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6.3.2013 B7-0079/113 

Predlog spremembe  113 
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 – prva alinea (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz 

člena 29(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 v 

zvezi z ekološkim kmetovanjem, ali 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/114 

Predlog spremembe  114 
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 – druga alinea (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – prejemniki kmetijsko-okoljsko-

podnebnih plačil, določeni v skladu s 

členom 29 Uredbe (EU) št. [...] [URP], or 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/115 

Predlog spremembe  115 
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 – tretja alinea (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – kmetje, katerih kmetijska gospodarstva 

se nahajajo na območjih omrežja 

Natura 2000, ki jih zajemata Direktiva 

92/43/EGS ali Direktiva 2009/147/ES. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Predlog spremembe  116 
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 4 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 

29(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 v zvezi z 

ekološkim kmetovanjem, so zaradi tega 

upravičeni do plačila iz tega poglavja. 

Kmetje, pri katerih trajno travinje ali 

trajni pašniki pokrivajo več kot 75 % 

upravičene kmetijske površine 

gospodarstva ali pa se ta uporablja za 

pridelavo trave ali druge krme ali se velik 

del leta na njej prideluje pridelek pod 

vodo in pri katerih preostala upravičena 

kmetijska zemljišča ne presegajo 

50 hektarjev, so izvzeti iz obveznosti iz 

členov 30 in 32. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Predlog spremembe  117 
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 4 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

gospodarstva, ki se uporabljajo za 

ekološko pridelavo v skladu s členom 11 

Uredbe (ES) št. 834/2007. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/118 

Predlog spremembe  118 
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 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Za kmete, katerih kmetijsko 

gospodarstvo ima certifikat po nacionalni 

ali regionalni shemi okoljskega 

certificiranja, velja, da delujejo skladno z 

zadevnimi kmetijskimi praksami iz 

odstavka 1, če imajo te sheme vsaj 

enakovreden učinek kot zadevne prakse iz 

odstavka 1. 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 55, s katerimi se zagotovi, da 

kmetijska površina, za katero shema velja, 

pokriva minimalni odstotek celotnega 

gospodarstva kmeta. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Predlog spremembe  119 
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 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Z odstopanjem od odstavka 5 tega 

člena se v državah članicah, ki izvajajo 

člen 22a te uredbe, plačilo iz odstavka 1 

tega člena, ki predstavlja 30 % 

nacionalnih sredstev v skladu s 

členom 33(1), izplača kmetom kot odstotni 

delež njihovega osnovnega plačila. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Predlog spremembe  120 
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 5 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5b. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 55 za potrjevanje shem 

certificiranja iz odstavka 4a, s čimer se 

zagotovi, da imajo takšne sheme vsaj 

enakovreden učinek kot zadevne prakse iz 

odstavka 1. 

 Te sheme certificiranja lahko vključujejo 

naslednje ukrepe: 

 – načrt za ravnanje s hranili na kmetiji; 

 – načrt za energetsko učinkovitost za 

kmetijsko gospodarstvo, vključno z 

optimizacijo rabe odpadnih voda; 

 – akcijski načrt za biotsko raznovrstnost, 

vključno z vzpostavitvijo in ohranjanjem 

koridorjev biotske raznovrstnosti; 

 – načrt upravljanja voda; 

 – pokritost tal; 

 – integrirano varstvo rastlin pred 

škodljivci. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Predlog spremembe  121 
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 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 

10 % letne nacionalne zgornje meje iz 

Priloge II. 

Or. en 

 

 


