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6.3.2013 B7-0079/122 

Predlog spremembe  122 
Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 
Gauzès in drugi 
 

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 36 – odstavek 5 – točka a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (a) Države članice lahko z odstopanjem od 

prvega in drugega odstavka dodelijo 

enkratni znesek, ki ne presega zneska iz 

člena […]; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/123 

Predlog spremembe  123 
Astrid Lulling, Michel Dantin, Mathieu Grosch, Ivo Belet, Jean-Pierre Audy, Jean-Paul 
Gauzès in drugi 
 

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 37 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija vsako leto na podlagi ocene 

odstotka, o kateri jo države članice uradno 

obvestijo v skladu z odstavkom 1, z 

izvedbenimi akti določi ustrezno zgornjo 

mejo za plačilo iz člena 36. Ti izvedbeni 

akti se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 56(2). 

4. Komisija vsako leto z izvedbenimi akti 

določi: 

 – zgornje meje za plačilo iz člena 36 na 

podlagi bodisi ocenjenega ali določenega 

odstotnega deleža, o katerem jo države 

članice uradno obvestijo v skladu z 

odstavkom 1; 

 – zneske iz Priloge […] na podlagi 

povprečne velikosti kmetije v lasti mladih 

kmetov in povprečne vrednosti pravic, ki 

jih imajo kmetje. 

 Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 56(2). 

Or. en 

 

 


