostih. 

Or. en

Obrazložitev

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens
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