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6.3.2013 B7-0079/107 

Predlog spremembe  107 
Mairead McGuinness 
v imenu skupine PPE 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – 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. Kmetom, ki so upravičeni do plačila na 

podlagi sheme osnovnega plačila iz 

poglavja 1, se dodeli dodatno letno plačilo 

za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 

podnebje in okolje, če na upravičenih 

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

kadar je to primerno, upoštevajo naslednje 

prakse: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/108 

Predlog spremembe  108 
Mairead McGuinness 
v imenu skupine PPE 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – 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) zagotavljanje raznolikosti pridelkov; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/109 

Predlog spremembe  109 
Mairead McGuinness 
v imenu skupine PPE 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 

obstoječe trajno travinje in  

(b) ohranjanje obstoječega trajnega 

travinja in trajnih pašnikov; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/110 

Predlog spremembe  110 
Mairead McGuinness 
v imenu skupine PPE 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – odstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) na kmetijski površini imajo površino z 

ekološkim pomenom. 

(c) površina z ekološkim pomenom na 

njihovi kmetijski površini. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/111 

Predlog spremembe  111 
Mairead McGuinness 
v imenu skupine PPE 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – 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 odstavke 3, 4 in 4a ter 

uporabo finančne discipline in linearnega 

znižanja v skladu s členom 7 države 

članice odobrijo plačilo iz tega poglavja 

kmetom, ki upoštevajo tiste od praks iz 

odstavka 1, ki se lahko uporabijo na 

njihovi kmetiji, in delujejo v skladu s členi 

30, 31 in 32. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/112 

Predlog spremembe  112 
Mairead McGuinness 
v imenu skupine PPE 

 

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

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – 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 so upravičeni do plačila iz tega 

poglavja, že če spadajo v eno ali več od 

naslednjih kategorij: 

Or. en 

 

 


