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Predlog spremembe 45
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se nadalje 
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki in 
pašniki.

(9) S sprejetimi pravili bi bilo treba 
zagotoviti, da upravičenost zemljišč do 
plačila  odraža prevladujoče edinstvene 
razmere v vsaki državi članici na področju 
pridelave in uporabe v kmetijske namene 
ter fizične značilnosti tradicionalnih 
pašnikov, s čimer bi preprečili opuščanje 
zemljišč in ohranili biotsko raznovrstnost 
in krajinske značilnosti. Zaradi posebnih 
novih elementov in za zagotovitev varstva 
pravic upravičencev je na Komisijo treba 
prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da 
se nadalje določijo opredelitve v zvezi z 
dostopom do podpore v okviru te uredbe, 
vzpostavi okvir, v katerem vsaka država 
članica določi minimalne aktivnosti, ki jih 
je treba izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnim travinjem.

Or. en

Predlog spremembe 46
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se nadalje 
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki in 
pašniki.

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe, da se nadalje določijo 
opredelitve v zvezi z dostopom do podpore 
v okviru te uredbe, vzpostavi okvir, v 
katerem vsaka država članica določi 
minimalne aktivnosti, ki jih je treba izvesti 
na območjih, ki se naravno vzdržujejo v 
stanju, primernem za pašo ali pridelavo, ter 
pragove za začasno odpravo ali izgubo 
kakovosti kmeta, pa tudi merila, ki jih 
morajo kmetje izpolnjevati, da se zanje 
šteje, da so izpolnili obveznost vzdrževanja 
kmetijske površine v stanju, primernem za 
proizvodnjo, ter merila za ugotavljanje 
prevladovanja trav in drugih krmnih rastlin 
v zvezi s trajnim travinjem in pašniki.

Or. en

Predlog spremembe 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Državam članicam bi morala biti 
dana možnost, da zadevni znesek 
prenesejo iz prvega v drugi steber. 
Komisija bi morala najkasneje do začetka 
leta 2014 po posvetovanju z državami 
članicami določiti najvišji dopustni znesek 
prenosa.

Or. lt
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Predlog spremembe 48
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc. 
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi. 
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji. 
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc. 
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi. 
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. 
Vendar bi morale države članice, pri 
katerih bo raven neposrednih plačil tudi 
po prilagoditvi nižja od 80 % povprečja 
Unije, prilagoditi svojo raven plačil na 
80 %. To konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji. 
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
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cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 49
Riikka Manner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje trajnih 
pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje trajnih 
pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
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30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti 
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, in za kmete, ki 
so se zavezali k izvajanju okoljskih in 
podnebnih ukrepov v skladu s členom 29 
Uredbe (EU) št. [URP], je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti 
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. fi

Predlog spremembe 50
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje, 
biotsko raznovrstnost in okolje, po vsej 
Uniji. Za ta namen morajo države članice 
poleg osnovnega plačila uporabiti del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila za obvezne prakse, ki jih morajo 
izvajati kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, preverljivih 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
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diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti 
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti 
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. en

Predlog spremembe 51
Matthias Groote

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje podpore trajnostnemu 
kmetijstvu in okoljske uspešnosti z 
obvezno „zeleno“ komponento 
neposrednih plačil. S tem se bo nudila
podpora kmetijskim praksam, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje, po vsej 
Uniji, hkrati pa se bo zagotovilo 
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nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

ozemeljsko ravnovesje med zanesljivo 
preskrbo s hrano in okoljem. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje trajnih 
pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. de

Predlog spremembe 52
Julie Girling
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali 
delno nahajajo na območjih 
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z
dogovorjeno „zeleno“ komponento 
neposrednih plačil, ki bodo nudila podporo 
uporabi kmetijskim praksam, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje, po vsej 
Uniji. Za ta namen morajo države članice 
poleg osnovnega plačila uporabiti del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila za obvezne prakse, ki jih morajo 
izvajati kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov. Ti ukrepi lahko 
vključujejo „zelene“ ukrepe, kot so izbor 
posevkov, primernih za hrano 
prostoživečih živali, ptic in žuželk, 
načrtovani koridorji biotske 
raznovrstnosti, ukrepi za omilitev posledic 
podnebnih sprememb in splošno okoljsko 
upravljanje. Ti ukrepi bi morali biti 
sorazmerni in prilagojeni lokalnim 
podnebnim razmeram, prsti in vodnim 
razmeram.
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[HZU].

Or. en

Predlog spremembe 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen bi 
morale države članice imeti možnost, da
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila za obvezne prakse, ki jih morajo 
izvajati kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnega travinja in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
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ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti.
Neupoštevanje „zelene“ komponente bi 
moralo vplivati na znesek dodeljenih 
neposrednih plačil.

Or. en

Predlog spremembe 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Zaradi različnih okoljskih razmer v 
državah članicah bi „zelene“ cilje morda 
bolje uresničili na nacionalni ali 
regionalni ravni. Države članice bi zato 
morale imeti več prožnosti pri izvajanju 
„zelene“ komponente neposrednih plačil.

Or. en

Predlog spremembe 55
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovi sorazmerna in 
nediskriminatorna uporaba obveznosti 
glede ukrepa diverzifikacije posevkov, ki 
privede do boljšega varstva okolja, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov z 
namenom opredelitve „posevkov“ in 

črtano
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pravil v zvezi z uporabo ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 56
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike in travnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajno travinje in pašnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s členom 
290 Pogodbe pooblastiti za sprejemanje 
aktov za sprejetje pravil v zvezi z uporabo 
tega ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 57
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da se zagotovi učinkovito in skladno 
izvajanje ukrepa območja z ekološko 
usmeritvijo ob upoštevanju posebnosti 
držav članic, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za nadaljnjo 
opredelitev vrst območij z ekološko 
usmeritvijo, navedenih v okviru tega 
ukrepa, ter za dodajanje in opredelitev 
drugih vrst območij z ekološko 
usmeritvijo, ki se jih lahko upošteva v 
zvezi z odstotkom, navedenim v okviru 
tega ukrepa.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) "Zelena“ komponenta neposrednih 
plačil mora predstavljati spodbudo in ne 
bremena.  Tako se kmetom ne sme 
naložiti dodatnih upravnih zahtev. Hkrati 
pa se ne sme določiti dodatnih zahtev ali 
omejitev na področjih, kjer že veljajo 
zahteve navzkrižne skladnosti:

Or. en

Predlog spremembe 59
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za vezano 
podporo v nekaterih sektorjih v jasno 
opredeljenih primerih. Sredstva, ki se lahko 
uporabijo za katero koli vezano podporo, je 
treba omejiti na ustrezno raven, hkrati pa 
dovoliti, da se taka podpora odobri v 
državah članicah ali njihovih posebnih 
regijah, ki se soočajo s posebnimi 
situacijami, v katerih so zaradi 
ekonomskih, okoljskih in/ali socialnih 
razlogov zlasti pomembni določene vrste 
kmetovanja ali določeni kmetijski sektorji.
Državam članicam je treba dovoliti, da za 
to podporo uporabijo do 5 % svojih 
nacionalnih zgornjih mej ali 10 % v 
primeru, ko je njihova raven vezane 

(33) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za vezano 
podporo v nekaterih sektorjih v jasno 
opredeljenih primerih. Sredstva, ki se lahko 
uporabijo za katero koli vezano podporo, je 
treba omejiti na ustrezno raven, hkrati pa 
dovoliti, da se taka podpora odobri v 
državah članicah ali njihovih posebnih 
regijah, ki se soočajo s posebnimi 
situacijami, v katerih so zaradi 
ekonomskih, okoljskih in/ali socialnih 
razlogov zlasti pomembni določene vrste 
kmetovanja ali določeni kmetijski sektorji.
Državam članicam je treba dovoliti, da za 
to podporo uporabijo do 5 % svojih 
nacionalnih zgornjih mej ali 10 % v 
primeru, ko je njihova raven vezane 
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podpore v vsaj enem od let v obdobju 
2010–2013 presegla 5 %. Vendar je treba 
državam članicam v ustrezno utemeljenih 
primerih, ko se v določeni regiji izkažejo 
posebne pereče potrebe, in na podlagi 
odobritve Komisije dovoliti, da uporabijo 
več kot 10 % svojih nacionalnih zgornjih 
mej. Odobritev vezane podpore je treba 
dovoliti le v obsegu, ki je potreben za 
spodbujanje ohranitve trenutnih ravni 
proizvodnje v navedenih regijah. Ta 
pomoč mora biti na voljo tudi kmetom, ki
imajo 31. decembra 2013 posebne pravice 
do plačila, dodeljene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1782/2003 in Uredbo (ES) 
št. 73/2009, in ne razpolagajo z 
upravičenimi hektari za uveljavljanje 
pravic do plačila. V zvezi z odobritvijo 
prostovoljne vezane podpore, ki presega 
10 % letne nacionalne zgornje meje, ki jo 
določi država članica, je treba Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje izvedbenih 
ukrepov brez uporabe Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

podpore v vsaj enem od let v obdobju 
2010–2013 presegla 5 %. Treba je 
predvideti možnost vezane podpore za 
pridelke, ki koristijo okolju, predvsem 
stročnice in pridelke, ki povečujejo 
neodvisnost pri rastlinskih beljakovinah.

Or. fr

Predlog spremembe 60
Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za vezano 
podporo v nekaterih sektorjih v jasno 
opredeljenih primerih. Sredstva, ki se lahko 
uporabijo za katero koli vezano podporo, je 
treba omejiti na ustrezno raven, hkrati pa 
dovoliti, da se taka podpora odobri v 
državah članicah ali njihovih posebnih 
regijah, ki se soočajo s posebnimi 
situacijami, v katerih so zaradi 

(33) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za vezano 
podporo v nekaterih sektorjih v jasno 
opredeljenih primerih. Sredstva, ki se lahko 
uporabijo za katero koli vezano podporo, je 
treba omejiti na ustrezno raven, hkrati pa 
dovoliti, da se taka podpora odobri v 
državah članicah ali njihovih posebnih 
regijah, ki se soočajo s posebnimi 
situacijami, v katerih so zaradi 
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ekonomskih, okoljskih in/ali socialnih 
razlogov zlasti pomembni določene vrste 
kmetovanja ali določeni kmetijski sektorji.
Državam članicam je treba dovoliti, da za 
to podporo uporabijo do 5 % svojih 
nacionalnih zgornjih mej ali 10 % v 
primeru, ko je njihova raven vezane 
podpore v vsaj enem od let v obdobju 
2010–2013 presegla 5 %. Vendar je treba 
državam članicam v ustrezno utemeljenih 
primerih, ko se v določeni regiji izkažejo 
posebne pereče potrebe, in na podlagi 
odobritve Komisije dovoliti, da uporabijo 
več kot 10 % svojih nacionalnih zgornjih 
mej. Odobritev vezane podpore je treba
dovoliti le v obsegu, ki je potreben za 
spodbujanje ohranitve trenutnih ravni 
proizvodnje v navedenih regijah. Ta 
pomoč mora biti na voljo tudi kmetom, ki 
imajo 31. decembra 2013 posebne pravice 
do plačila, dodeljene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1782/2003 in Uredbo (ES) 
št. 73/2009, in ne razpolagajo z 
upravičenimi hektari za uveljavljanje 
pravic do plačila. V zvezi z odobritvijo 
prostovoljne vezane podpore, ki presega 
10 % letne nacionalne zgornje meje, ki jo 
določi država članica, je treba Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje izvedbenih 
ukrepov brez uporabe Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

ekonomskih, okoljskih in/ali socialnih 
razlogov zlasti pomembni določene vrste 
kmetovanja ali določeni kmetijski sektorji.
Državam članicam je treba dovoliti, da za 
to podporo uporabijo do 5 % svojih 
nacionalnih zgornjih mej ali 10 % v 
primeru, ko je njihova raven vezane 
podpore v vsaj enem od let v obdobju 
2010–2013 presegla 5 %. Možnost vezane 
podpore bi bilo treba omejiti na majhne 
sektorje s posebnimi potrebami ter je ne bi 
smeli uporabljati kot splošno orodje. 
Glede na to bi bilo treba vezana plačila
čim prej odpraviti.

Or. en

Predlog spremembe 61
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Države članice bi morale imeti 
možnost, da do 5 % svoje nacionalne 
zgornje meje namenijo za posebne 
kmetijske dejavnosti, ki koristijo okolju in 
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dobremu počutju živali. To bi moralo 
vključevati spodbujanje sistemov 
kmetovanja, kot je kmetovanje z visoko 
naravno vrednostjo, ter praks s ciljem 
okoljske uspešnosti in strožjih standardov 
za dobro počutje živali. Da bi bili jasno 
opredeljeni pogoji za odobritev te posebne 
podpore, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s členom 
290 Pogodbe sprejema akte.

Or. en

Predlog spremembe 62
Riikka Manner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Za zmanjšanje upravnih stroškov v 
zvezi z upravljanjem in nadzorom 
neposredne podpore je treba vzpostaviti 
preprosto in specifično shemo za male 
kmete. Za ta namen je treba vsa 
neposredna plačila nadomestiti s pavšalnim 
plačilom. Uvesti je treba pravila, katerih 
namen je poenostavitev formalnosti in ki 
bodo med drugim zmanjšala obveznosti za 
male kmete, kot so tiste v zvezi z zahtevki 
za podporo, kmetijskimi praksami, ki 
ugodno vplivajo na podnebje in okolje, 
navzkrižno skladnostjo in nadzorom iz 
Uredbe (EU) št. […] [HZU], ne da bi se s 
tem ogrozilo izpolnjevanje splošnih ciljev 
prenove in ob razumevanju, da se 
zakonodaja Unije, kakor je navedeno v 
Prilogi II k Uredbi (EU) št […] [HZU], 
uporablja za male kmete. Cilj sheme mora 
biti podpora obstoječi kmetijski strukturi 
malih kmetij v Uniji, ne da bi se 
preprečeval razvoj v smeri bolj 
konkurenčnih struktur. Zato je treba dostop 
do sheme omejiti za obstoječa kmetijska 

(38) Za zmanjšanje upravnih stroškov v 
zvezi z upravljanjem in nadzorom 
neposredne podpore bi moralo biti možno
vzpostaviti preprosto in specifično shemo 
za male kmete. Državam članicam bi 
moralo biti omogočeno, da se same 
odločijo, ali vzpostavijo specifično shemo. 
Za ta namen je treba vsa neposredna plačila 
nadomestiti s pavšalnim plačilom. Uvesti 
je treba pravila, katerih namen je 
poenostavitev formalnosti in ki bodo med 
drugim zmanjšala obveznosti za male 
kmete, kot so tiste v zvezi z zahtevki za 
podporo, kmetijskimi praksami, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje, navzkrižno 
skladnostjo in nadzorom iz Uredbe (EU) 
št. […] [HZU], ne da bi se s tem ogrozilo 
izpolnjevanje splošnih ciljev prenove in ob 
razumevanju, da se zakonodaja Unije, 
kakor je navedeno v Prilogi II k Uredbi 
(EU) št […] [HZU], uporablja za male 
kmete. Cilj sheme mora biti podpora 
obstoječi kmetijski strukturi malih kmetij v 
Uniji, ne da bi se preprečeval razvoj v 
smeri bolj konkurenčnih struktur. Zato je 
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gospodarstva. treba dostop do sheme omejiti za obstoječa 
kmetijska gospodarstva.

Or. fi

Predlog spremembe 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Zaradi okrepitve njihove politike 
razvoja podeželja bi bilo treba državam 
članicam dati možnost, da prenesejo 
sredstva iz svoje zgornje meje neposrednih 
plačil v podporo za razvoj podeželja.
Hkrati je treba državam članicam, v 
katerih je raven neposredne podpore nižja 
od 90 % povprečne ravni podpore v Uniji, 
dati možnost, da prenesejo sredstva iz 
svoje podpore za razvoj podeželja v 
zgornjo mejo neposrednih plačil. Take 
odločitve se lahko z določenimi 
omejitvami sprejmejo enkrat za celotno 
obdobje uporabe te uredbe.

(43) Zaradi okrepitve njihove politike 
razvoja podeželja bi bilo treba državam 
članicam dati možnost, da prenesejo 
sredstva iz svoje zgornje meje neposrednih 
plačil v podporo za razvoj podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 64
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Zaradi okrepitve njihove politike 
razvoja podeželja bi bilo treba državam 
članicam dati možnost, da prenesejo 
sredstva iz svoje zgornje meje neposrednih 
plačil v podporo za razvoj podeželja.
Hkrati je treba državam članicam, v 

(43) Zaradi okrepitve njihove politike 
razvoja podeželja bi bilo treba državam 
članicam dati možnost, da prenesejo 
sredstva iz svoje zgornje meje neposrednih 
plačil v podporo za razvoj podeželja. Take 
odločitve se lahko z določenimi 
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katerih je raven neposredne podpore nižja 
od 90 % povprečne ravni podpore v Uniji, 
dati možnost, da prenesejo sredstva iz 
svoje podpore za razvoj podeželja v 
zgornjo mejo neposrednih plačil. Take 
odločitve se lahko z določenimi 
omejitvami sprejmejo enkrat za celotno 
obdobje uporabe te uredbe.

omejitvami sprejmejo enkrat za celotno 
obdobje uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka (b) – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) plačilom za kmete, ki izvajajo 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje;

(ii) plačilom za kmete, ki izvajajo 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na
biotsko raznovrstnost, dobro upravljanje 
rodovitnosti tal in vode, podnebje in okolje
ter ki občutno presegajo pravila 
navzkrižne skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 66
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c – alinea 3 a  (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

–obnavljanje opuščenih kmetijskih 
površin.

Or. fr
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Predlog spremembe 67
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) "kmetijska površina" pomeni katero 
koli površino, ki se uporablja kot orno 
zemljišče, trajno travinje ali trajni nasad;

(e) "kmetijska površina" pomeni katero 
koli površino, ki se uporablja kot orno 
zemljišče, trajno travinje in pašnik ali 
trajni nasad;

Or. en

Predlog spremembe 68
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „trajni nasad“ pomeni nasad rastlin, ki 
niso vključene v kolobar ter niso trajni 
pašniki ali travniki, ki so na istem 
zemljišču najmanj pet let in ki dajejo 
večkratne pridelke, vključno z 
drevesnicami in hitro rastočimi panjevci;

(g) „trajni nasad“ pomeni nasad rastlin, ki 
niso vključene v kolobar ter niso trajno 
travinje in pašniki, ki so na istem 
zemljišču najmanj pet let in ki dajejo 
večkratne pridelke, vključno z 
drevesnicami in hitro rastočimi panjevci;

Or. en

Predlog spremembe 69
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „trajni pašniki ali travniki“ pomeni 
zemljišče, ki se uporablja za gojenje trave 
ali druge zelnate krme naravno
(samozasejane) ali gojene (posejane) in ki 

(h) „trajno travinje“ pomeni zemljišče, ki 
se uporablja za gojenje trave ali druge 
krme naravno (samozasejane) ali gojene
(posejane) in ki pet let ali dlje ni bilo 
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pet let ali dlje ni bilo vključeno v 
kolobarjenje gospodarstva; vključuje lahko 
tudi druge sorte, ki so primerne za pašo, če 
trave in druga zelnata krma prevladujejo;

vključeno v kolobarjenje gospodarstva;
vključuje lahko tudi druge sorte ali 
posebnosti, pomembne za značilnosti 
tradicionalnih pašnikov, če trave in druga 
krma prevladujejo;

Or. en

Obrazložitev

Komisijin predlog za opredelitev je problematičen, saj so izključeni pašniki, ki so pomemben 
vir za kmetijstvo in biotsko raznovrstnost. S tem predlogom so taka zemljišča vključena, hkrati 
pa prinaša poenostavitev, pravičnejši sistem in okoljsko vrednost. Sprememba omogoča več 
prožnosti pri regionalnih razlikah, hkrati pa je poudarjeno, da mora biti zemljišče kmetijsko, 
da je upravičeno do podpore.

Predlog spremembe 70
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „trajni pašniki ali travniki“ pomeni 
zemljišče, ki se uporablja za gojenje trave 
ali druge zelnate krme naravno 
(samozasejane) ali gojene (posejane) in ki 
pet let ali dlje ni bilo vključeno v 
kolobarjenje gospodarstva; vključuje lahko 
tudi druge sorte, ki so primerne za pašo, če 
trave in druga zelnata krma prevladujejo;

(h) „trajno travinje in pašniki“ pomeni 
zemljišče, ki se uporablja za gojenje trave 
ali druge zelnate krme naravno 
(samozasejane) ali gojene (posejane) in ki 
pet let ali dlje ni bilo vključeno v 
kolobarjenje gospodarstva; vključuje lahko 
tudi druge sorte, ki so primerne za pašo, če 
trave in druga zelnata krma, tudi na primer 
resa, prevladujejo;

Or. en

Predlog spremembe 71
Satu Hassi, Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (k a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) „kmetovanje z visoko naravno 
vrednostjo“ pomeni sisteme kmetovanja, 
kjer se uporabljajo kmetijske dejavnosti in 
kmetijska zemljišča, ki lahko zaradi svojih 
značilnosti podpirajo visoko raven biotske 
raznovrstnosti ali varstveno pomembnih 
vrst in habitatov. Za te sisteme je značilno 
kmetovanje nizke intenzivnosti in velik 
delež naravne ali polnaravne vegetacije. 
Ravno tako je zanj lahko značilna velika 
raznolikost v pokritosti tal.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 16, ki ga je vložil poročevalec.

Predlog spremembe 72
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice, pri katerih bi bila 
raven neposrednih plačil tudi po 
prilagoditvi nižja od 80 % povprečja 
Unije, prilagodijo svojo raven plačil na 
80 %.

Or. en

Predlog spremembe 73
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Neposredna plačila se ne odobrijo 
fizičnim ali pravnim osebam oziroma 
skupinam fizičnih ali pravnih oseb, če 
zanje velja eno od navedenega:

Države članice v nacionalnih 
zakonodajah opredelijo izraz „aktivni 
kmet” v skladu z opredelitvijo „kmetijska 
dejavnost” iz člena 4(1)(c). 

Or. fi

Obrazložitev

Predlog Komisije za opredelitev izraza „aktivni kmet” ni uporaben. Količina neposredne 
podpore sama po sebi nič ne pove o dejavnosti kmeta. Države članice bi morale opredeliti 
izraz „aktivni kmet”.

Predlog spremembe 74
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Neposredna plačila se ne odobrijo 
fizičnim ali pravnim osebam oziroma 
skupinam fizičnih ali pravnih oseb, če 
zanje velja eno od navedenega:

1. Aktivni kmet je oseba, ki opravlja 
kmetijsko dejavnost, pri čemer kmetijska 
dejavnost pomeni:

Or. en

Predlog spremembe 75
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Neposredna plačila se ne odobrijo
fizičnim ali pravnim osebam oziroma 
skupinam fizičnih ali pravnih oseb, če 
zanje velja eno od navedenega:

1. Države članice lahko določijo primerna 
objektivna in nediskriminatorna merila, 
da se neposredna plačila ne odobrijo
kmetu, pri katerem:
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Or. en

Obrazložitev

S predlogom Komisije se povečuje upravno breme za kmete in upravne organe, hkrati pa se 
ne rešuje dejanski problem pasivnih kmetov, saj bi večina med njimi v vsakem primeru prejela 
manj kot 5000 EUR in bi bili izvzeti iz tega odstavka.

Predlog spremembe 76
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) letni znesek neposrednih plačil je nižji 
od 5 % skupnih prejemkov, ki so jih v 
zadnjem obračunskem letu prejele iz 
nekmetijskih dejavnosti; ali

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Predlog Komisije za opredelitev izraza „aktivni kmet” ni uporaben. Količina neposredne 
podpore sama po sebi nič ne pove o dejavnosti kmeta. Države članice bi morale opredeliti 
izraz „aktivni kmet”.

Predlog spremembe 77
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) letni znesek neposrednih plačil je nižji 
od 5 % skupnih prejemkov, ki so jih v 
zadnjem obračunskem letu prejele iz 
nekmetijskih dejavnosti; ali

(a) katerih kmetijske dejavnosti 
predstavljajo le nepomemben del vseh 
gospodarskih dejavnosti; ali

Or. en
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Predlog spremembe 78
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) letni znesek neposrednih plačil je nižji 
od 5 % skupnih prejemkov, ki so jih v 
zadnjem obračunskem letu prejele iz 
nekmetijskih dejavnosti; ali

(a) rejo ali gojenje kmetijskih proizvodov, 
vključno z žetvijo, molžo, vzrejo živali in 
kmetijsko rejo živali, in

Or. en

Predlog spremembe 79
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) njihove kmetijske površine so predvsem 
površine, ki se naravno vzdržujejo v 
stanju, primernem za pašo ali pridelavo, 
vendar na teh površinah ne izvajajo 
minimalnih aktivnosti, ki jih določijo 
države članice v skladu s členom 4(1)(c).

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Predlog Komisije za opredelitev izraza „aktivni kmet” ni uporaben. Količina neposredne 
podpore sama po sebi nič ne pove o dejavnosti kmeta. Države članice bi morale opredeliti 
izraz „aktivni kmet”.

Predlog spremembe 80
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) njihove kmetijske površine so 
predvsem površine, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, vendar na teh površinah ne 
izvajajo minimalnih aktivnosti, ki jih 
določijo države članice v skladu s 
členom 4(1)(c).

(b) katerih glavna dejavnost ali dejavnost 
družbe ni opravljanje kmetijske 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom Komisije se povečuje upravno breme za kmete in upravne organe, hkrati pa se 
ne rešuje dejanski problem pasivnih kmetov, saj bi večina med njimi v vsakem primeru prejela 
manj kot 5000 EUR in bi bili izvzeti iz tega odstavka.

Predlog spremembe 81
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) njihove kmetijske površine so 
predvsem površine, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, vendar na teh površinah ne 
izvajajo minimalnih aktivnosti, ki jih
določijo države članice v skladu s 
členom 4(1)(c).

(b) ohranjanje kmetijske površine v stanju, 
primernem za pašo ali pridelavo ali 
izvajanje drugih minimalnih aktivnosti, ki 
jih določijo države članice.

Or. en

Predlog spremembe 82
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)



AM\902453SL.doc 27/64 PE489.554v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a) površine s pridelki so se med 
njegovim obdelovanjem poslabšale 
(opuščena zemljišča, zakisljevanje tal, 
izčrpanje organskih snovi v tleh, zaradi 
česar vrhnja plast ni primerna za 
pridelavo).

Or. fr

Predlog spremembe 83
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za kmete, ki 
so prejeli manj kot 5 000 EUR 
neposrednih plačil za prejšnje leto.

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Predlog Komisije za opredelitev izraza „aktivni kmet” ni uporaben. Količina neposredne 
podpore sama po sebi nič ne pove o dejavnosti kmeta. Države članice bi morale opredeliti 
izraz „aktivni kmet”.

Predlog spremembe 84
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za kmete, ki 
so prejeli manj kot 5 000 EUR 
neposrednih plačil za prejšnje leto.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 85
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za kmete, ki 
so prejeli manj kot 5 000 EUR 
neposrednih plačil za prejšnje leto.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S predlogom Komisije se povečuje upravno breme za kmete in upravne organe, hkrati pa se 
ne rešuje dejanski problem pasivnih kmetov, saj bi večina med njimi v vsakem primeru prejela 
manj kot 5000 EUR in bi bili izvzeti iz tega odstavka.

Predlog spremembe 86
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov za določitev:

črtano

a) meril za določanje zneskov neposrednih 
plačil v zvezi z namenom odstavkov 1 in 2, 
zlasti v prvem letu dodelitve pravic do 
plačila, kadar vrednost pravic do plačila 
še ni bila dokončno določena in ko gre za 
nove kmete;
b) izjem od pravila, da se upoštevajo 
prejemki v zadnjem obračunskem letu, če 
te številke niso na voljo, in
c) meril za določanje, kdaj se kmetove 
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kmetijske površine štejejo za predvsem 
površine, ki se naravno vzdržujejo v 
stanju, primernem za pašo ali pridelavo.

Or. fi

Obrazložitev

Predlog Komisije za opredelitev izraza „aktivni kmet” ni uporaben. Količina neposredne 
podpore sama po sebi nič ne pove o dejavnosti kmeta. Države članice bi morale opredeliti 
izraz „aktivni kmet”.

Predlog spremembe 87
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov za določitev:

črtano

(a) meril za določanje zneskov 
neposrednih plačil v zvezi z namenom 
odstavkov 1 in 2, zlasti v prvem letu 
dodelitve pravic do plačila, kadar vrednost 
pravic do plačila še ni bila dokončno 
določena in ko gre za nove kmete;
(b) izjem od pravila, da se upoštevajo 
prejemki v zadnjem obračunskem letu, če 
te številke niso na voljo, ter
(c) meril za določanje, kdaj se kmetove 
kmetijske površine štejejo za predvsem 
površine, ki se naravno vzdržujejo v 
stanju, primernem za pašo ali pridelavo.

Or. en

Predlog spremembe 88
Åsa Westlund
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov za določitev:

črtano

(a) meril za določanje zneskov 
neposrednih plačil v zvezi z namenom 
odstavkov 1 in 2, zlasti v prvem letu 
dodelitve pravic do plačila, kadar vrednost 
pravic do plačila še ni bila dokončno 
določena in ko gre za nove kmete;
(b) izjem od pravila, da se upoštevajo 
prejemki v zadnjem obračunskem letu, če 
te številke niso na voljo, in
(c) meril za določanje, kdaj se kmetove 
kmetijske površine štejejo za predvsem 
površine, ki se naravno vzdržujejo v 
stanju, primernem za pašo ali pridelavo.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom Komisije se povečuje upravno breme za kmete in upravne organe, hkrati pa se 
ne rešuje dejanski problem pasivnih kmetov, saj bi večina med njimi v vsakem primeru prejela 
manj kot 5000 EUR in bi bili izvzeti iz tega odstavka.

Predlog spremembe 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) če niso izpolnjena pravila o 
navzkrižni skladnosti iz člena 93 Uredbe 
(EU) št. [...] [HZU];

Or. en
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Obrazložitev

Določba evropskim državljanom zagotavlja, da javna sredstva ne povzročajo škode.

Predlog spremembe 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo do 10 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 
plačil.

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo do 20 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 
plačil. Ustrezno prenesena sredstva se v 
celoti financirajo iz proračuna Unije za 
skupno kmetijsko politiko, če so 
namenjena za okolje v skladu s 
prednostnimi nalogami za razvoj 
podeželja (4) in (5) iz člena 5 Uredbe (EU) 
št. [...] [URP].

Or. en

Predlog spremembe 91
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
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za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo do 10 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 
plačil.

za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo delež svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 
plačil.

Or. en

Predlog spremembe 92
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo do 10 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ne bo več na voljo za odobritev 
neposrednih plačil.

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo do 20 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ne bo več na voljo za odobritev 
neposrednih plačil.

Or. fr

Predlog spremembe 93
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetje, ki so v letu 2011 izkoristili vsaj 
eno pravico do plačila na podlagi sheme 

Kmetje, ki so v letu 2011 izkoristili vsaj 
eno pravico do plačila na podlagi sheme 
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enotnega plačila ali uveljavljali podporo na 
podlagi sheme enotnega plačila na 
površino, oboje v skladu z uredbo (ES) št. 
73/2009, prejmejo pravice do plačila v 
prvem letu uporabe sheme osnovnega 
plačila, pod pogojem da so upravičeni do 
odobritve neposrednih plačil v skladu s 
členom 9.

enotnega plačila ali uveljavljali podporo na 
podlagi sheme enotnega plačila na 
površino, bruto prodajno proizvodnjo 
podjetja, dodano vrednost ali število 
zaposlenih delavcev v skladu z uredbo 
(ES) št. 73/2009, prejmejo pravice do 
plačila v prvem letu uporabe sheme 
osnovnega plačila, pod pogojem, da so 
upravičeni do odobritve neposrednih plačil 
v skladu s členom 9.

Or. it

Predlog spremembe 94
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice nacionalno rezervo 
uporabijo za prednostno dodelitev pravic 
do plačila mladim kmetom, ki začenjajo 
opravljati kmetijsko dejavnost.

4. Države članice nacionalno rezervo 
uporabijo za prednostno dodelitev pravic 
do plačila mladim kmetom, ki začenjajo 
opravljati kmetijsko dejavnost. Največje 
pravice do plačil se priznajo mladim 
kmetom, ki želijo uporabljati kmetijske 
prakse, prijazne do okolja: integrirano 
zatiranje škodljivcev, kmetovanje z visoko 
naravno vrednostjo in ekološko 
kmetovanje.

Or. fr

Predlog spremembe 95
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a) povrnitev opuščenih kmetijskih 
površin v stanje, primerno za pridelavo.
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Or. fr

Predlog spremembe 96
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje, ki so upravičeni do plačila na 
podlagi sheme enotnega plačila iz poglavja 
1, na upravičenih hektarjih, kot so 
opredeljeni v členu 25(2), upoštevajo 
naslednje kmetijske prakse, ki ugodno
vplivajo na podnebje in okolje:

1. Kmetje, ki so upravičeni do plačila na 
podlagi sheme enotnega plačila iz poglavja 
1, na upravičenih hektarjih, kot so 
opredeljeni v členu 25(2), upoštevajo 
naslednje kmetijske prakse, s katerimi bi
ugodno vplivali na lokalno podnebje, 
okolje in vodne razmere:

Or. en

Predlog spremembe 97
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) na svoji orni zemlji imajo tri različne 
pridelke, če orna zemlja kmeta pokriva 
več kot 3 hektare in ni v celoti porabljena 
za pridelavo trave (posejane ali naravne), 
ni v celoti dana v praho ali se velik del 
leta v celoti na njej ne prideluje pridelek 
pod vodo,

a) zagotovijo raznolikost pridelkov, kot je 
navedeno v členu 30.

Or. fi

Obrazložitev

Za poenostavitev besedila bi morala biti „zelena” pravila v skladu z natančnejšim členom 30.
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Predlog spremembe 98
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na svoji orni zemlji imajo tri različne 
pridelke, če orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in ni v celoti porabljena za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo,

(a) na svoji orni zemlji imajo dva različna 
pridelka, če orna zemlja kmeta pokriva več
hektarov, kot je povprečna velikost 
kmetije v ustrezni državi članici, in če se 
več kot 40 % upravičenih površin 
uporablja za pridelavo trave (posejane ali 
naravne), je v celoti dana v praho ali se 
velik del leta v celoti na njej prideluje 
pridelek pod vodo,

Or. en

Predlog spremembe 99
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na svoji orni zemlji imajo tri različne 
pridelke, če orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in ni v celoti porabljena za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo,

(a) na svoji orni zemlji imajo dva različna 
pridelka, če orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in ni v celoti porabljena za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo,

Or. it

Predlog spremembe 100
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na svoji orni zemlji imajo tri različne
pridelke, če orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in ni v celoti porabljena za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni 
v celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo,

(a) na podlagi kolobarja izbirajo pridelke,
primerne za hrano prostoživečih živali, 
ptic in žuželk;

Or. en

Predlog spremembe 101
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 
obstoječe trajno travinje in ter

(b) ohranjajo obstoječe trajno travinje ter

Or. en

Predlog spremembe 102
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo
obstoječe trajno travinje in ter

(b) načrtujejo in ohranjajo koridorje 
biotske raznovrstnosti ter

Or. en

Predlog spremembe 103
Matthias Groote



AM\902453SL.doc 37/64 PE489.554v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) na kmetijski površini imajo površino z 
ekološkim pomenom.

(c) na kmetijski površini imajo površino s
trajnostnim ekološkim pomenom.

Or. de

Predlog spremembe 104
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) na kmetijski površini imajo površino z 
ekološkim pomenom.

(c) izvajajo ukrepe za ublažitev posledic 
podnebnih sprememb skupaj z okoljskim 
upravljanjem.

Or. en

Predlog spremembe 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če kmetje ne izpolnjujejo zahtev iz 
tega poglavja, lahko izgubijo znesek 
svojega plačila iz člena 33(1) te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 106
Julie Girling
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Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 ter 
uporabo finančne discipline, linearnega 
znižanja v skladu s členom 7 ter vseh 
znižanj in sankcij, uvedenih v skladu z 
Uredbo (EU) št. […] [HZU], države 
članice odobrijo plačilo iz tega poglavja 
kmetom, ki upoštevajo tiste od treh praks
iz odstavka 1, ki se nanje nanašajo, in 
delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32.

2. Brez poseganja v odstavka 3 in 4 ter 
uporabo finančne discipline, linearnega 
znižanja v skladu s členom 7 ter vseh 
znižanj in sankcij, uvedenih v skladu z 
Uredbo (EU) št. […] [HZU], države 
članice odobrijo plačilo iz tega poglavja 
kmetom, ki upoštevajo tiste prakse iz 
odstavka 1, ki se nanje nanašajo, in 
delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32.

Or. en

Predlog spremembe 107
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kmetje, katerih kmetijska gospodarstva 
so v celoti ali deloma na območjih, zajetih 
v Direktivi 92/43/EGS ali 2009/147/ES, so 
upravičeni do plačila iz tega poglavja, pod 
pogojem da upoštevajo kmetijske prakse iz 
tega poglavja, kolikor so te prakse v 
zadevnem gospodarstvu skladne s cilji 
navedenih direktiv.

3. Kmetje, katerih kmetijska gospodarstva 
so v celoti ali deloma na območjih, zajetih 
v Direktivi 92/43/EGS ali 2009/147/ES in 
Uredbi št. 1698/2005 (o nekaterih 
kmetijsko-okoljskih shemah), so 
upravičeni do plačila iz tega poglavja, pod 
pogojem da upoštevajo kmetijske prakse iz 
tega poglavja, kolikor so te prakse v 
zadevnem gospodarstvu skladne s cilji 
navedenih direktiv in uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 108
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kmetje, ki so se zavezali k izvajanju 
okoljskih in podnebnih ukrepov v skladu s 
členom 29 Uredbe (EU) št. [URP], so 
avtomatično upravičeni do podpore iz tega 
poglavja. 

Or. fi

Obrazložitev

Kmetje, ki so se zavezali k izvajanju okoljskih ukrepov v kmetijstvu iz drugega stebra, že 
sodelujejo v dobrih kmetijskih praksah.

Predlog spremembe 109
João Ferreira

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Do plačil iz tega poglavja so 
upravičeni kmetje, ki uporabljajo 
tradicionalne prakse z veliko ekološko in 
ohranitveno vrednostjo v različnih 
državah članicah, na primer v specifičnih 
razmerah sredozemskih držav, pri 
diverzifikaciji posevkov in zemljiščih z 
ekološkim pomenom: nasadih hrasta 
plutovca, trajnih nasadih (oljčni nasadi, 
vinogradi, nasadi jablan) ali riževih 
poljih, in ki prispevajo zaustavitvi 
izgubljanja biotske raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 110
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Kmetje, ki imajo najmanj 50% svoje 
orne zemlje v travinju, so avtomatično 
upravičeni do podpore iz tega poglavja.

Or. fi

Predlog spremembe 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Določbe iz tega poglavja ne veljajo za 
kmetije, manjše od 15 hektarov, ki zaradi 
ekonomskih in zgodovinskih okoliščin 
uporabljajo okolju prijazne kmetijske 
prakse, ki spodbujajo biotsko 
raznovrstnost.

Or. lt

Predlog spremembe 112
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji pridelujejo vsaj
trije različni pridelki. Vendar noben od 
treh pridelkov ne pokriva manj kot 5 % 
orne zemlje in glavni pridelek ne presega 
70 % orne zemlje.

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več
hektarjev, kot je povprečna velikost 
kmetije v ustrezni državi članici, in če se
več kot 40 % upravičenih zemljišč
uporablja za pridelavo trave (posejane ali 
naravne), če je v celoti dana v praho ali se 
velik del leta v celoti na njej prideluje 
pridelek pod vodo, se na orni zemlji
pridelujeta vsaj dva različna pridelka. 
Glavni pridelek ne pokriva več kot 80 %
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orne zemlje.

Or. en

Predlog spremembe 113
Satu Hassi, Margrete Auken
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji pridelujejo vsaj
trije različni pridelki. Vendar noben od
treh pridelkov ne pokriva manj kot 5 %
orne zemlje in glavni pridelek ne presega 
70 % orne zemlje.

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 10 hektarov in se v celoti ne uporablja 
za pašnike (posejane ali naravne) ali ni v 
celoti dana v praho ali se na njej ne goji 
trajen nasad ali se velik del leta v celoti na 
njej ne prideluje pridelek pod vodo, se na 
orni zemlji uporablja kolobar, ki vključuje
vsaj štiri pridelke, od katerih je vsaj eden 
regionalno ustrezna stročnica, ki pokriva 
vsaj 10 % upravičenih hektarjev. Vendar 
noben od štirih pridelkov ne pokriva več 
kot 50 % orne zemlje.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 27, ki ga je vložil poročevalec.

Predlog spremembe 114
Riikka Manner
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni 
v celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji pridelujejo vsaj trije 
različni pridelki. Vendar noben od treh 

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 50 % povprečne velikosti kmetije, kot 
je v Prilogi VI določeno za zadevno državo 
članico, ali ni v celoti dana v praho ali se 
velik del leta v celoti na njej ne prideluje 
pridelek pod vodo ali če je manj kot 50 % 
kmetove orne zemlje v travinju in/ali 



PE489.554v01-00 42/64 AM\902453SL.doc

SL

pridelkov ne pokriva manj kot 5 % orne 
zemlje in glavni pridelek ne presega 70 % 
orne zemlje.

zeleni prahi in/ali so na njej večletne 
poljščine, se na orni zemlji pridelujejo vsaj 
trije različni pridelki. Vendar noben od treh 
pridelkov ne pokriva manj kot 5 % orne 
zemlje in glavni pridelek ne presega 70 % 
orne zemlje.

Or. fi

Obrazložitev

Spodnja meja 3 hektarov je mnogo prenizka. Zahteva za pridelavo treh pridelkov pomeni za 
majhne kmetije prevelike stroške in preveč birokracije.

Predlog spremembe 115
Corinne Lepage
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji pridelujejo vsaj
trije različni pridelki. Vendar noben od 
treh pridelkov ne pokriva manj kot 5 % 
orne zemlje in glavni pridelek ne presega 
70 % orne zemlje.

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji uporablja kolobar z 
najmanj tremi različnimi pridelki ali je
vsaj tri zaporedna leta v prahi. V kolobar 
je vključena ena stročnica. Pri kmetijah z 
veliko pridelavo žita v kolobar ni obvezno 
uvesti stročnice, vendar pa mora kmet 
diverzificirati svoj sistem pridelave, tako 
da 10 % obdelovalnih površin nameni 
pridelavi ene stročnice.

Or. fr

Predlog spremembe 116
Oreste Rossi
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji pridelujejo vsaj 
trije različni pridelki. Vendar noben od 
treh pridelkov ne pokriva manj kot 5 % 
orne zemlje in glavni pridelek ne presega 
70 % orne zemlje.

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji pridelujeta vsaj dva 
različna pridelka. Vendar noben od dve
pridelkov ne pokriva manj kot 5 % orne 
zemlje in glavni pridelek ne presega 70 % 
orne zemlje.

Or. it

Predlog spremembe 117
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se v celoti ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni v 
celoti dana v praho ali se velik del leta v 
celoti na njej ne prideluje pridelek pod 
vodo, se na orni zemlji pridelujejo vsaj 
trije različni pridelki. Vendar noben od 
treh pridelkov ne pokriva manj kot 5 % 
orne zemlje in glavni pridelek ne presega 
70 % orne zemlje.

1. Kadar orna zemlja kmeta pokriva več 
kot 3 hektare in se ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni 
dana v praho ali se velik del leta na njej ne 
prideluje pridelek pod vodo, se na orni 
zemlji uporablja ustrezen kolobar 
pridelkov, ki vključuje zemljišča v prahi in 
je primeren za lokalne podnebne in vodne 
razmere ter tla.

Or. en

Predlog spremembe 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar orna zemlja kmeta pokriva 
manj kot 10 hektarov in se v celoti ne 
uporablja za pašnike ali pridelavo trave 
(posejane ali naravne) ali ni v celoti dana 
v praho ali se na njej ne goji trajen nasad 
ali se velik del leta v celoti na njej ne 
prideluje pridelek pod vodo, se na orni 
zemlji uporablja diverzifikacija pridelkov 
z vsaj tremi pridelki, tudi s stročnicami na 
vsaj 5 % upravičenih hektarjih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 27, ki ga je vložil poročevalec.

Predlog spremembe 119
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ne glede na odstavek 1 se na območjih 
iz člena 33 Uredbe (EU) št. [URP] z 
naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami pridelujeta najmanj dva 
različna pridelka.  Glavni pridelek ne 
pokriva več kot 80 % orne zemlje.

Or. fi

Obrazložitev

Zahteva po treh različnih pridelkih se zlasti težko izvaja v severnih podnebjih, zato bi morala 
biti na območjih s težkimi naravnimi pogoji dovolj dva pridelka. Kratka rastna doba in nizke 
temperature zelo zmanjšajo izbiro pridelkov, ki lahko uspevajo. Na teh območjih je razširjena 
tudi pridelava trave, kar samo po sebi spodbuja biotsko raznovrstnost.
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Predlog spremembe 120
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajno travinje Trajno travinje in pašniki

Or. en

Predlog spremembe 121
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetje na površinah svojih kmetijskih 
gospodarstev, prijavljenih kot trajno 
travinje v vlogi, predloženi v skladu s 
členom 74(1) Uredbe (EU) št. XXX (HZ) 
za leto zahtevka 2014 (v nadaljnjem 
besedilu: „referenčne površine pod 
trajnim travinjem“), ohranjajo trajno 
travinje.

Države članice zagotovijo, da se ohrani 
vsa površina pod trajnim travinjem.

Or. fi

Obrazložitev

Da bi se izognili težavam z birokracijo in nadzorovanjem, je boljše, če se določi količino 
trajnega travinja na ravni države članice kot pa na ravni posamezne kmetije.

Predlog spremembe 122
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje na površinah svojih kmetijskih 
gospodarstev, prijavljenih kot trajno 
travinje v vlogi, predloženi v skladu s 
členom 74(1) Uredbe (EU) št. XXX (HZ) 
za leto zahtevka 2014 (v nadaljnjem 
besedilu: „referenčne površine pod 
trajnim travinjem“), ohranjajo trajno 
travinje.

1. Države članice zagotovijo, da se 
zemljišča pod trajnim travinjem ohranijo 
kot zemljišča pod trajnim travinjem na 
nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 123
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje na površinah svojih kmetijskih 
gospodarstev, prijavljenih kot trajno 
travinje v vlogi, predloženi v skladu s 
členom 74(1) Uredbe (EU) št. XXX (HZ) 
za leto zahtevka 2014 (v nadaljnjem 
besedilu: „referenčne površine pod trajnim 
travinjem“), ohranjajo trajno travinje.

1. Kmetje na površinah svojih kmetijskih 
gospodarstev, prijavljenih kot trajno 
travinje v vlogi, predloženi v skladu s 
členom 74(1) Uredbe (EU) št. XXX (HZ) 
za leto zahtevka 2014 (v nadaljnjem 
besedilu: „referenčne površine pod trajnim 
travinjem in pašniki“), ohranjajo trajno 
travinje.

Or. en

Predlog spremembe 124
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčne površine pod trajnim 
travinjem se povečajo, če je kmet obvezan, 
da površine v letu 2014 in/ali 2015 

črtano
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ponovno spremeni v trajno travinje, kot je 
določeno v členu 93 Uredbe (EU) No […] 
HZU.

Or. fi

Obrazložitev

Da bi se izognili težavam z birokracijo in nadzorovanjem, je boljše, če se določi količino 
trajnega travinja na ravni države članice kot pa na ravni posamezne kmetije.

Predlog spremembe 125
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčne površine pod trajnim 
travinjem se povečajo, če je kmet obvezan, 
da površine v letu 2014 in/ali 2015 
ponovno spremeni v trajno travinje, kot je 
določeno v členu 93 Uredbe (EU) No […] 
HZU.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 126
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčne površine pod trajnim travinjem 
se povečajo, če je kmet obvezan, da 
površine v letu 2014 in/ali 2015 ponovno 
spremeni v trajno travinje, kot je določeno 
v členu 93 Uredbe (EU) No […] HZU.

Referenčne površine pod trajnim travinjem 
in pašniki se povečajo, če je kmet obvezan, 
da površine v letu 2014 in/ali 2015 
ponovno spremeni v trajno travinje, kot je 
določeno v členu 93 Uredbe (EU) No […] 
HZU.

Or. en
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Predlog spremembe 127
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Lesnate kmetijske rastline so izenačene z 
referenčnimi površinami trajnega travinja 
iz prejšnjega odstavka.

Or. it

Obrazložitev

Vinogradi ali oljčni nasadi imajo biotsko raznovrstnost, ki je primerljiva z raznovrstnostjo 
trajnega travinja, poleg tega imajo tudi višjo zmožnost skladiščenja ogljika.

Predlog spremembe 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kmetom se dovoli, da spremenijo 
največ 5 % svojih referenčnih površin pod 
trajnim travinjem. Ta zgornja meja se ne 
uporablja v primeru višje sile ali izjemnih 
okoliščin.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 129
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kmetom se dovoli, da spremenijo 
največ 5 % svojih referenčnih površin pod 
trajnim travinjem. Ta zgornja meja se ne 
uporablja v primeru višje sile ali izjemnih 
okoliščin.

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Da bi se izognili težavam z birokracijo in nadzorovanjem, je boljše, če se določi količino
trajnega travinja na ravni države članice kot pa na ravni posamezne kmetije.

Predlog spremembe 130
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kmetom se dovoli, da spremenijo največ 
5 % svojih referenčnih površin pod trajnim 
travinjem. Ta zgornja meja se ne uporablja 
v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin.

2. Kmetom se dovoli, da spremenijo največ 
5 % svojih referenčnih površin pod trajnim 
travinjem ter letno obnovijo 25 % svojih 
zemljišč s sejanim travinjem. Ta zgornja 
meja se ne uporablja v primeru višje sile ali 
izjemnih okoliščin.

Or. en

Predlog spremembe 131
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kmetom se dovoli, da spremenijo največ 
5 % svojih referenčnih površin pod trajnim 
travinjem. Ta zgornja meja se ne uporablja 

2. Kmetom se dovoli, da spremenijo največ 
5 % svojih referenčnih površin pod trajnim 
travinjem in pašniki. Ta zgornja meja se ne 
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v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin. uporablja v primeru višje sile ali izjemnih 
okoliščin.

Or. en

Predlog spremembe 132
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 
referenčnih površin pod trajnim travinjem 
v skladu z drugim pododstavkom odstavka 
1, obnovo trajnega travinja, ponovno 
spremembo kmetijske površine v trajno 
travinje v primeru, da se dovoljeno 
zmanjšanje iz odstavka 2 preseže, ter 
spremembo referenčnih površin pod 
trajnim travinjem v primeru prenosa 
zemljišč.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 133
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 
referenčnih površin pod trajnim travinjem 
v skladu z drugim pododstavkom odstavka 
1, obnovo trajnega travinja, ponovno 
spremembo kmetijske površine v trajno 
travinje v primeru, da se dovoljeno 

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 
površin pod trajnim travinjem, obnovo 
trajnega travinja in ponovno spremembo 
kmetijske površine v trajno travinje. 
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zmanjšanje iz odstavka 2 preseže, ter 
spremembo referenčnih površin pod 
trajnim travinjem v primeru prenosa 
zemljišč.

Or. fi

Predlog spremembe 134
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 
referenčnih površin pod trajnim travinjem 
v skladu z drugim pododstavkom odstavka 
1, obnovo trajnega travinja, ponovno 
spremembo kmetijske površine v trajno 
travinje v primeru, da se dovoljeno 
zmanjšanje iz odstavka 2 preseže, ter 
spremembo referenčnih površin pod 
trajnim travinjem v primeru prenosa 
zemljišč.

3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o določitvi pravil v zvezi s povečanjem 
referenčnih površin pod trajnim travinjem 
in pašniki v skladu z drugim 
pododstavkom odstavka 1, obnovo trajnega 
travinja in pašnikov, ponovno spremembo 
kmetijske površine v trajno travinje in 
pašnike v primeru, da se dovoljeno 
zmanjšanje iz odstavka 2 preseže, ter 
spremembo referenčnih površin pod 
trajnim travinjem in pašniki v primeru 
prenosa zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 135
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32
Površina z ekološkim pomenom črtano

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
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25(2), razen površin pod trajnim 
travinjem, obsega površine z ekološkim 
pomenom, npr. zemljišča v prahi, terase, 
krajinske značilnosti, zaščitne pasove in 
pogozdene površine, kot je navedeno v 
členu 25(2)(b)(ii).
2. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih 
aktov, da bi natančneje opredelila vrste 
površin z ekološkim pomenom iz odstavka 
1 tega člena ter dodala in opredelila druge 
vrste površin z ekološkim pomenom, ki se 
lahko upoštevajo pri odstotku iz 
navedenega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 %
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim 
travinjem, obsega površine z ekološkim 
pomenom, npr. zemljišča v prahi, terase, 
krajinske značilnosti, zaščitne pasove in
pogozdene površine, kot je navedeno v 
členu 25(2)(b)(ii).

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 10 %
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnimi pašniki, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in polnaravne 
habitate. Te površine veljajo za površine z 
ekološkim pomenom, če se ne orjejo, 
sejejo ali gnojijo z neorganskimi gnojili 
ali škropijo, lahko pa na njih poteka paša, 
spravilo ali košnja ob ustreznem času, 
skladnem s potrebami za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 33, ki ga je vložil poročevalec. Da 
bodo lahko območja z ekološko usmeritvijo tudi območja z intenzivno pridelavo, se mora 
odstotek nanašati na raven kmetije.

Predlog spremembe 137
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

1. Kmetje, ki imajo manj kot 50 % orne 
zemlje pod travinjem in/ali so na njej 
večletne poljščine, zagotovijo, da najmanj 
7 % njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

Or. fi

Obrazložitev

Travinje pomaga vzdrževati biotsko raznovrstnost, zato 7 % ni velika dodana vrednost za 
kmete, ki imajo večino svoje zemlje prekrite s travo.

Predlog spremembe 138
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi in pogozdene 
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značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

Or. en

Predlog spremembe 139
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii); delež 5 % je mogoče šteti kot 
zadosten, če kmet prostovoljno sprejme 
druge okoljske ukrepe, na primer 
zagotovi, da se celotna količina nastale 
gnojevke potrosi šele po procesu v obratu 
za proizvodnjo bioplina, da se zmanjšajo 
smrad in emisije. Na Komisijo se prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 55 v zvezi z 
določitvijo dodatnih ukrepov s pozitivnim 
vplivom na okolje, ki upravičujejo nižji 
odstotek upravičenih hektarjev.

Or. de

Obrazložitev

Namen tega predloga je povečati sprejemljivost kmetijstva v javnosti in zmanjšati njegov vpliv 
na okolje. Prebivalce močno obremenjuje trosenje nefermentirane gnojevke. S fermentacijo v 
obratu za proizvodnjo bioplina se občutno zmanjša smrad, podnebna bilanca pa se bistveno 
izboljša.
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Predlog spremembe 140
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 %
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 3 %
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

Or. it

Predlog spremembe 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem,
obsega površine z ekološkim pomenom,
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

1. Določena površina upravičenih 
hektarjev iz člena 25(2), razen površin pod 
trajnim travinjem, je površina z ekološkim 
pomenom, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii). Ta površina obsega vsaj:

a) 2,5 % upravičenih hektarjev, ali
b) 7 % upravičenih hektarjev razen 
površin pod trajnim travinjem in površin, 
kot so terase, zaščitni pasovi ali krajinske 
značilnosti ali druge površine, za katere že 
veljajo zahteve navzkrižne skladnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 142
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem, 
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi v kolobarju, terase, 
krajinske značilnosti, zaščitne pasove in 
pogozdene površine, kot je navedeno v 
členu 25(2)(b)(ii).

Or. fr

Predlog spremembe 143
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmetje zagotovijo, da najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem,
obsega površine z ekološkim pomenom, 
npr. zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

1. Kmetje zagotovijo, da se najmanj 7 % 
njihovih upravičenih hektarjev iz člena 
25(2), razen površin pod trajnim travinjem,
preoblikuje v skladno upravljano omrežje 
površin z ekološkim pomenom, npr. 
zemljišča v prahi, terase, krajinske 
značilnosti, zaščitne pasove in pogozdene 
površine, kot je navedeno v členu 
25(2)(b)(ii).

Or. en

Predlog spremembe 144
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ne glede na odstavek 1 na območjih iz 
člena 33 Uredbe (EU) št. [URP] z 
naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami okoljsko območje prekriva 5 % 
kmetove orne zemlje. 

Or. fi

Obrazložitev

Zlasti v severnih regijah so podnebje in pogoji za rast mnogo težji kot v nekaterih drugih 
delih Evrope. V severnih predelih so zemljišča običajno razdrobljena, pridelovalne parcele so 
majhne in največkrat obdane z gozdovi, kar že samo po sebi spodbuja biotsko raznovrstnost.
Na severnih območjih že prevladuje travinje.

Predlog spremembe 145
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih 
aktov, da bi natančneje opredelila vrste 
površin z ekološkim pomenom iz odstavka 
1 tega člena ter dodala in opredelila druge 
vrste površin z ekološkim pomenom, ki se 
lahko upoštevajo pri odstotku iz 
navedenega odstavka.

2. Kmetje v državah članicah, kjer več kot 
50 % površine pokrivajo gozdovi, 
močvirja, barja in naravni habitati, 
zagotovijo, da je vsaj 1,5 % njihovih 
upravičenih hektarjev površina z 
ekološkim pomenom. Ta zahteva ne velja 
za kmete, pri katerih je več kot 20 % 
upravičenih površin pokritih z gozdovi.

Or. en

Obrazložitev

Pri zahtevah za „zeleno komponento“ je treba preprečiti podvajanje z dobrimi kmetijskimi in 
okoljskimi pogoji ter predpisanimi zahtevami ravnanja v okviru navzkrižne skladnosti. To bi 
pomenilo manjše upravno breme, preprostejše in jasnejše zahteve, kar ne bi omogočalo 
dvojnega kaznovanja in nesporazumov med kmeti. 
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Predlog spremembe 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za financiranje plačil iz 
tega poglavja porabijo 30 % letne 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II.

1. Države članice za financiranje plačil iz 
tega poglavja v letu 2014 porabijo najmanj 
30 % letne nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II ter ta znesek do leta 2020 
povečajo na 50 %.

Or. en

Predlog spremembe 147
Oreste Rossi

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za financiranje plačil iz 
tega poglavja porabijo 30 % letne 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II.

1. Države članice za financiranje plačil iz 
tega poglavja porabijo 20 % letne 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II.

Or. it

Predlog spremembe 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice za financiranje plačil iz 
tega poglavja porabijo 30 % letne 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II.

1. Države članice za financiranje plačil iz 
tega poglavja lahko porabijo do 30 % letne 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II.

Or. en
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Predlog spremembe 149
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice se lahko odločijo, da 
bodo plačilo iz odstavka 1 odobrile vsem 
površinam, ki spadajo na področje uporabe 
navedenega odstavka, ali da bodo na 
podlagi objektivnih in nediskriminatornih 
meril plačilo omejile na nekatere površine 
iz člena 33(1) Uredbe (EU) št. […] [URP].

2. Države članice se lahko odločijo, da 
bodo plačilo iz odstavka 1 odobrile vsem 
površinam, ki spadajo na področje uporabe 
navedenega odstavka, ali da bodo na 
podlagi objektivnih in nediskriminatornih
ekoloških in trajnostnih meril plačilo 
omejile na nekatere površine iz člena 33(1) 
Uredbe (EU) št. […] [URP].

Or. de

Predlog spremembe 150
Kārlis Šadurskis

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice odobrijo letno plačilo 
mladim kmetom, ki so upravičeni do 
plačila na podlagi sheme osnovnega plačila 
iz poglavja 1.

1. Države članice lahko odobrijo letno 
plačilo mladim kmetom, ki so upravičeni 
do plačila na podlagi sheme osnovnega 
plačila iz poglavja 1.

Or. en

Predlog spremembe 151
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vezana podpora se lahko odobri za 
naslednje sektorje in proizvode: žita, 
oljnice, beljakovinski pridelki, zrnate 
stročnice, lan, konoplja, riž, oreški, 
škrobni krompir, mleko in mlečni 
proizvodi, semena, ovčje in kozje meso, 
goveje in telečje meso, oljčno olje, 
sviloprejke, posušena krma, hmelj, 
sladkorna pesa, sladkorni trs in cikorija, 
sadje in zelenjava ter hitro rastoči 
panjevec.

Vezana podpora se lahko samo v izrednih 
primerih odobri:

Or. en

Predlog spremembe 152
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vezana podpora se lahko odobri za 
naslednje sektorje in proizvode: žita, 
oljnice, beljakovinski pridelki, zrnate 
stročnice, lan, konoplja, riž, oreški, škrobni 
krompir, mleko in mlečni proizvodi, 
semena, ovčje in kozje meso, goveje in 
telečje meso, oljčno olje, sviloprejke, 
posušena krma, hmelj, sladkorna pesa, 
sladkorni trs in cikorija, sadje in zelenjava 
ter hitro rastoči panjevec.

Vezana podpora se lahko odobri za 
naslednje sektorje in proizvode: žita, 
oljnice, beljakovinski pridelki, zrnate 
stročnice, lan, konoplja, riž, oreški, škrobni 
krompir, krompir, mleko in mlečni 
proizvodi, semena, ovčje in kozje meso, 
goveje in telečje meso, svinjsko in 
piščančje meso, jajca, oljčno olje, 
sviloprejke, posušena krma, hmelj, 
sladkorna pesa, sladkorni trs in cikorija, 
sadje in zelenjava ter hitro rastoči 
panjevec.

Or. fi

Obrazložitev

Proizvodna področja bi treba obravnavati kolikor mogoče enakopravno.
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Predlog spremembe 153
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vezana podpora se lahko odobri le 
sektorjem ali regijam države članice, v 
katerih se specifične vrste kmetovanja ali 
specifični kmetijski sektorji, ki so posebej 
pomembni iz gospodarskih in/ali socialnih 
razlogov, spopadajo s težavami.

(a) sektorjem ali regijam države članice, v 
katerih se specifične vrste kmetovanja ali 
specifični kmetijski sektorji, ki so posebej 
pomembni iz gospodarskih in/ali socialnih 
razlogov, spopadajo s težavami;

Or. en

Predlog spremembe 154
Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko 
vezana podpora odobri tudi kmetom, ki so 
31. decembra 2013 imeli pravice do 
plačila, odobrene v skladu z oddelkom 2 
poglavja 3 naslova III in členom 71m 
Uredbe (ES) št. 1782/2003 ter v skladu s 
členom 60 in četrtim pododstavkom člena 
65 Uredbe (ES) št. 73/2009, in ki so brez 
upravičenih hektarjev za uveljavljanje 
pravic do plačila na podlagi sheme 
osnovnega plačila iz poglavja 1 naslova III 
te uredbe.

(b) kmetom, ki so 31. decembra 2013 imeli 
pravice do plačila, odobrene v skladu z 
oddelkom 2 poglavja 3 naslova III in 
členom 71m Uredbe (ES) št. 1782/2003 ter 
v skladu s členom 60 in četrtim 
pododstavkom člena 65 Uredbe (ES) 
št. 73/2009, in ki so brez upravičenih 
hektarjev za uveljavljanje pravic do plačila 
na podlagi sheme osnovnega plačila iz 
poglavja 1 naslova III te uredbe z 
odstopanjem od točke (a).

Or. en

Predlog spremembe 155
Oreste Rossi
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Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice se lahko do 1. avgusta 
leta pred prvim letom izvajanja 
prostovoljne vezane podpore odločijo, da 
za financiranje te podpore porabijo do 5 %
letne nacionalne zgornje meje iz Priloge II.

1. Države članice se lahko do 1. avgusta 
leta pred prvim letom izvajanja 
prostovoljne vezane podpore odločijo, da 
za financiranje te podpore porabijo do 
20 % letne nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II.

Or. it

Predlog spremembe 156
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko 
države članice, ki so v vsaj enem letu v 
obdobju 2010–2013 več kot 10 % svojega 
zneska, ki je na voljo za odobritev 
neposrednih plačil iz naslovov III, IV in V 
Uredbe (ES) št. 73/2009, razen oddelka 6 
poglavja 1 naslova IV, dodelile 
financiranju ukrepov iz oddelka 2 poglavja 
2 naslova III Uredbe (ES) št. 73/2009, 
podpore iz točk od (i) do (iv) odstavka 1(a) 
ter odstavka 1(b) in (e) člena 68 navedene 
uredbe ali ukrepov iz poglavja 1, razen 
oddelka 6 naslova IV navedene uredbe, po 
odobritvi s strani Komisije v skladu s
členom 41 odločijo, da bodo porabile več 
kot 10 % letne nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II.

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko 
države članice, ki so v vsaj enem letu v 
obdobju 2010–2013 več kot 10 % svojega 
zneska, ki je na voljo za odobritev 
neposrednih plačil iz člena 182(7) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. 
Oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne 
ureditve kmetijskih trgov in o posebnih 
določbah za nekatere kmetijske proizvode 
(„Uredba o enotni SUT“1) in iz naslovov 
III, IV in V Uredbe (ES) št. 73/2009, razen 
oddelka 6 poglavja 1 naslova IV, dodelile 
financiranju ukrepov iz oddelka 2 poglavja 
2 naslova III Uredbe (ES) št. 73/2009, 
podpore iz točk od (i) do (iv) odstavka 1(a) 
ter odstavka 1(b) in (e) člena 68 navedene 
uredbe ali ukrepov iz poglavja 1, razen 
oddelka 6 naslova IV navedene uredbe, po 
odobritvi s strani Komisije v skladu s 
členom 41 odločijo, da bodo porabile več 
kot 10 % letne nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II.

____________
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Predlog spremembe 157
Satu Hassi, Margrete Auken
Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da bi Komisija zagotovila učinkovito 
upravljanje plačil za bombaž, vezanih na 
pridelek, je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o pravilih in pogojih za odobritev zemljišča 
in sort za namene plačila za bombaž, 
vezanega na pridelek.

3. Da bi Komisija zagotovila učinkovito 
upravljanje plačil za bombaž, vezanih na 
pridelek, je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
o pravilih in pogojih za odobritev zemljišča 
in sort za namene plačila za bombaž, 
vezanega na pridelek. Med ta pravila je 
vključena zahteva za oceno vpliva na 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Glede na zelo veliko uporabo pesticidov in porabo vode za namakanje v nasadih bombaža je 
ustrezno zahtevati oceno vpliva na okolje, preden se zemljišče nameni za gojenje bombaža.

Predlog spremembe 158
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice v skladu s tem 
naslovom vzpostavijo shemo za male 
kmete. Vendar državi članici, kjer je 
razmerje možnih upravičencev za podporo 
manjše od 5 % vseh kmetov, ni treba 
vzpostaviti sheme za male kmete.

Or. fi
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Obrazložitev

Da bi se izognila preveliki birokraciji, se država članica sama odloči, ali bo vzpostavila 
shemo za male kmete 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kmetje, ki sodelujejo v shemi za male 
kmete, so izvzeti od kmetijskih praks iz 
poglavja 2 naslova III.

3. Kmetje, ki sodelujejo v shemi za male 
kmete, so izvzeti od kmetijskih praks iz 
poglavja 2 naslova III. Vendar za 
30 %njihovega osnovnega plačila velja 
pogoj, da 10 % proizvodnje namenijo za 
neposredno ali lokalno prodajo.

Or. fr


