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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v 
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0306),

– ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0240/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenj Odbora za 
proračun ter Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

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 

(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 



PE407.775v01-00 6/83 PR\727224SL.doc

SL

plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR 
iz uporabe modulacije.

(„modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti
na stalni stopnji kot tudi izvzetje plačil do 
5 000 EUR iz uporabe modulacije.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe povzema resolucijo Parlamenta z dne 12. marca 2008, ki je bila 
sprejeta z ogromno večino.

Predlog spremembe 2

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 

(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 
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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. 

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 na žalost ne 
zagotavljajo finančnih sredstev za krepitev 
politike Skupnosti na področju razvoja 
podeželja, kakor je potrebno. V teh 
okoliščinah je primerno mobilizirati del 
potrebnih finančnih sredstev z 
zagotavljanjem postopnega povečevanja 
zniževanja neposrednih plačil z 
modulacijo. 

Or. fr

Obrazložitev

V tej uvodni izjavi je povzetih več uvodnih izjav iz predloga Komisije o razvojnem 
sodelovanju. Ne smemo pozabiti, da so bila sredstva finančne perspektive 2007–2013 glede 
na prvotni predlog Komisije o finančni perspektivi zmanjšana za več kot 8 milijard, čeprav je 
Parlament opozarjal, da je takšno zmanjšanje rizično.

Predlog spremembe 3

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 

(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 
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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 
morajo dodatna zniževanja postopno 
povečevati v skladu z zneski zadevnih 
plačil.

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 predvsem 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. Zaradi pravičnosti je treba tudi 
omejiti najvišji znesek pomoči, ki ga 
prejmejo kmetije. Vendar mora biti ta 
znesek različen glede na število zaposlenih 
delavcev.

Or. fr

Obrazložitev

Primerno je zagotoviti, da bodo veliki upravičenci prispevali več kot manjši, pa tudi določiti 
maksimalno mejo javnih pomoči, dodeljenih kmetijam. Vendar je treba pri določitvi te meje 
upoštevati število zaposlenih na kmetijah. 

Predlog spremembe 4

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 

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 
znižanj, določenih v tej uredbi, 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 
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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. 

financirajo z delom zneskov, ustvarjenih z 
modulacijo. Vendar je treba dati zneske, 
zbrane z uporabo določanja pomoči, na 
voljo državam članicam, v katerih so bili 
ustvarjeni. 

Or. fr

Obrazložitev

Modulacija, ki zadeva vse države članice, mora imeti tudi redistributivno funkcijo, vendar je 
treba najvišje zneske pomoči, ki zadevajo le nekatere države članice, dodeliti v isti državi, v 
kateri je bil določen najvišji znesek. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kmetje v novih državah članicah 
prejemajo neposredna plačila v okviru 
mehanizma za postopno uvajanje. Da bi 
dosegli pravilno uravnoteženost med 
orodji politike, katerih namen je 
spodbujati trajnostno kmetijstvo, in orodji, 
katerih namen je spodbujati razvoj 
podeželja, se sistem modulacije ne sme 
uporabljati za kmete v novih državah 
članicah, dokler raven neposrednih plačil, 
ki se uporabljajo v teh državah članicah, 
ni enaka ravni, ki se uporablja v drugih 
državah članicah.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se navezuje na predloge spremembe členov 7 in 10. Predlog Komisije 
v zvezi z modulacijo v novih državah članicah je v prehodnem obdobju smiselen le, če se 
spremenijo predlogi Komisije o zneskih modulacije, ki se uporabljajo na ostalem ozemlju EU.
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Predlog spremembe 6

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 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.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se tudi navezuje na predloge spremembe členov 7 in 10. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Upravljanje majhnih zneskov 
otežuje nalogo pristojnih organov 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 
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enake. Z vzpostavitvijo poenostavljene 
prostovoljne sheme pomoči kmetom, ki 
prejemajo zneske v višini ali manj kot 
500 EUR, bi se tej težavi izognili z 
izplačanjem enega pavšalnega plačila 
vsako drugo leto kmetom, ki sodelujejo v 
shemi. Kmeti, ki prejemajo višji znesek, bi 
lahko v shemi sodelovali, če sprejmejo 
nižji pavšalni znesek.

Or. fr

Obrazložitev

Z izplačevanjem pavšalnih zneskov vsako drugo leto bi močno zmanjšali upravne izdatke in 
shemo poenostavili.

Predlog spremembe 8

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 

črtano
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hektarja neučinkovita. Za take kmete 
mora zato veljati povprečni najmanjši 
znesek podpore. 

Or. fr

Predlog spremembe 9

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 
rokih. 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 
rokih. Da bi naredili upravljanje 
neposrednih plačil bolj prilagodljivo, je 
treba državam članicam dovoliti, da 
izplačajo neposredna plačila v dveh 
obrokih na leto, kar zajema plačilo obresti 
po tržnih obrestnih merah v primeru 
zamud.

Or. en

Obrazložitev

Po izkušnjah iz zadnjega koledarskega leta prihaja pri plačilu do zamud. Kmeti bi morali v 
primeru zamud pri izplačilu prejeti nadomestilo. 

Predlog spremembe 10

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 

(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 
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nespremenljivost pogojev za podporo in 
morajo biti pripravljeni na možno revizijo 
shem glede na tržni razvoj ali proračunski 
položaj.

podporo in morajo biti pripravljeni na 
možno revizijo shem glede na tržni razvoj 
ali proračunski položaj.

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
shemo enotnega plačila, ki je združila 
obstoječe različne mehanizme podpore v 
enotno shemo proizvodno nevezanih 
neposrednih plačil. Izkušnje pri uporabi 
sheme enotnega plačila kažejo, da se lahko 
nekateri njeni elementi poenostavijo v 
korist kmetov in uprav. Poleg tega glede na 
to, da so medtem shemo enotnega plačila 
začele uporabljati vse države članice, ki so 
to morale storiti, so mnoge določbe, ki so 
bile povezane z začetkom njenega 
izvajanja, zastarale in jih je treba zaradi 
tega prilagoditi. V tej zvezi je bila v 
nekaterih primerih ugotovljena znatna 
manjša uporaba pravice do plačila. Da se 
izogne takšni situaciji in ob upoštevanju, 
da kmetje že poznajo delovanje sheme 
enotnega plačila, je treba obdobje, ki je 
bilo prvotno določeno za vrnitev 
neizkoriščene pravice do plačila v 
nacionalno rezervo, skrajšati na dve leti.

(24) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
shemo enotnega plačila, ki je združila 
obstoječe različne mehanizme podpore v 
enotno shemo proizvodno nevezanih 
neposrednih plačil. Izkušnje pri uporabi 
sheme enotnega plačila kažejo, da se lahko 
nekateri njeni elementi poenostavijo v 
korist kmetov in uprav. Poleg tega glede na 
to, da so medtem shemo enotnega plačila 
začele uporabljati vse države članice, ki so 
to morale storiti, so mnoge določbe, ki so 
bile povezane z začetkom njenega 
izvajanja, zastarale in jih je treba zaradi 
tega prilagoditi. V tej zvezi je bila v 
nekaterih primerih ugotovljena znatna 
manjša uporaba pravice do plačila. Da se 
izogne takšni situaciji, je treba določiti 
obdobje treh let za vrnitev neizkoriščene 
pravice do plačila v nacionalno rezervo.

Or. fr

Obrazložitev

Dve leti je premalo, zato je primerno, da se ponovno določi obdobje treh let v skladu z uredbo 
št. 1782/2003.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Glavne elemente sheme enotnega 
plačila je treba ohraniti. Zlasti določitev 
nacionalnih zgornjih mej mora zagotoviti, 
da skupna raven podpore in pravic ne 
preseže trenutnih proračunskih omejitev. 
Države članice morajo prav tako upravljati 
nacionalno rezervo, ki se lahko uporabi, da 
se omogoči udeležba novih kmetov v 
shemi, ali da se upoštevajo posebne 
potrebe v nekaterih regijah. Določiti je 
treba pravila o prenosu in uporabi pravic 
do plačila, da se preprečijo špekulativni 
prenosi in kopičenje pravic do plačila brez 
ustrezne kmetijske podlage. 

(25) Glavne elemente sheme enotnega 
plačila je treba ohraniti. Zlasti določitev 
nacionalnih zgornjih mej mora zagotoviti, 
da skupna raven podpore in pravic ne 
preseže trenutnih proračunskih omejitev. 
Če se na koncu danega proračunskega 
leta v neki državi članici ugotovi razlika 
med dejanskimi izdatki in nacionalno 
zgornjo mejo, se ta razlika vrne v 
nacionalno rezervo. Države članice morajo 
imeti možnost, da uporabijo to rezervo in s 
tem omogočijo udeležbo novih kmetov, 
mladih, družinskih podjetij ali 
prednostnih kmetov v shemi, ali da 
upoštevajo posebne potrebe v nekaterih 
regijah. Določiti je treba pravila o prenosu 
in uporabi pravic do plačila, da se 
preprečijo špekulativni prenosi in 
kopičenje pravic do plačila brez ustrezne 
kmetijske podlage. 

Or. fr

Predlog spremembe 13

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 

(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 
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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.

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 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. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 14

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 

(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 
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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.

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 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. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 15

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 

(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 
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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.

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 govedo, 
razen za teleta. 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

Predlog spremembe 16

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) Kar se tiče premij za krave dojilje, 
klavnih premij za teleta ter 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 do drugih 
gospodarskih možnosti. Ob upoštevanju 
navedenega morajo imeti države članice 
možnost ohraniti vezano podporo na 
sedanji ravni oziroma za krave dojilje in 
klavne premije 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.
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Or. fr

Obrazložitev

Z velikimi težavami se soočajo predvsem v proizvodnji živalskih proizvodov in v govejem 
sektorju. Zato je treba ohraniti pomoč ne le za krave dojilje, temveč tudi za zakol telet.

Predlog spremembe 17

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 postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Zaradi upoštevanja mednarodnih 
obveznosti Skupnosti je treba sredstva, ki 
bi se lahko uporabila za katere koli ukrepe 
proizvodno vezane podpore, omejiti na 
ustrezno raven. 

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti uporabo do 15 % podpore, vendar se zdi primerno, da 
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se 10 % uporabi za področja, kot je izboljšanje kakovosti ublažitve posledic odprave ločitve 
pomoči od proizvodnje v nekaterih posebno občutljivih sektorjih, 5 % pa za zavarovanje 
pridelka, poklicna združenja in vzajemne sklade, da bi te tri ukrepe ustrezno podprli.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Zaradi vse večje pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je 
treba države članice pooblastiti, da 
uporabijo do 5 % več najvišjih zneskov, da 
bi finančno prispevale k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub 
v primeru bolezni živali ali rastlin.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotoviti je treba ustrezno podporo tema dvema ukrepoma, ki sta potrebna za spopadanje z 
morebitno nestabilnostjo kmetijskih trgov. 

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32b) Zdi se primerno, da se državam 
članicam, ki zneskov iz členov 68 in 68a 
ne nameravajo porabiti ali jih ne 
nameravajo porabiti v celoti, dovoli, da 
preostale zneske porabijo za okrepitev 
programov za razvoj podeželja. Vendar 
ker zneski, ki ostajajo v prvem stebru, v 
celoti spadajo pod proračun Skupnosti, se 
jih v drugi streber lahko prenese samo 
brez možnosti sofinanciranja držav članic.
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Or. fr

Obrazložitev

Čedalje bolj se je treba oddaljevati od teh konceptov iz prvega in drugega stebra.  Ne sme se 
omajati enega, da bi se okrepilo drugega, temveč dobro porabiti sredstva na področjih, kjer 
so najbolj koristna, zato je treba državam članicam, ki zneskov iz členov 68 in 68a ne 
nameravajo porabiti ali jih ne nameravajo porabiti v celoti, dovoli, da se odločijo podpreti 
programe za razvoj podeželja, vendar brez sofinanciranja.

Predlog spremembe 20

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 

(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, krompirjev škrob in lupinarje, 
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.
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izplačujejo nacionalni del pomoči na vezan 
način, da bi ublažili posledice uvajanja 
proizvodno nevezanih plačil.

Or. fr

Obrazložitev

Posušena krma spada v okvir skupne ureditve trga, ki je v postopku presoje, katere rezultati 
še niso znani. Poleg tega bi z ukinitvijo vezane pomoči za stročnice tvegali še večje 
zmanjšanje površin, na katerih se pridelujejo. Ukinitev pomoči v teh dveh sektorjih bi 
povzročila škodo v sektorju proizvodnje živalskih proizvodov, saj lahko povzroči motnje v 
njihovi razpoložljivosti za živalsko krmo. 

Predlog spremembe 21

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 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

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sheme podpore za kmete, ki pridelujejo 
riž, škrobni krompir, bombaž, sladkor, 
sadje in zelenjavo, ovčje in kozje meso ter 

(d) sheme podpore za kmete, ki pridelujejo 
riž, stročnice, škrobni krompir, bombaž, 
sladkor, sadje in zelenjavo, tobak, ovčje in 
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goveje in telečje meso; kozje meso ter goveje in telečje meso;

Or. fr

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) kmet, ki ima pravice do plačila, je 
kmet, ki so mu bile pravice do plačila 
dodeljene ali so bile nanj dokončno 
prenesene;

Or. fr

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) „veliki upravičenec“ je fizična ali 
pravna oseba, ki prejema več kot 
500 000 EUR v okviru plačil iz Priloge I;

Or. fr

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „regija“ pomeni državo članico, 
regijo v državi članici ali geografsko 
območje v državi članici s strukturnimi
posebnostmi in/ali pomanjkljivostmi, po 
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izbiri zadevne države članice,

Or. fr

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) varnost pri delu;

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno je treba vključiti to določbo, ki je bila vključena že v predlog reforme Komisije leta 
2003. 

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
kmetijska zemljišča, zlasti zemljišča, ki se 
ne uporabljajo več za proizvodne namene, 
obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji. Države članice na 
nacionalni ali regionalni ravni določijo 
minimalne zahteve za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje na podlagi okvira, 
določenega v Prilogi III, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnih območij, 
vključno z razmerami prsti in podnebja, 
obstoječimi sistemi kmetovanja, rabo 
zemljišč, kolobarjenjem, načini kmetovanja 
in strukturami kmetijskih gospodarstev. 

1. Države članice zagotovijo, da se vsa 
kmetijska zemljišča, zlasti zemljišča, ki se 
ne uporabljajo več za proizvodne namene, 
obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi 
in okoljskimi pogoji. Države članice na 
nacionalni ali regionalni ravni določijo 
minimalne zahteve za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje na podlagi okvira, 
določenega v Prilogi III in/ali drugih 
predpisov na osnovi svojih značilnosti, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti zadevnih 
območij, vključno z razmerami prsti in 
podnebja, obstoječimi sistemi kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, načini 
kmetovanja in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. 



PE407.775v01-00 24/83 PR\727224SL.doc

SL

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam ni primerno omejevati izbire na standarde iz Priloge III, temveč jim je 
treba dati možnost, da upoštevajo tudi njihove lastne kmetijske posebnosti.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 2009: 7 %, (a) 2009: 5 %,

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe povzema določbo iz resolucije Parlamenta z 12. marca 2008, ki je bila 
sprejeta z veliko večino. 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 2010: 9 %, (b) 2010: 5 %,

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe povzema določbo iz resolucije Parlamenta z 12. marca 2008, ki je bila 
sprejeta z veliko večino.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 2011: 11 %, (c) 2011: 5 %,

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe povzema določbo iz resolucije Parlamenta z 12. marca 2008, ki je bila 
sprejeta z veliko večino.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 2012: 13 % (d) 2012: 5 %

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe povzema določbo iz resolucije Parlamenta z 12. marca 2008, ki je bila 
sprejeta z veliko večino.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) zneske od 10.000 do 99.999 EUR, za 1 
odstotno točko, 

Or. fr
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Obrazložitev

Parlament je v svoji resoluciji z 12. marca z ogromno večino predlagal postopno modulacijo 
z natančno navedbo pragov in te smernice je treba na tem mestu upoštevati. 

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zneske od 100.000 do 99 999 EUR, za 3
odstotne točke,

(a) zneske od 100.000 do 99.999 EUR, za 2
odstotni točki, 

Or. fr

Obrazložitev

Parlament je v svoji resoluciji z 12. marca z ogromno večino predlagal postopno modulacijo 
z natančno navedbo pragov in te smernice je treba na tem mestu upoštevati.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zneske od 200.000 do 99 999 EUR, za 
6 odstotnih točk,

(b) zneske od 200.000 do 99.999 EUR, za 
3 odstotnih točk,

Or. fr

Obrazložitev

Parlament je v svoji resoluciji z 12. marca z ogromno večino predlagal postopno modulacijo 
z natančno navedbo pragov in te smernice je treba na tem mestu upoštevati.
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zneske 300 000 EUR ali več, za 9
odstotnih točk.

(c) zneske 300.000 EUR ali več, za 4
odstotne točke.

Or. fr

Obrazložitev

Parlament je v svoji resoluciji z 12. marca z ogromno večino predlagal postopno modulacijo 
z natančno navedbo pragov in te smernice je treba na tem mestu upoštevati.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pomoč iz priloge I znaša največ 
500.000 EUR na kmetijo. 

Or. fr

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Z odstopanjem od odstavka 2a se 
lahko država članica v danem letu odloči, 
da tej zgornji meji doda stroške za 
izplačilo plač zaposlenim s socialnim 
zavarovanjem v tem letu. 

Or. fr
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Obrazložitev

Določiti je treba zgornjo mejo pomoči na kmetijo, vendar ob upoštevanju dejavnika 
zaposlovanja.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
neposredna plačila, odobrena kmetom v 
francoskih čezmorskih departmajih, na 
Azorih in Madeiri, na Kanarskih in 
Egejskih otokih.

3. Odstavka 1, 2 in 2a se ne uporabljata za 
neposredna plačila, odobrena kmetom v 
francoskih čezmorskih departmajih, na 
Azorih in Madeiri, na Kanarskih in 
Egejskih otokih.

Or. fr

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zneski, ki ustrezajo znižanju za 5 
odstotnih točk, se dodelijo zadevnim 
državam članicam v skladu s postopkom iz 
člena 128(2) na podlagi naslednjih meril:

Zneski, ki izhajajo iz uporabe te 
modulacije, se dodelijo zadevnim državam 
članicam v skladu s postopkom iz člena 
128(2) na podlagi naslednjih meril:

Or. fr

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preostali znesek, ki izhaja iz uporabe 
člena 7(1), in zneski, ki izhajajo iz uporabe 
člena 7(2), se dodelijo državi članici, v 

4. Zneski, ki izhajajo iz uporabe člena 7(2) 
in člena 7(2a) se uporabijo v skladu s 
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kateri so bili ustrezni zneski ustvarjeni, v 
skladu s postopkom iz člena 128(2). 
Uporabijo se v skladu s členom 69(5a) 
Uredbe (ES) št. 1698/2005.

členom 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Or. fr

Obrazložitev

Te zneske je treba prednostno porabiti za financiranje ukrepov za reševanje novih vprašanj. 

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Zneski, ki izhajajo iz uporabe člena 
7(2a), se v skladu s postopkom iz 
člena 128(2) dodelijo državi članici, v 
kateri so bili ustvarjeni. 

Or. fr

Obrazložitev

Najvišji zneski morajo biti porabljeni v državi članici, v kateri so bili ustvarjeni. 

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člen 7 se uporablja samo za kmete v 
novi državi članici v katerem koli danem 
koledarskem letu, če raven neposrednih 
plačil, ki se uporablja v tej državi članici 
za navedeno koledarsko letu po členu 110, 
ni manjša od ravni v državah članicah, ki 
niso nove države članice, ob upoštevanju 
kakršnih koli znižanj, uporabljenih po 

Kateri koli znesek, ki izhaja iz uporabe 
člena 68a se v skladu s postopkom iz člena 
128(2) dodeli novi državi članici, v kateri 
so bili ustrezni zneski ustvarjeni. Uporabi 
se v skladu s členom 69(5a) Uredbe (ES) 
št. 1698/2005.
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členu 7(1). 2.
2. Če se člen 7 uporablja za kmete v novi 
državi članici, se odstotek, ki se uporablja 
po členu 7(1), omeji na razliko med 
ravnjo neposrednih plačil, ki se zanjo 
uporabljajo po členu 110, in ravnjo v 
državah članicah, ki niso nove države 
članice, ob upoštevanju kakršnih koli 
znižanj, uporabljenih po členu 7(1).
3. Če se znižanja iz člena 7 uporabljajo za 
kmete v novi državi članici, se zadevnemu 
kmetu ne odobrijo dopolnilna nacionalna 
neposredna plačila iz člena 120. 
4. Kateri koli znesek, ki izhaja iz uporabe 
člena 7(1) in (2), se dodeli novi državi 
članici, v kateri so bili ustrezni zneski 
ustvarjeni, v skladu s postopkom iz člena 
128(2). Uporabi se v skladu s 
členom 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se navezuje na predloge spremembo člena 7(1). Ta predlog Komisije v 
zvezi z modulacijo v novih državah članicah je v prehodnem obdobju smiseln le, če se 
spremenijo predlogi Komisije o zneskih modulacije, ki se uporabljajo na ostalem ozemlju EU. 
Poleg tega je treba državam članicam, ki zneskov iz členov 68 in 68a ne nameravajo porabiti 
ali jih ne nameravajo porabiti v celoti, dovoliti, da neporabljene zneske porabijo za razvoj 
podeželja, vendar brez sofinanciranja.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zneski, ki se ustvarijo zaradi uporabe 
znižanj in izključitev v primeru 
neskladnosti s poglavjem 1, je treba knjižiti 
v dobro EKJS. Država članica lahko zadrži 
25 % teh zneskov.

Zneski, ki se ustvarijo zaradi uporabe 
znižanj in izključitev v primeru 
neskladnosti s poglavjem 1, je treba knjižiti 
v dobro EKJS. Država članica lahko zadrži 
50 % teh zneskov. Ti zneski se dodelijo v 
nacionalno rezervo.
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Or. fr

Obrazložitev

Države članice je treba spodbujati, da zagotavljajo spoštovanje kmetijsko-okoljskih ukrepov, 
vendar je treba prihranjene zneske porabiti le v kmetijskem sektorju. 

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članica lahko za namene uporabe 
shem podpor Skupnosti ali nacionalnih 
shem podpor, ki niso navedene v Prilogi V, 
vključijo v njihove administrativne in 
kontrolne postopke eno ali več sestavin 
integriranega sistema.

2. Države članica lahko za namene uporabe 
shem podpor Skupnosti ali nacionalnih 
shem podpor, ki niso navedene v Prilogi 
VI, vključijo v njihove administrativne in 
kontrolne postopke eno ali več sestavin 
integriranega sistema.

Or. fr

Obrazložitev

Popravek napake v besedilu Komisije. 

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Poglavje 5 – člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a
Poenostavljena shema

1. Države članice lahko vzpostavijo 
poenostavljeno shemo. Udeležba v tej 
shemi je prostovoljno in velja le na 
izrecno zahtevo vlagatelja.
2. Vlagatelji imajo možnost sodelovanja v 
programu, če so prejeli vsaj eno pomoč iz 
Priloge I v vsakem od treh koledarskih let 
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pred letom zahteve.
3. Najvišji znesek, ki ga kmet lahko 
prejme po tem programu, je:
(a) povprečje prejetih zneskov v treh letih 
pred letom vloge zahteve; ali
(a) prejeti zneski v letu pred letom vloge 
zahteve.
4. Znesek iz tretjega odstavka ne sme biti 
višji od 500 EUR. 
Znesek na podlagi poenostavljene sheme 
se izplača v obliki pavšalnega zneska 
vsako drugo leto, in sicer s pričetkom v 
letu, v katerem je bila vložena zahteva za 
udeležbo. Znesek ne sme biti višji od 
1000 EUR. 
Vlagatelji, ki so upravičeni do višjega 
zneska v okviru sheme enotnega plačila 
ali do katere koli druge pomoči iz 
Priloge I, se lahko vključijo v 
poenostavljeno shemo, če se strinjajo s 
prejemom pavšalnega zneska, ki ne 
presega tega najvišjega zneska, vsako 
drugo leto.
Prejemniki pomoči v okviru 
poenostavljene sheme lahko iz nje 
izstopijo pod pogoji, ki so določeni v 
[izvedbeni uredbi].
5. Poenostavljeno shemo lahko upravljajo 
medpanožne organizacije, organizacije 
proizvajalcev, kmetijske zadruge in/ali 
drugi zasebni organi, ki jih za to pooblasti 
zadevna država članica.

Or. fr

Obrazložitev

S poenostavljeno shemo, ki temelji na izplačevanju pavšalnega zneska vsako drugo leto, se 
lahko omeji upravne stroške, povezane z izplačevanjem pomoči Skupnosti, pri čemer niso 
izključeni majhni prejemniki. 
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice ne odobrijo neposrednih 
plačil kmetu v enem od naslednjih 
primerov: 

črtano

(a) če skupni znesek neposrednih plačil, ki 
se uveljavljajo ali jih je treba odobriti v 
danem koledarskem letu, ne presega 
250 EUR, ali
(b) če upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se uveljavljajo ali 
je treba odobriti neposredna plačila, ne 
presega enega hektarja. Vendar lahko 
Ciper določi najmanjšo upravičeno 
površino na 0,3 hektarja, Malta pa na 
0,1 hektarja.
Ne glede na to velja za kmete, ki imajo 
posebne pravice iz člena 45(1), pogoj iz 
točke (a).

Or. fr

Obrazložitev

Za finančno omejitev je poenostavljena shema predlagana v okviru predloga spremembe 
člena 29, za omejitev površine pa je treba ohraniti aktualno shemo.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice se lahko na objektiven in 
nediskriminatoren način odločijo, da 
neposrednih plačil ne odobrijo družbam ali 
podjetjem v smislu drugega odstavka 
člena 48 Pogodbe, katerih glavne 
dejavnosti ne sestoje iz opravljanja 

2. Države članice se lahko na objektiven in 
nediskriminatoren način odločijo, da 
neposrednih plačil ne odobrijo družbam ali 
podjetjem v smislu drugega odstavka 
člena 48 Pogodbe, katerih glavne 
dejavnosti niso proizvodnja, vzreja ali 
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kmetijske dejavnosti. gojenje kmetijskih proizvodov, vključno z 
žetvijo, molžo, vzrejo in kmetijsko vzrejo 
živali.

Or. fr

Obrazložitev

Izplačilo pomoči prejemnikom, ki so le malo povezani s kmetijsko proizvodno dejavnostjo, je 
treba čim bolj omejiti. 

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Plačila se opravijo do dvakrat na leto v 
obdobju od 1. decembra do 30. junija 
naslednjega koledarskega leta.

2. Plačila se opravijo do dvakrat na leto v 
obdobju od 1. decembra do 30. junija 
naslednjega koledarskega leta, zajemati pa 
morajo tudi plačilo obresti  po tržnih 
obrestnih merah na dolgovani znesek od 
1. marca naslednjega koledarskega leta.

Or. en

Obrazložitev

Po izkušnjah iz zadnjega koledarskega leta prihaja pri plačilu do zamud. Kmeti bi morali v 
primeru zamud pri izplačilu prejeti nadomestilo.  

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačila v okviru shem podpore, 
navedenih v Prilogi I, se ne izvedejo, 
preden niso dokončane kontrole v zvezi s 
pogoji za upravičenost, ki jih mora opraviti 

3. Celotno plačilo v obliki največ dveh 
periodičnih plačil v okviru shem podpore, 
navedenih v Prilogi I, se ne izvedejo, 
preden niso dokončane kontrole v zvezi s 
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država članica na podlagi člena 22. pogoji za upravičenost, ki jih mora opraviti 
država članica na podlagi člena 22. Prvo 
periodično plačilo, ki zajema največ 50 % 
celotnega ocenjenega dolgovanega 
zneska, se lahko izplača pred zaključkom 
kontrol.

Or. en

Obrazložitev

Smiselno je le načelo upravičenosti do plačila po opravljenih kontrolah, vendar pripravljavec 
poročila priporoča vnaprejšnje delno izplačilo.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez vpliva na kakršne koli posebne 
določbe v posameznih shemah podpore se 
plačilo ne izplača upravičencem, za katere 
se ugotovi, da so umetno ustvarili pogoje, 
ki so potrebni za pridobitev takih plačil, da 
bi pridobili korist v nasprotju s cilji 
zadevne sheme podpore.

Brez vpliva na kakršne koli posebne 
določbe v posameznih shemah podpore se 
plačilo ne izplača upravičencem, za katere 
se ugotovi, da so umetno ustvarili pogoje, 
ki so potrebni za pridobitev takih plačil ali 
za preprečitev znižanj iz člena 7, da bi 
pridobili korist v nasprotju s cilji zadevne 
sheme podpore.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je tudi ukrepati proti tistim, ki bi se želeli modulaciji izogniti.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sheme podpore iz Priloge I se uporabljajo 
brez vpliva na možnost pregleda v katerem 

Sheme podpore iz Priloge I se uporabljajo 
brez vpliva na možnost pregleda v skladu s 
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koli trenutku glede na ekonomski razvoj in 
proračunske razmere.

postopki, določenimi v pogodbi, glede na 
ekonomski razvoj in proračunske razmere.

Or. fr

Obrazložitev

Ni primerno, da Komisija sama in po lastni volji spreminja pravila igre. 

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene tega naslova so kmetje, ki 
imajo pravice do plačila, kmetje, ki so jim 
bile pravice do plačila dodeljene ali so bile 
nanje dokončno prenesene.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev se prenese v člen 2 te uredbe, ki povzema potrebne opredelitve za razumevanje te 
direktive. 

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 37 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice do plačila na hektar se ne 
spremenijo, razen če ni določeno drugače.

1. Pravice do plačila na hektar se ne 
spremenijo, razen če ni določeno drugače.

Or. fr
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 37 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 128(2) te uredbe določi podrobna 
pravila za spremembo pravic do plačila 
zlasti v primeru delov pravic.

2. Če kmet, ki mu je bilo odobreno 
neposredno plačilo v referenčnem 
obdobju, spremeni svoj pravni status ali 
ime v tem obdobju ali najkasneje do 31. 
decembra v letu pred letom uporabe 
sheme enotnega plačila, je upravičen do 
sheme enotnega plačila pod enakimi 
pogoji, kot kmet, ki je prvotno upravljal s 
kmetijskim gospodarstvom.
3. V primeru združitev v referenčnem 
obdobju ali najkasneje do 31. decembra v 
letu pred letom uporabe sheme enotnega 
plačila je kmet, ki upravlja z novim 
kmetijskim gospodarstvom, upravičen do 
sheme enotnega plačila pod enakimi 
pogoji, kot kmetje, ki so upravljali s 
prvotnimi kmetijskimi gospodarstvi.
V primeru cepitev v referenčnem obdobju 
ali najkasneje do 31. decembra v letu pred 
letom uporabe sheme enotnega plačila, so 
kmetje, ki upravljajo s kmetijskimi 
gospodarstvi, pro rata upravičeni do 
sheme enotnega plačila pod enakimi 
pogoji, kot kmet, ki je upravljal s prvotnim 
kmetijskim gospodarstvom.

Or. fr

Obrazložitev

S tem se povzamejo določbe iz uredbe št. 1782/2003, ki so precej jasnejše in natančnejše. 

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je potrebno država članica preide 2. Kadar je potrebno država članica preide 
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na linearno znižanje vrednosti pravic, da 
zagotovi spoštovanje zgornje meje.

na odstotek linearnega znižanja vrednosti 
pravic, da zagotovi spoštovanje zgornje 
meje.

Or. fr

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice upravljajo nacionalno 
rezervo, ki zajema razliko med zgornjo 
mejo, določeno v Prilogi VIII, in skupno 
vrednostjo vseh dodeljenih pravic do 
plačila.

1. Države članice upravljajo nacionalno 
rezervo, ki zajema razliko med zgornjo 
mejo, določeno v Prilogi VIII, in skupno 
vrednostjo vseh dodeljenih pravic do 
plačila, po možnosti povečano za zneske 
na podlagi uporabe člena 27.

Or. fr

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se na koncu danega proračunskega 
leta v neki državi članici ugotovi, da so 
pravice do dejanskega izplačila pod 
nacionalno zgornjo mejo iz Priloge VIII, 
se razlika dodeli v nacionalno rezervo.

Or. fr

Obrazložitev

Zaenkrat se neporabljena sredstva vrnejo v blagajno zadevne države članice, porabi pa se jih 
lahko za namene, ki niso v nobenem pogledu povezani s kmetijskim sektorjem, zato je treba 
denar, prvotno namenjen za kmetijski sektor, dejansko porabiti v tem sektorju.
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko uporabijo 
nacionalno rezervo, da dodelijo prednostno
in v skladu z objektivnimi merili pravice 
do plačila kmetom, ki začnejo opravljati
kmetijsko dejavnost in na način, ki 
zagotavlja enako obravnavo kmetov in ne 
povzroča motenj trga in konkurence.

2. Države članice lahko uporabijo 
nacionalno rezervo, da v skladu z 
objektivnimi merili dodelijo pravice do 
plačila kmetom, ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost in na način, ki zagotavlja enako 
obravnavo kmetov in ne povzroča motenj 
trga in konkurence. Države članice lahko 
dajejo prednost zlasti novincem, mladim 
kmetom, družinskim kmetijam ali drugim 
prednostnim kmetom.

Or. fr

Obrazložitev

Bistvo tega predloga spremembe je, da se pozvame enaka merila, ki jih Komisija uporablja v 
členu 95 (Nacionalna rezerva pravic do premij).

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice, ki ne uporabijo člena 
68(1)(c), lahko uporabijo nacionalno 
rezervo z namenom, da bi določile v skladu 
z objektivnimi merili in na način, ki 
zagotavlja enako obravnavo kmetov in ne 
povzroča motenj trga in konkurence, 
pravice do plačila za kmete na območjih, 
na katerih se izvajajo programi 
prestrukturiranja in/ali razvoja, povezani z 
določeno obliko javne intervencije, ki so 
namenjeni preprečitvi opuščanja zemljišč 
in/ali kompenzaciji določene škode, ki jo 
utrpijo kmetje na navedenih območjih. 

3. Države članice lahko uporabijo 
nacionalno rezervo z namenom, da bi 
določile v skladu z objektivnimi merili in 
na način, ki zagotavlja enako obravnavo 
kmetov in ne povzroča motenj trga in 
konkurence, pravice do plačila za kmete na 
območjih, na katerih se izvajajo programi 
prestrukturiranja in/ali razvoja, povezani z 
določeno obliko javne intervencije, ki so 
namenjeni preprečitvi opuščanja zemljišč 
in/ali kompenzaciji določene škode, ki jo 
utrpijo kmetje na navedenih območjih.
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Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora. 

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka pravica do plačila, ki ni bila 
aktivirana v obdobju 2 let, se dodeli v 
nacionalno rezervo, razen v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin v smislu 
člena 36(1).

Vsaka pravica do plačila, ki ni bila 
aktivirana v obdobju treh let, se dodeli v 
nacionalno rezervo, razen v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin v smislu 
člena 36(1).

Or. fr

Obrazložitev

Obdobje dveh let je prekratko. Komisija je leta 2003 predlagala pet let, kar je bilo predolgo, 
končno določeno obdobje pa je bilo tri leta, zato je treba ponovno določiti obdobje iz uredbe 
št. 1782/2003. 

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 46 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ustrezno utemeljenih primerih se lahko 
države članice najpozneje do 1. avgusta 
2009 in v skladu s splošnimi načeli 
zakonodaje Skupnosti odločijo, da od leta 
2010 preidejo na približevanje vrednosti 
pravic do plačila, vzpostavljenih v skladu s 
poglavji I do IV naslova III Uredbe (ES) 
št. 1782/2003. V ta namen se lahko 
opravijo postopne spremembe v najmanj 
treh predhodno določenih letnih korakih 
in v skladu z objektivnimi in 

1. V ustrezno utemeljenih primerih se 
lahko države članice najpozneje do 1. 
avgusta 2009 in v skladu s splošnimi načeli 
zakonodaje Skupnosti odločijo, da od leta 
2010 preidejo na približevanje vrednosti 
pravic do plačila, vzpostavljenih v skladu s 
poglavji I do IV naslova III Uredbe (ES) 
št. 1782/2003. V ta namen se lahko 
opravijo postopne spremembe v skladu z 
objektivnimi in nediskriminatornimi merili. 
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nediskriminatornimi merili. 

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 46 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znižanje vrednosti katere koli pravice do 
plačila ne sme v nobenem od teh letnih 
korakov preseči 50 % razlike med njeno 
začetno vrednostjo in vrednostjo, ki se 
uporablja po dokončanju zadnjega 
letnega koraka. 

Znižanje vrednosti katere koli pravice do 
plačila ne sme preseči 50 % razlike med 
njeno začetno in končno vrednostjo. 

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 46 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se lahko odločijo, da 
uporabijo prejšnje pododstavke na ustrezni 
geografski ravni, ki se določi v skladu z 
objektivnimi in nediskriminatornimi merili, 
kot so njihova institucionalna ali 
administrativna struktura in/ali regionalni 
kmetijski potencial. 

2. Države članice se lahko odločijo, da 
uporabijo revizijo pravic do plačila na 
ustrezni geografski ravni, ki se določi v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili, kot so njihova 
institucionalna ali administrativna 
struktura, regionalni kmetijski potencial 
in/ali posebne strukturne pomanjkljivosti 
določenega geografskega območja. 
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Or. fr

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice opredelijo regije v skladu 
z objektivnimi in nediskriminatornimi 
merili, kot so njihova institucionalna ali 
administrativna struktura in/ali regionalni 
kmetijski potencial.

2. Države članice opredelijo regije v skladu 
z objektivnimi in nediskriminatornimi 
merili, kot so njihova institucionalna ali 
administrativna struktura, regionalni 
kmetijski potencial in/ali posebne 
strukturne pomanjkljivosti določenega 
geografskega območja.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 2 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar lahko države članice uvedejo tudi 
druga merila, ki jih jasno opredelijo, kot 
so kakovost proizvajalca ali zaposlovanje 
v kmetijstvu in/ali na podeželju, da bi 
zagotovile teritorialno kohezijo, 
raznolikost in dinamičnost podeželja.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je upoštevati dejavnike, kot je zaposlovanje, kot je tudi predvideno v točki 6 priloge 2 
sklepa 1994/800 o STO.
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Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V utemeljenih primerih se lahko države 
članice, ki uporabijo člen 48 te uredbe, 
najpozneje do 1. avgusta 2009 in v skladu s 
splošnimi načeli zakonodaje Skupnosti 
odločijo, da od leta 2011 postopno preidejo 
na poenotenje vrednosti pravic do plačila, 
določenih v tem oddelku ali v oddelku 1 
poglavja 5 Naslova III Uredbe (ES) 
št. 1782/2003. V ta namen lahko za te 
pravice postopno uvedejo spremembe v 
skladu z najmanj dvema predhodno 
določenima letnima korakoma ter
objektivnimi in nediskriminatornimi merili. 

1. V utemeljenih primerih se lahko države 
članice, ki uporabijo člen 48 te uredbe, 
najpozneje do 1. avgusta 2009 in v skladu s 
splošnimi načeli zakonodaje Skupnosti 
odločijo, da od leta 2011 postopno preidejo 
na poenotenje vrednosti pravic do plačila, 
določenih v tem oddelku ali v oddelku 1 
poglavja 5 Naslova III Uredbe (ES) 
št. 1782/2003. V ta namen lahko za te 
pravice postopno uvedejo spremembe v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili. 

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V utemeljenih primerih se lahko države 
članice, ki so uvedle shemo enotnega 
plačila v skladu z oddelkom 1 poglavja 5 
Naslova III Uredbe (ES) št. 1782/2003, 
najpozneje do 1. avgusta 2009 in v skladu s 
splošnimi načeli zakonodaje Skupnosti 
odločijo, da do leta 2010 postopno preidejo 
na poenotenje vrednosti pravic do plačila, 
določenih v navedenem oddelku, tako da 
za te pravice postopno uvedejo spremembe 
v skladu z najmanj tremi predhodno 
določenimi letnimi koraki ter objektivnimi 

2. V utemeljenih primerih se lahko države 
članice, ki so uvedle shemo enotnega 
plačila v skladu z oddelkom 1 poglavja 5 
Naslova III Uredbe (ES) št. 1782/2003, 
najpozneje do 1. avgusta 2009 in v skladu s 
splošnimi načeli zakonodaje Skupnosti 
odločijo, da do leta 2010 postopno preidejo 
na poenotenje vrednosti pravic do plačila, 
določenih v navedenem oddelku, tako da 
za te pravice postopno uvedejo spremembe 
v skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili.
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in nediskriminatornimi merili.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Znižanje vrednosti katere koli pravice do 
plačila ne sme v nobenem od letnih 
korakov iz odstavkov 1 in 2 preseči (biti 
večje od) 50 % razlike med njeno začetno 
vrednostjo in vrednostjo, ki velja po 
izvedbi zadnjega letnega koraka.

3. Znižanje vrednosti katere koli pravice do 
plačila iz odstavkov 1 in 2 ne sme preseči 
(biti večje od) 50 % razlike med njeno 
začetno in končno vrednostjo.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice se lahko odločijo, da 
uporabijo odstavke 1, 2 in 3 na ustrezni 
geografski ravni, ki se določi v skladu z 
objektivnimi in nediskriminatornimi merili, 
kot so njihova institucionalna in/ali
administrativna struktura ali regionalni 
kmetijski potencial.

4. Države članice se lahko odločijo, da 
uporabijo revizijo pravic do plačila na 
ustrezni geografski ravni, ki se določi v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili, kot so njihova 
institucionalna ali administrativna 
struktura, regionalni kmetijski potencial 
in/ali posebne strukturne pomanjkljivosti 
določenega geografskega območja. 
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Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti več manevrskega prostora.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 54 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko zadržijo 50 % 
sestavine nacionalnih zgornjih meja iz 
člena 41 za plačila za ovce in koze iz 
Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1782/2003, in 
izplačajo kmetom vsako leto dodatno 
plačilo.

Države članice lahko zadržijo do 100 %
sestavine nacionalnih zgornjih meja iz 
člena 41 za plačila za ovce in koze iz 
Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1782/2003, in 
izplačajo kmetom vsako leto dodatno 
plačilo.

Or. fr

Obrazložitev

Sektorja govejega in kozjega mesa sta se znašla v krizi, kot je dosedaj še ni bilo, zato je 
potreben močan ukrep, ki bo enako učinkovit kot ukrep na področju krav dojilj. Ta predlog 
spremembe je tudi skladen z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. junija o prihodnosti 
sekotrja ovčjereje in kozjereje.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, ki so v skladu s členom 
68(2)(a)(i) Uredbe (ES) št. 1782/2003 
zadržale vso ali del sestavine nacionalnih 
zgornjih meja, navedenih v členu 41 te 
uredbe, ki ustreza premiji za krave dojilje 
iz Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1782/2003, 
izplačajo kmetom vsako leto dodatno 
plačilo.

1. Države članice, ki so:
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(a) v skladu s členom 68(2)(a)(i) Uredbe 
(ES) št. 1782/2003 zadržale vso ali del 
sestavine nacionalnih zgornjih meja, 
navedenih v členu 41 te uredbe, ki ustreza 
premiji za krave dojilje iz Priloge VI k 
Uredbi (ES) št. 1782/2003, izplačajo 
kmetom vsako leto dodatno plačilo.

Dodatno plačilo se odobri za ohranjanje 
krav dojilj pod pogoji, določenimi v 
oddelku 8 poglavja 1 naslova IV te uredbe, 
in v okviru zgornje meje, določene v 
skladu s členom 53(2).

Dodatno plačilo se odobri za ohranjanje 
krav dojilj pod pogoji, določenimi v 
oddelku 8 poglavja 1 naslova IV te uredbe, 
in v okviru zgornje meje, določene v 
skladu s členom 53(2).

(b) v skladu s členom 68(1) Uredbe (ES) 
št. 1782/2003 zadržale vso ali del 
sestavnega dela nacionalnih zgornjih 
meja, navedenih v členu 41 te uredbe, ki 
ustreza klavni premiji za teleta iz 
Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1782/2003, 
izplačajo kmetom vsako leto dodatno 
plačilo. 
Dodatno plačilo se odobri za zakol telet 
pod pogoji, določenimi v oddelku 8 
poglavja 1 naslova IV te uredbe, in v 
okviru zgornje meje, določene v skladu s 
členom 53(2). 

Or. fr

Obrazložitev

Poleg premij za krave dojilje je treba ohraniti tudi vezanost premije za zakol telet, saj bi bil 
lahko v nasprotnem primeru ta sektor močno ogrožen.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V letu 2010 in 2011 države članice, ki so 
v skladu s členom 68(1), 68(2)(a)(ii) ali 
68(2)(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003 
zadržale vse ali del nacionalnih zgornjih 
meja iz člena 41 te uredbe, ki ustrezajo 

2. V letu 2010 in 2011 države članice, ki so 
v skladu s členom 68(1), 68(2)(a)(ii) ali 
68(2)(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003 
zadržale vse ali del nacionalnih zgornjih 
meja iz člena 41 te uredbe, ki ustrezajo 
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klavnim premijam za teleta, klavnim 
premijam za živali, razen za teleta, ali 
posebni premijo za moško govedo, lahko 
kmetom izplačajo dodatno plačilo. Dodatna 
plačila se odobrijo za zakol telet, za zakol 
govejih živali, razen za teleta, in za rejo 
goveda moškega spola, pod pogoji, 
določenimi v oddelku 8 poglavja 1 
naslova IV. Dodatno plačilo se izplača na 
50 % ravni, ki se uporabi po členu 68 
Uredbe (ES) št. 1782/2003 in v okviru 
meje, določene v skladu s členom 53(2) te 
uredbe. 

klavnim premijam za živali, razen za teleta, 
ali posebni premiji za moško govedo, lahko 
kmetom izplačajo dodatno plačilo. Dodatna 
plačila se odobrijo za zakol govejih živali, 
razen za teleta, in za rejo goveda moškega 
spola, pod pogoji, določenimi v oddelku 8 
poglavja 1 naslova IV. Dodatno plačilo se 
izplača na 50 % ravni, ki se uporabi po 
členu 68 Uredbe (ES) št. 1782/2003 in v 
okviru meje, določene v skladu s 
členom 53(2) te uredbe. 

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s prejšnjim.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka nova država članica preide na 
linearno odstotno znižanje svoje 
nacionalne zgornje meje, da bi oblikovala 
nacionalno rezervo.

1. Vsaka nova država članica preide na 
linearno odstotno znižanje svoje 
nacionalne zgornje meje, da bi oblikovala 
nacionalno rezervo, ki bi bila zaradi 
uporabe člena 27 po možnosti višja.

Or. fr

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V prvem letu uporabe sheme enotnega 3. V prvem letu uporabe sheme enotnega 
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plačila lahko nove države članice uporabijo 
nacionalno rezervo z namenom, da bi v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili in na način, ki 
zagotavlja enako obravnavo kmetov in ne 
povzroča motenj trga ali konkurence, 
dodelile pravice do plačila kmetom v 
posebnih sektorjih, ki so se znašli v 
posebnih razmerah zaradi prehoda na 
shemo enotnega plačila. 

plačila lahko nove države članice uporabijo 
nacionalno rezervo z namenom, da bi v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili in na način, ki 
zagotavlja enako obravnavo kmetov in ne 
povzroča motenj trga ali konkurence, 
dodelile pravice do plačila kmetom v 
posebnih sektorjih, ki so se znašli v 
posebnih razmerah zaradi prehoda na 
shemo enotnega plačila. Države članice 
lahko prednost dajejo zlasti novincem, 
mladim kmetom, družinskim kmetijam ali 
drugim prednostnim kmetom.

Or. fr

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nove države članice lahko uporabijo 
nacionalno rezervo z namenom, da bi v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili in na način, ki 
zagotavlja enako obravnavo kmetov in ne 
povzroča motenj trga ali konkurence, 
dodelile pravice do plačila kmetom na 
območjih, na katerih se izvajajo programi 
prestrukturiranja in/ali razvoja, povezani z 
določeno obliko javne intervencije, ki so 
namenjeni preprečitvi opuščanja zemljišč 
in/ali kompenzaciji določene škode, ki jo 
utrpijo kmetje na navedenih območjih.

5. Nove države članice lahko uporabijo 
nacionalno rezervo z namenom, da bi v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili in na način, ki 
zagotavlja enako obravnavo kmetov in ne 
povzroča motenj trga ali konkurence, 
dodelile pravice do plačila kmetom na 
območjih, na katerih se izvajajo programi 
prestrukturiranja in/ali razvoja, povezani z 
določeno obliko javne intervencije, ki so 
namenjeni preprečitvi opuščanja zemljišč 
in/ali kompenzaciji določene škode, ki jo 
utrpijo kmetje na navedenih območjih.
Države članice lahko prednost dajejo 
zlasti novincem, mladim kmetom, 
družinskim kmetijam ali drugim 
prednostnim kmetom.

Or. fr
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Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice razdelijo zneske iz 
Priloge XI, ki so bili na voljo za vezano 
podporo v okviru shem iz točke I 
Priloge X, med kmete v zadevnih sektorjih 
v skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili ob upoštevanju 
zlasti podpore, ki so jo kmetje prejeli 
neposredno ali posredno v okviru ustreznih 
shem podpore v enem ali več letih obdobja 
2005 do 2008.

1. Države članice razdelijo zneske iz 
Priloge XI, ki so bili na voljo za vezano 
podporo v okviru shem iz točke I 
Priloge X, predvsem med kmete v 
zadevnih sektorjih v skladu z objektivnimi 
in nediskriminatornimi merili ob 
upoštevanju zlasti podpore, ki so jo kmetje 
prejeli neposredno ali posredno v okviru 
ustreznih shem podpore v enem ali več 
letih obdobja 2005 do 2008.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti določen manevrski prostor, ker je lahko takšen prenos 
sredstev do evra natančno težaven.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 66 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zneske, ki so bili na razpolago za vezano 
podporo v okviru shem iz točke II 
Priloge X, države članice razdelijo med 
kmete v zadevnih sektorjih v sorazmerju s 
podporo, ki so jo navedeni kmetje prejeli v 
okviru ustreznih shem podpore v obdobju 
od leta 2000 do 2002. Države članice pa 
lahko izberejo novejše reprezentativno 
obdobje v skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili, ob upoštevanju 
zlasti podpore, ki so jo kmetje prejeli 
neposredno ali posredno v okviru ustreznih 
shem podpore v enem ali več letih obdobja 
2005 do 2008.

Zneske, ki so bili na razpolago za vezano 
podporo v okviru shem iz točke II 
Priloge X, države članice razdelijo
predvsem med kmete v zadevnih sektorjih
v sorazmerju s podporo, ki so jo navedeni 
kmetje prejeli v okviru ustreznih shem 
podpore v obdobju od leta 2000 do 2002. 
Države članice pa lahko izberejo novejše 
reprezentativno obdobje v skladu z 
objektivnimi in nediskriminatornimi merili, 
ob upoštevanju zlasti podpore, ki so jo 
kmetje prejeli neposredno ali posredno v 
okviru ustreznih shem podpore v enem ali 
več letih obdobja 2005 do 2008.
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Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba pustiti določen manevrski prostor, ker je takšen prenos sredstev 
do evra natančno lahko težaven. 

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Poglavje 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POSEBNA PODPORA POSEBNE PODPORE

Or. fr

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 68 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošna pravila Dodatna plačila

Or. fr

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) za obravnavanje posebnih neugodnosti, 
ki prizadenejo kmete v sektorju 
mlekarstva, govejega, ovčjega in kozjega 

b) za obravnavanje posebnih neugodnosti, 
ki prizadenejo kmete v sektorju mlekarstva 
in riža na ekonomsko ranljivih ali okoljsko 
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mesa ter riža na ekonomsko ranljivih ali 
okoljsko občutljivih območjih,

občutljivih območjih, ter tudi proizvajalce 
govejega, ovčjega in kozjega mesa,

Or. fr

Obrazložitev

Odstraniti bi bilo treba omejevanje na območja, ker je proizvodnja teh živalskih proizvodov v 
resni krizi, ki ni omejena na določena območja. Kar zadeva ovčje in kozje meso, bi s tem 
sledili smernicam Evropskega parlamenta iz njegove resolucije z dne 19. junija 2008 o 
prihodnosti sektorja ovčjereje in kozjereje.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) na območjih, na katerih se izvajajo 
programi prestrukturiranja in/ali razvoja, 
da se prepreči opuščanje zemljišč in/ali 
obravnavajo določene škode za kmete na 
navedenih območjih,

c) na območjih, na katerih se izvajajo 
programi prestrukturiranja in/ali razvoja, 
da se prepreči opuščanje zemljišč in/ali 
obravnavajo določene škode za kmete na 
navedenih območjih, pri čemer se lahko da 
prednost zlasti novincem, mladim 
kmetom, družinskim kmetijam ali drugim 
prednostnim kmetom,

Or. fr

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) za financiranje upravičenih hektarjev, 
za katere ni drugih pravic do plačil, 

Or. fr
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Obrazložitev

Nekatere države članice se lahko odločijo, da bodo upoštevale zemljišča, namenjena pridelavi 
sadja in zelenjave, torej jim je treba pustiti prosto izbiro. 

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) v obliki prispevkov za premije za 
zavarovanje pridelkov v skladu s pogoji, 
določenimi v členu 69,

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Namen seveda ni črtanje tega ukrepa, pač pa njegova premestitev v poseben člen, s čimer mu 
bo zagotovljena ustrezna podpora in ga bo mogoče razviti v okviru enotne SUT. 

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) za vzajemne sklade za bolezni živali in 
rastlin v skladu s pogoji, določenimi v 
členu 70. 

črtano 

Or. fr

Obrazložitev

Namen seveda ni črtanje tega ukrepa, pač pa njegova premestitev skupaj z zavarovanjem 
pridelka v poseben člen, s čimer jima bo zagotovljena ustrezna podpora in ju bo mogoče 
razviti v okviru enotne SUT. 
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Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora za ukrepe iz odstavka 1(b) se 
lahko odobri samo:

Podpora za ukrepe iz odstavka 1(b) se 
lahko odobri samo do potrebne mere, da se 
ustvari spodbuda za ohranjanje sedanjih 
ravni pridelave.

Or. fr

Obrazložitev

Namen je nuditi pomoč sektorjem v težavah in ne, da se jim zagotavljajo priložnosti za 
povečanje proizvodnje. 

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) po popolni izvedbi sheme enotnega 
plačila v zadevnem sektorju v skladu s 
členi 54, 55 in 71;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev nadaljnjega obstoja določenih sektorjev v težavah je primerno kombinirati več 
ukrepov.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) do potrebne mere, da se ustvari črtano
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spodbuda za ohranjanje trenutnih ravni 
pridelave.

Or. fr

Obrazložitev

To besedilo se preprosto prestavi v uvodni stavek tega odstavka.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podpora v okviru ukrepov iz odstavkov 
1(a), (b) in (e) se omeji na 2,5 % 
nacionalnih zgornjih meja iz člena 41. 
Države članice lahko določijo podmeje za 
posamezne ukrepe.

4. Podpora v okviru ukrepov iz odstavkov 
1(a) in (b) se omeji na odstotek, določen s 
Sklepom Sveta 94/800/ES o sklenitvi 
sporazumov doseženih v Urugvajskem 
krogu večstranskih pogajanj (1986 –
1994), v imenu Evropske skupnosti, v 
zvezi z zadevami, ki so v njeni 
pristojnosti1. Države članice lahko določijo 
podmeje za posamezne ukrepe.
__________
1 UL L 336, 23.12.1994, str. 1.

Or. fr

Obrazložitev

Odstotek, ki ga je določila Komisija, je popolnoma umetno število in bi bilo lahko veljavno 
opredeljeno le v skladu s končnim sporazumom o zakonodajnem predlogu. Gotovo je le to, da 
mora biti podpora v skladu z zavezami, ki jih je Evropska skupnost sprejela v večstranskih 
trgovinskih pogajanjih v Urugvajskem krogu, zlasti kar zadeva "modro škatlo" in klavzulo "de 
minimis". 
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Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) odstavkov 1(a) in (d) se dodeli v obliki 
dodatnih letnih plačil,

a) odstavka 1(a) se dodeli v obliki dodatnih 
letnih plačil,

Or. fr

Obrazložitev

Glej utemeljitev pri členu 68(1)(d). 

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) odstavka 1(e) se dodeli v obliki
kompenzacijskih plačil, kakor je določeno 
v členu 70.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Glej utemeljitev pri členu 68(1)(e). 

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Prenos pravic do plačila s povečanimi 
zneski na enoto in prenos dodatnih pravic 
do plačila iz odstavka 5(c) se lahko dovoli 
le, če prenesene pravice vključujejo 
prenos enakovrednega števila hektarjev. 

črtano
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Or. fr

Obrazložitev

Vse omejitve v shemi enotnih plačil so bile črtane, torej jih nima smisla na tem mestu ponovno 
uvajati ter povzročati nepotrebne zapletenosti.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Podpora za ukrepe iz odstavka 1 je 
skladna z drugimi ukrepi in politikami 
Skupnosti.

7. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
128(2) opredeli pogoje za dodelitev 
podpore iz tega oddelka, zlasti z
namenom, da bi zagotovila skladnost z
drugimi ukrepi in politikami Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

S tem je besedilo jasnejše in razumnejše.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 7 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice Komisijo v naprej 
obvestijo o načrtovanih ukrepih in 
prelevmanih.

Or. fr

Obrazložitev

Če se nameravajo zanesti na subsidiarnost, je pomembno, da države članice Komisijo 
obvestijo o načrtovanih ukrepih. 
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Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) odstavkov 1(a), (b), (c) in (d), s
prehodom na linearno znižanje pravic, 
dodeljenih kmetom in/ali iz nacionalne 
rezerve,

a) odstavkov 1(a), (b), in (c), s prehodom 
na linearno znižanje pravic, dodeljenih 
kmetom in/ali iz nacionalne rezerve,

Or. fr

Obrazložitev

Glej utemeljitev pri členu 68(1)(d).

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) odstavka 1(e), s prehodom po potrebi 
na linearno znižanje enega ali več plačil, 
ki se bodo izplačala upravičencem do 
ustreznih plačil v skladu s tem naslovom 
in v okviru meja, določenih v odstavku 1 
in 3.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Glej utemeljitev pri členu 68(1)(e).
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Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
128(2) opredeli pogoje za dodelitev 
podpore iz tega oddelka, zlasti z 
namenom, da bi zagotovila skladnost z 
drugimi ukrepi in politikami Skupnosti ter 
odpravila kopičenje podpore.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Odstavek premeščen v odstavek 7.

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 68 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 68a
Podpora v okviru enotne skupne ureditve 
trga
1. Države članice se lahko najpozneje do 
1. avgusta vsakega leta pred pričetkom 
izvajanja tega člena odločijo, da bodo od 
leta 2010 uporabile do 5 % svojih 
nacionalnih zgornjih mej iz člena 41 za 
dodelitev podpore kmetom: 
a) v obliki prispevkov za premije za 
zavarovanje pridelka; 
b) v obliki prispevkov za vzajemne sklade 
za bolezni živali in rastlin.
2. Podpora za ukrepe iz:
a) odstavka 1(a) se dodeli v obliki 
dodatnih letnih plačil;
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b) odstavka 1(b) se dodeli v obliki 
kompenzacijskih plačil; 
3. Države članice pridobijo sredstva, 
potrebna za financiranje podpore iz:
a) odstavka 1(a) s prehodom na linearno 
znižanje pravic, dodeljenih kmetom in/ali 
iz nacionalne rezerve;
b) odstavka 1(b) s prehodom po potrebi na 
linearno znižanje enega ali več plačil, ki 
se bodo izplačala upravičencem do 
ustreznih plačil v skladu s tem naslovom. 
4. Podpora iz naslova ukrepov iz odstavka 
1(b) je omejena na odstotek, določen s 
sklepom 94/800/EC.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotoviti je treba ustrezno podporo tema dvema ukrepoma, ki sta potrebna za spopadanje z 
morebitno nestabilnostjo kmetijskih trgov. Iz istega razloga jih je primerno vključiti v enotno 
skupno ureditev trga. 

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 68 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 68b
Premostitvena klavzula

1. Države članice, ki členov 68 in 68 a ne 
izvajajo ali ju ne izvajajo v celoti, lahko 
nerazporejene zneske uporabijo za 
ukrepe, v okviru programov za razvoj 
podeželja v skladu s pogoji iz uredbe (ES) 
št. 378/2007. Uporabijo se v skladu s 
členom 69(5) uredbe (ES) št. 1698/2005 in 
brez finančne udeležbe države članice, v 
kateri so bili ustvarjeni. 

Or. fr
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Obrazložitev

Čeprav poročevalec v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 12. marca predlaga 
zmanjšanje prenosov v drugi steber, njegov namen ni odvzem sredstev za razvoj podeželja. 
Zdi se torej primerno, da se državam članicam, ki zneskov iz členov 68 in 68a ne nameravajo 
porabiti ali jih ne nameravajo porabiti v celoti, dovoli, da se odločijo podpreti programe za 
razvoj podeželja. Vseeno ker zneski, ki ostajajo v prvem stebru, ne smejo biti sofinancirani, se 
jih v drugi steber lahko prenese samo brez možnosti sofinanciranja.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 69 črtano
Zavarovanje pridelka

1. Države članice lahko sofinancirajo 
premije za zavarovanje pridelka proti 
izgubam, ki jih povzročijo slabe 
vremenske razmere.
V tem členu „slabe vremenske razmere“ 
pomeni vremenske razmere, ki jih lahko 
izenačimo z naravnimi nesrečami, kakršni 
so zmrzal, toča, led, dež ali suša in ki 
lahko uničijo več kot 30 % povprečja letne 
proizvodnje danega kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnem povprečju, 
ki temelji na predhodnem petletnem 
obdobju, pri čemer je izključena najvišja 
in najnižja vpisna vrednost.
2. Finančni prispevek, odobren na kmeta, 
znaša 60 % zavarovalne premije, ki jo je 
treba plačati. Države članice se lahko 
odločijo, da bodo povečale finančni 
prispevek na 70 % ob upoštevanju 
podnebnih razmer ali razmer v zadevnem 
sektorju.
Države članice lahko znesek premije, ki je 
upravičen do finančnega prispevka, 
omejijo z uporabo ustreznih zgornjih 
meja.
3. Kritje z zavarovanjem pridelkov je na 
voljo le, če je slabe vremenske razmere 
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priznal pristojni organ zadevne države 
članice. 
4. Izplačila zavarovanja nadomestijo 
največ skupne stroške za nadomestitev 
izgub iz odstavka 1 in ne zahtevajo ali 
določajo vrste ali količine prihodnje 
pridelave.
5. Vsak finančni prispevek se izplača 
neposredno zadevnemu kmetu
6. Izdatke držav članic za odobritev 
finančnih prispevkov sofinancira 
Skupnost iz sredstev iz člena 68(1) v višini 
40 % upravičenih zneskov zavarovalnih 
premij, določenih v skladu z odstavkom 2 
tega člena. 
Prvi pododstavek ne posega v kakršna koli 
pooblastila države članice, da svojo 
udeležbo pri financiranju finančnih 
prispevkov v celoti ali delno v zadevnih 
sektorjih pokrije z obveznimi sistemi 
kolektivne odgovornosti.
7. Finančni prispevek ne sme predstavljati 
ovire za delovanje notranjega trga z 
zavarovalnimi storitvami. Finančni 
prispevek se ne sme omejiti na 
zavarovanje, ki ga zagotovi ena sama 
zavarovalna družba ali skupina družb ali 
se pogojevati s tem, da se zavarovalna 
pogodba sklene z družbo, ustanovljeno v 
zadevni državi članici.

Or. fr

Obrazložitev

Namen seveda ni črtanje te zelo pozitivne določbe, ampak njen prenos v uredbo o enotni 
skupni ureditvi trga. 
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Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 70 črtano
Vzajemni skladi za bolezni živali in rastlin
1. Države članice lahko določijo, da se 
kmetom izplača finančno nadomestilo za 
gospodarske izgube, ki jih je povzročil 
izbruh bolezni živali ali rastlin, s pomočjo 
finančnih prispevkov v vzajemne sklade. 
2. V tem členu:
a) „vzajemni sklad“ pomeni sistem, ki ga 
je akreditirala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo, v okviru katerega 
se povezani kmetje zavarujejo in iz 
katerega se dodelijo odškodnine kmetom, 
ki so jih prizadele ekonomske izgube 
zaradi izbruha bolezni živali ali rastlin; 
b) „ekonomske izgube“ pomeni kakršne 
koli dodatne stroške, ki nastanejo kmetu 
zaradi izrednih ukrepov, ki jih kmet 
sprejme z namenom zmanjšati ponudbo 
na zadevnem trgu, ali kakršno koli znatno 
izgubo proizvodnje. Stroški, za katere se 
sme nadomestilo odobriti v skladu z 
drugimi določbami Skupnosti, in stroški 
zaradi uporabe kakršnih koli drugih 
zdravstvenih in veterinarskih ali 
fitosanitarnih ukrepov ne štejejo za 
ekonomske izgube.
3. Vzajemni skladi izplačajo finančno 
nadomestilo neposredno povezanim 
kmetom, ki so jih ekonomske izgube 
prizadele.
Vir finančnega nadomestila, ki jih 
izplačajo vzajemni skladi, je:
a) delniški kapital, ki ga v sklade 
prispevajo povezani kmetje in/ali
b) posojila, ki jih skladi najamejo po 
komercialnih pogojih.
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Kakršen koli začetni delniški kapital ne 
sme izvirati iz javnih sredstev. 
4. Finančni prispevki iz odstavka 1 se 
lahko nanašajo na: 
a) administrativne stroške ustanovitve 
vzajemnega sklada, razporejene največ na 
tri leta,
b) vračilo kapitala in obresti na 
komercialna posojila, ki jih vzajemni 
sklad najame za namene izplačila 
finančnega nadomestila kmetom,
c) zneske, ki jih vzajemni skladi izplačajo 
iz svojega delniškega kapitala kot 
finančno nadomestilo kmetom.
Najmanjše in največje trajanje 
komercialnih posojil, upravičenih za 
finančni prispevek, določi Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 128(2).
Če sklad izplača finančno nadomestilo v 
skladu s točko (c) prvega pododstavka, 
sledi javni finančni prispevek enakemu 
ritmu, kot je določen za komercialno 
posojilo minimalnega trajanja. 5.
5. Kateri koli finančni prispevek ne sme 
preseči 60 % stroškov iz odstavka 4. 
Države članice se lahko odločijo za 
povečanje svojega finančnega prispevka 
na 70 % ob upoštevanju razmer v 
zadevnem sektorju. Kakršne koli stroške, 
ki se ne pokrijejo s finančnimi prispevki, 
krijejo povezani kmetje.
Države članice lahko omejijo stroške, ki 
so upravičeni za finančni prispevek, tako, 
da uporabijo:
a) zgornje meje na sklad,
b) ustrezne zgornje meje na enoto.
6. Izdatke držav članic za finančne 
prispevke sofinancira Skupnost iz skladov 
iz člena 68(1) v višini 40 % zneskov, 
upravičenih po odstavku 4.
Prvi pododstavek ne posega v kakršna koli 
pooblastila države članice, da svojo 
udeležbo pri financiranju finančnih 
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prispevkov v celoti ali delno v zadevnih 
sektorjih pokrije z obveznimi sistemi 
kolektivne odgovornosti.
7. Države članice opredelijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev 
kompenzacijskih plačil kmetom v primeru 
krize ali za upravljanje in nadziranje teh 
pravil.
8. Države članice predložijo Komisiji letno 
poročilo o izvajanju tega člena. Obliko, 
vsebino, časovno razporeditev in roke 
poročila določi Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 128(2).

Or. fr

Obrazložitev

Namen seveda ni črtanje te zelo pozitivne določbe, ampak njen prenos v uredbo o enotni 
skupni ureditvi trga.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za leta 2009, 2011 in 2012 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

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 2 – preglednica 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
(EUR/ha)
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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 Parlamenta
(EUR/ha)

2009 do 2013
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. fr

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Sektor 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 1A
PREMIJE ZA STROČNICE

Člen 74a
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Področje uporabe
Pomoč se odobri pridelovalcem stročnic 
pod pogoji, opredeljenimi v tem oddelku.
Stročnice zajemajo:

a) grah iz oznake KN 071310,

b) bob iz oznake KN 071350,
c) sladko lupino iz oznake KN 
ex12092950.

Člen 74b
Znesek in upravičenost

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 74c
Površina

1. S tem se določi največja zajamčena 
površina v velikosti 1 400 000 ha, za 
katero se lahko odobri pomoč.
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).

Or. fr

Obrazložitev

Ker so žitarice postale bolj privlačne, je zaznati občutno zmanjšanje površin za pridelavo 
stročnic, kar razen negativnih posledic na kmetijskih in okoljski ravni povzroča tudi tveganje 
za motnje v njihovi razpoložljivosti za živalsko krmo. 
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Predlog spremembe 104

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;

– 66,32 EUR za tržna leta 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013;

Or. fr

Predlog spremembe 105

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. fr

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Oddelek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 6 A

POMOČ ZA TOBAK

Člen 87 a
Področje uporabe

Za proizvodna leta do leta 2010, 2011 in 
2012 se lahko dodeli pomoč kmetom, ki 
pridelujejo surovi tobak v skladu z oznako 
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KN 2401, pod pogoji, ki so navedeni v tem 
oddelku.

Člen 87b
Merila za upravičenost do pomoči

Pomoč se dodeli kmetom, ki jim je bila 
izplačana premija za tobak v skladu z 
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 2002 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 z dne 22. decembra 1998 o 
določitvi podrobnih pravil za uporabo 
Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 glede 
sheme premij, proizvodnih kvot in 
posebne pomoči za skupine proizvajalcev 
v sektorju surovega tobaka1; 
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, zajetih v 
cilju številka I, ali proizvodnja sort 
različne kakovosti.
Na koncu obdobja izvajanja sheme 
enotnega plačila na površino v skladu s
členom 111 in ko velja člen 87 a, se 
proizvodne kvote za tobak v skladu s prvo 
alineo dodelijo najkasneje konec prvega 
leta izvajanja sheme enotnega plačila.
____________
1UL L 358, 31.12.1998, str. 17. Uredba, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 1809/2004 (UL L 318, 19.10.2004, str. 18).

Člen 87c
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Zneski
Najvišji znesek skupne pomoči, ki 
vključuje tudi zneske, prenesene iz Sklada 
Skupnosti za tobak iz člena 87 d, se 
določijo 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

Člen 87d
Prenos v Sklad Skupnosti za tobak

Z zneskom v višini 5 % pomoči za tobak, 
dodeljene na podlagi tega oddelka, 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. fr

Obrazložitev

S tem se v predlog spremembe preoblikuje resolucija Evropskega parlamenta, izglasovana z 
veliko večino 26. maja 2008. 
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Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Znesek premije na ovco je 21 EUR. Za 
kmete, ki tržijo ovčje mleko ali proizvode, 
ki temeljijo na ovčjem mleku, pa znaša 
premija na ovco 6,8 EUR.

4. Znesek premije na ovco je 21 EUR. Za 
kmete, ki tržijo ovčje mleko ali proizvode, 
ki temeljijo na ovčjem mleku, pa znaša 
premija na ovco 16,8 EUR.

Or. fr

Obrazložitev

S tem se popravi napaka Komisije. 

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Znesek premije na kozo je 6,8 EUR. 5. Znesek premije na kozo je 16,8 EUR.

Or. fr

Obrazložitev

S tem se popravi napaka Komisije.

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 98 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) „regija“ pomeni državo članico ali 
regijo v državi članici, po izbiri zadevne 
države članice,

črtano

Or. fr
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Obrazložitev

Opredelitev se prenese v člen 2 te uredbe, ki povzema vse potrebne opredelitve za 
razumevanje besedila. 

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 119 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nove države članice, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila na površino se 
lahko najpozneje do 1. avgusta 2009 in z 
veljavnostjo od koledarskega leta 2010 
odločijo da bodo do 10 % svojih 
nacionalnih zgornjih meja iz člena 41 
uporabile za dodelitev podpore kmetom, 
kakor je določeno v točkah (a), (b), (c), (d) 
in (e) člena 68(1) ter v skladu s 
členom 68(2) do (9) in členoma 69 in 70.

1. Nove države članice, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila na površino se 
lahko najpozneje do 1. avgusta 2009 in z 
veljavnostjo od koledarskega leta 2010 
odločijo da bodo do 10 % svojih 
nacionalnih zgornjih meja iz člena 41 
uporabile za dodelitev podpore kmetom, 
kakor je določeno v točkah (a), (b) in (c) 
člena 68(1) ter v skladu s členom 68(2) do 
(9).
Nove države članice, ki uporabljajo shemo 
enotnega plačila na površino, se lahko do 
1. avgusta vsakega leta pred izvajanjem 
določb iz člena 68a odločijo, da bodo od 
leta 2010 do 5 % svojih nacionalnih 
zgornjih meja iz člena 41 uporabile za 
dodelitev podpore kmetom, kakor je 
določeno v točkah (a), (b) in (c) 
člena 68a(1) ter v skladu s členom 68a(2), 
(3) in (4).

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica oblikovanja členov 68a in 68c. 
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Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 123

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 123 črtano
Finančni transferji za prestrukturiranje v 

tobačnih regijah
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.

Or. fr

Obrazložitev

Kot pri oddelku 6 b se s tem se v predlog spremembe preoblikuje resolucija Evropskega 
parlamenta, izglasovana z veliko večino 26. maja 2008.

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 125

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslovi III in IV se ne uporabljajo za 
francoske čezmorske departmaje, na 
Azorih in Madeiri ter na Kanarskih otokih.

Naslovi III in IV se ne uporabljajo za 
francoske čezmorske departmaje, na 
Azorih in Madeiri ter na Kanarskih otokih
razen členov 68 in 68a.

Or. fr
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Predlog spremembe 113

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), 4
(plačilo na površino za lupinarje), 8,
(energetske poljščine), 9 (pomoč za 
semena), 10 (plačilo na površino za 
poljščine), 10 b (pomoč za oljčne nasade),
in 10 d (pomoč na površino za hmelj) 
naslova IV navedene uredbe še naprej 
uporabljajo za leto 2009.

Or. fr

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Priloga I – sektor "Trda pšenica" (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trda pšenica
Naslov IV, poglavje 1 Uredbe (ES) 
št. 1782/2003*
Pomoč na površino
*Samo za leto 2009.

Or. fr
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Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Priloga I – stročnice– stolpec "Pravna podlaga"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov IV, poglavje 2 Uredbe (ES) 
št. 1782/2003

Naslov IV, poglavje 1 oddelek 1a uredbe

Or. fr

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Priloga I – tobak – stolpec "Pravna podlaga"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov IV, poglavje 10 c Uredbe (ES) 
št. 1782/2003

Naslov IV, poglavje 1 oddelek 6a uredbe

Or. fr

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Priloga I – Poljščine – stolpec "Pravna podlaga"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslov IV, poglavje 10 Uredbe (ES) 
št. 1782/2003 

Naslov IV, poglavje 10 Uredbe (ES) 
št. 1782/2003* 
*Samo za leto 2009.

Or. fr

Obrazložitev

S tem se popravi napaka Komisije.
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Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Priloga II– točka A a (novo) 

Predlog spremembe
A a Varnost pri delu

8 a Direktiva Sveta z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje 
izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).

Člen 6

Členi 3, 
6, 8 in 9

8 b Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 
2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) 
Direktive 89/391/EGS)
(UL L 262, 17.10.2000, str. 21)

8 c Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri 
delu
(UL L 216, 20.8.1994, str. 12)

8 d Direktiva 2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v 
skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS)
(UL L 158, 30.4.2004, str. 50)

Členi 3 in 
4 do 12

Or. fr

Obrazložitev

To je zgolj posledica vključitve varnosti pri delu med predpisane zahteve ravnanja. 

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Priloga IV 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

v milijonih EUR

Koledarsko leto 2009 2010 2011 2012
Belgija 583,2 570,9 563,1 553,9
Češka republika 773,0
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Danska 985,9 965,3 954,6 937,8
Nemčija 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Estonija 88,9
Irska 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Grčija 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Španija 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Francija 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Italija 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Ciper 48,2
Latvija 130,5
Litva 337,9
Luksemburg 35,2 34,5 34,0 33,4
Madžarska 1 150,9
Malta 4,6
Nizozemska 841,5 827,0 829,4 815,9
Avstrija 727,7 718,2 712,1 704,9
Poljska 2 730,5
Portugalska 635,8 623,0 622,6 622,6
Slovenija 129,4
Slovaška 335,9
Finska 550,0 541,2 536,0 529,8
Švedska 731,7 719,9 710,6 699,8
Združeno kraljestvo 3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Predlog spremembe 

v milijonih EUR

Koledarsko leto 2009 2010 2011 2012
Belgija p.m p.m p.m p.m
Češka republika p.m p.m p.m p.m
Danska p.m p.m p.m p.m
Nemčija p.m p.m p.m p.m
Estonija p.m p.m p.m p.m
Irska p.m p.m p.m p.m
Grčija p.m p.m p.m p.m
Španija p.m p.m p.m p.m
Francija p.m p.m p.m p.m
Italija p.m p.m p.m p.m
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Ciper p.m p.m p.m p.m
Latvija p.m p.m p.m p.m
Litva p.m p.m p.m p.m
Luksemburg p.m p.m p.m p.m
Madžarska p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m
Nizozemska p.m p.m p.m p.m
Avstrija p.m p.m p.m p.m
Poljska p.m p.m p.m p.m
Portugalska p.m p.m p.m p.m
Slovenija p.m p.m p.m p.m
Slovaška p.m p.m p.m p.m
Finska p.m p.m p.m p.m
Švedska p.m p.m p.m p.m
Združeno kraljestvo p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Obrazložitev

Prilogo je treba revidirati zaradi upoštevanja predlogov sprememb Evropskega parlamenta. 

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Priloga VIII 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Preglednica 1

(EUR '000)

Država članica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in 
pozneje

Belgija 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Danska 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Nemčija 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Irska 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Grčija 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Španija 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
Francija 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Italija 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luksemburg 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Nizozemska 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
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Avstrija 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugalska 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Finska 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Švedska 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Združeno kraljestvo 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Preglednica 2*
(EUR '000)

Država članica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in 
pozneje

Bolgarija 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Češka republika 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Estonija 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Ciper 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Latvija 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Litva 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Madžarska 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Poljska 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Romunija 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Slovenija 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slovaška 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

*Zgornje meje so izračunane ob upoštevanju razporeda povečanj iz člena 110.

Predlog spremembe 
Preglednica 1

(EUR '000)

Država članica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in 
pozneje

Belgija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Danska p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Nemčija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Irska p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Grčija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Španija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Francija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Italija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Luksemburg p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Nizozemska p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Avstrija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Portugalska p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Finska p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Švedska p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Združeno kraljestvo p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Preglednica 2
(EUR '000)

Država članica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in 
pozneje

Bolgarija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Češka republika p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Estonija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ciper p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
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Latvija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Litva p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Madžarska p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Poljska p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Romunija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Slovenija p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Slovaška p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Obrazložitev

Prilogo je treba revidirati zaradi upoštevanja predlogov sprememb Evropskega parlamenta. 

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Priloga X – del I – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– od leta 2010 premija za stročnice iz 
poglavja 2 naslova IV Uredbe (ES) 
št. 1782/2003;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Z ukinitvijo vezane pomoči bi tvegali še večje zmanjšanje površin, na katerih se pridelujejo 
stročnice, kar lahko povzroči motnje v njihovi razpoložljivosti za živalsko krmo. 

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
Priloga X – del I – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– od leta 2010 posebno plačilo za riž iz 
poglavja III naslova IV Uredbe (ES) 
št. 1782/2003 in oddelka 1 poglavja 1 
naslova IV te uredbe v skladu s časovnim 
razporedom iz člena 72(2) te uredbe;

– od leta 2013 posebno plačilo za riž iz 
poglavja III naslova IV Uredbe (ES) 
št. 1782/2003 in oddelka 1 poglavja 1 
naslova IV te uredbe v skladu s časovnim 
razporedom iz člena 72(2) te uredbe;
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Or. fr

Obrazložitev

Vključitev v shemo enotnega plačila je možna šele od leta 2013 dalje.

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Priloga X – del I– alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– od leta 2011 pomoč za predelavo 
posušene krme iz pododdelka I oddelka I 
poglavja IV naslova I dela II Uredbe (ES) 
št. 1234/2007;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Posušena krma spada v okvir skupne ureditve trga, ki je v postopku presoje, katere rezultati 
še niso znani. Če se mora sektor, da bi preživel, prestrukturirati, se v trenutnem kriznem 
položaju živalske proizvodnje zdi primerno ohraniti zagotoviti, da se ohrani ponudba 
beljakovinsko bogatih proizvodov. 

Predlog spremembe 124

Predlog uredbe
Priloga X – del I– alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– od leta 2011 pomoč za predelavo lanu, 
gojenega za vlakna, iz pododdelka II 
oddelka I poglavja IV naslova I dela II 
Uredbe (ES) št. 1234/2007 v skladu s 
časovnim razporedom iz navedenega 
pododdelka;

– od leta 2013 pomoč za predelavo lanu, 
gojenega za vlakna, iz pododdelka II 
oddelka I poglavja IV naslova I dela II 
Uredbe (ES) št. 1234/2007 v skladu s 
časovnim razporedom iz navedenega 
pododdelka;

Or. fr
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Obrazložitev

Komisija sama izvaja zelo pozitivno študijo skupne ureditve trga za lan in konopljo, torej ni 
razloga, da bi ta mehanizem zdaj ukinili. 

Predlog spremembe 125

Predlog uredbe
Priloga X – del I– alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– od leta 2011 premija za krompirjev škrob 
iz člena [95a] Uredbe (ES) št. 1234/2004 in 
v skladu s časovnim razporedom iz člena 
75 te uredbe, pomoč za škrobni krompir iz 
navedenega člena.

– od leta 2013 premija za krompirjev škrob 
iz člena [95a] Uredbe (ES) št. 1234/2004 in 
v skladu s časovnim razporedom iz člena 
75 te uredbe, pomoč za škrobni krompir iz 
navedenega člena.

Or. fr

Obrazložitev

Ukinitev te proizvodnje bi lahko imela resne posledica za zaposlenost v nekaterih regijah, 
torej se zdi primerno ureditev obdržati do leta 2013. 

Predlog spremembe 126

Predlog uredbe
Priloga X – del II– alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v skladu s časovnim razporedom iz člena 
55, plačila za govedino in teletino, razen 
premije za krave dojilje.

v skladu s časovnim razporedom iz člena 
55, plačila za govedino in teletino, razen 
premije za krave dojilje in klavne premije 
za teleta.

Or. fr
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Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Priloga XI – preglednica "Posušena krma"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednica "posušena krma" Ta preglednica se črta

Or. fr

Predlog spremembe 128

Predlog uredbe
Priloga XI – preglednica "Stročnice"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednica "stročnice" Ta tabela se črta

Or. fr

Predlog spremembe 129

Predlog uredbe
Priloga XI – preglednica "Riž"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stolpec 2010 črtano
Stolpec 2011
Stolpec 2012

Or. fr

Predlog spremembe 130

Predlog uredbe
Priloga XI – preglednica "Lan z dolgimi vlakni"



PR\727224SL.doc 83/83 PE407.775v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stolpec 2011 črtano
Stolpec 2012

Or. fr

Predlog spremembe 131

Predlog uredbe
Priloga XI – preglednica "Pomoč za predelavo krompirjevega škroba"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stolpec 2011 črtano
Stolpec 2012

Or. fr

Predlog spremembe 132

Predlog uredbe
Priloga XI – preglednica "Pomoč za predelavo krompirjevega škroba"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stolpec 2011 črtano
Stolpec 2012

Or. fr
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