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6.3.2013 B7-0079/124 

Predlog spremembe  124 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 
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 

(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 odpravo povezav na 

zgodovinske reference in ob upoštevanju 

splošnega okvira proračuna Unije 

neposredno dohodkovno podporo med 

države članice razdeliti pravično v skladu s 

členom 39(2) pogodbe, ki za SKP določa, 

da se upoštevajo neenakosti med regijami 

in ne med državami članicami, ter člen 

40(2), ki prepoveduje diskriminacijo med 

kmetijskimi proizvajalci v Uniji. 
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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 

cilj popolne konvergence z enakomerno 

porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 

Evropski uniji v navedenem obdobju. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/125 

Predlog spremembe  125 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 
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 

črtano 
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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 
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6.3.2013 B7-0079/126 

Predlog spremembe  126 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 
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 

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 

(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. Odobritev 

vezane podpore bi treba dovoliti le v 

obsegu, ki je potreben za spodbujanje 

ohranitve trenutnih ravni proizvodnje v 

navedenih regijah in za zagotavljanje 

ustreznega upoštevanja tega pogoja. 

Komisijo bi treba pooblastiti, da spremlja 

ravni proizvodnje v sektorjih in regijah, 

kjer se uporablja tovrstna podpora, in po 

potrebi zahteva od držav članic, da znižajo 

odstotek neposrednih plačil v obliki 

vezane podpore. Ta pomoč mora biti na 
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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. 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/127 

Predlog spremembe  127 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 6 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Neposredna plačila se med države 

članice razdelijo tako, da vsaka država 

članica prejme znesek v obliki nacionalne 

zgornje meje, ki je enak zmnožku števila 

hektarjev, ki jih pokrivajo zahtevki za 

neposredna plačila v letu 2013, in 

povprečne stopnje neposrednih plačil v 

celotni Uniji v letu 2013. Države članice, 

kjer povprečna plačila na hektar na 

podlagi izračuna plačil v letu 2013 

znašajo več kot 110 % povprečnih plačil v 

Uniji, lahko dodelijo dodatna plačila iz 

nacionalnega proračuna v znesku, ki ne 

presega dveh tretjin razlike med 

povprečnim zneskom neposrednih plačil v 

teh državah in povprečjem Unije v letu 

2013. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Predlog spremembe  128 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v člen 8 skupni znesek 

neposrednih plačil, ki se lahko v državi 

članici v skladu z naslovi III, IV in V 

odobrijo za koledarsko leto po uporabi 

člena 11, ne smejo presegati zgornjih mej, 

določenih v Prilogi III te Uredbe. 

1. Brez poseganja v člen 8 skupni znesek 

neposrednih plačil, ki se lahko v državi 

članici v skladu z naslovi III, IV in V 

odobrijo za koledarsko leto po uporabi 

člena 11, kjer je to možno, ne sme 

presegati zgornjih mej, določenih v Prilogi 

III te Uredbe. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Predlog spremembe  129 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 7 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za vsako državo članico in vsako leto se 

ocenjena pridobljena sredstva zaradi 

omejitve iz člena 11, ki so odražena z 

razliko med nacionalnimi zgornjimi 

mejami iz Priloge II, katerim se doda 

znesek, ki je na voljo v skladu s členom 44, 

in neto zgornjimi mejami iz Priloge III, 

dajo na voljo kot podpora Unije za ukrepe 

v okviru programov za razvoj podeželja, ki 

se financirajo v okviru EKSRP, kot določa 

Uredba (EU) št. [...] [URP]. 

2. Za vsako državo članico in vsako leto se 

ocenjena pridobljena sredstva, kjer je to 

možno, zaradi omejitve iz člena 11, ki so 

odražena z razliko med nacionalnimi 

zgornjimi mejami iz Priloge II, katerim se 

doda znesek, ki je na voljo v skladu s 

členom 44, in neto zgornjimi mejami iz 

Priloge III, dajo na voljo kot podpora Unije 

za ukrepe v okviru programov za razvoj 

podeželja, ki se financirajo v okviru 

EKSRP, kot določa Uredba (EU) št. [...] 

[URP]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Predlog spremembe  130 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 11 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Znesek neposrednih plačil, ki se na 

podlagi te Uredbe odobri kmetu v danem 

koledarskem letu, se zmanjša, kot sledi: 

1. Države članice lahko odločijo, da se 

znesek neposrednih plačil, ki se na podlagi 

te Uredbe odobri kmetu v danem 

koledarskem letu, zmanjša, kot sledi: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Predlog spremembe  131 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 22 – odstavek 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 
3a. Države članice, ki so uporabile shemo 

enotnega plačila na površino, določeno v 

Uredbi (ES) št. 73/2009, lahko izračun 

vrednosti pravic do plačila na enoto, 

določen v odstavku 1, omejijo na znesek, 

ki ustreza najmanj 40 % nacionalne ali 

regionalne zgornje meje, določene v 

skladu s členom 19 ali 20, po uporabi 

linearnega znižanja, določenega v členu 

23(1) oziroma, kjer je primerno, členu 

23(2).  

 
Te države članice lahko povečajo 

nacionalno ali regionalno vrednost pravic 

do plačila, izračunano v skladu z 

odstavkom 1, v primerih, kadar je skupna 

vrednost pravic do plačila, ki jih imajo 

kmetje na podlagi sheme osnovnega 

plačila, nižja od skupne vrednosti plačil, 

ki so jih ti kmetje prejeli v katerem koli 

koledarskem letu med letoma 2009 in 

2013 v skladu z Uredbo (ES) št. 73/2009.  

 
V ta namen se nacionalni ali regionalni 

znesek na enoto vsake pravice do plačila 

zadevnega kmeta poveča za delež razlike 

med skupno vrednostjo pravic do plačila 

na podlagi sheme osnovnega plačila in 

skupno vrednostjo pravic do plačila, ki jih 
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je kmet dobil v letu, ki ga je izbrala država 

članica v skladu s pododstavkom 2 iz 

Uredbe (ES) št. 73/2009.  

 
Pri izračunu povečanja lahko država 

članica upošteva vso podporo, ki je 

kmetom odobrena v skladu z Uredbo (ES) 

št. 73/2009 v letu, ki ga izbere država 

članica na podlagi drugega pododstavka, 

razen plačil na podlagi sheme enotnega 

plačila na površino, pod pogojem, da se ta 

država članica odloči, da za zadevne 

sektorje ne bo uporabila prostovoljne 

vezane podpore na podlagi naslova IV te 

uredbe. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Predlog spremembe  132 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 
 

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: 

črtano 

(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, 

 

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 

obstoječe trajno travinje in  

(c) na kmetijski površini imajo površino z 

ekološkim pomenom.  

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 
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delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32. 

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. 

 

4. 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. 

 

Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

gospodarstva, ki se uporabljajo za 

ekološko pridelavo v skladu s členom 11 

Uredbe (ES) št. 834/2007. 

 

5. Plačilo iz odstavka 1 ima obliko letnega 

plačila na upravičeni hektar, prijavljen v 

skladu s členom 26(1), njegov znesek pa 

se vsako leto izračuna tako, da se znesek, 

ki izhaja iz uporabe člena 33(1), deli s 

skupnim številom upravičenih hektarjev, 

prijavljenih v zadevni državi članici v 

skladu s členom 26. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Predlog spremembe  133 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice se lahko z odstopanjem 

od odstavka 1 odločijo, da porabijo do 

10 % letne nacionalne zgornje meje iz 

Priloge II, če: 

črtano 

(a) do 31. decembra 2013 uporabljajo 

shemo enotnega plačila na površino, 

kakor je določeno v naslovu V Uredbe 

(ES) št. 73/2009, ali financirajo ukrepe na 

podlagi člena 111 navedene uredbe ali 

zanje velja odstopanje iz člena 69(5) ali v 

primeru Malte člen 69(1) navedene 

uredbe in/ali 

 

(b) v vsaj enem letu v obdobju 2010–2013 

več kot 5 % 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, dodelijo 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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Predlog spremembe  134 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 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. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Predlog spremembe  135 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 4 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice lahko do 1. avgusta 2016 

pregledajo svojo odločitev v skladu z 

odstavki 1, 2 in 3 ter se z učinkom od leta 

2017 odločijo: 

4. Države članice lahko do 1. avgusta 2016 

pregledajo svojo odločitev v skladu z 

odstavkom 1 ter se z učinkom od leta 2017 

odločijo: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/136 

Predlog spremembe  136 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 4 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) da bodo povečale odstotek, določen v 

skladu z odstavkoma 1 in 2, po potrebi v 

okviru tam določenih omejitev, in, če je to 

ustrezno, spremenile pogoje za odobritev 

podpore; 

(a) da bodo povečale odstotek, določen v 

skladu z odstavkom 1, po potrebi v okviru 

tam določenih omejitev, in, če je to 

ustrezno, spremenile pogoje za odobritev 

podpore; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Predlog spremembe  137 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 47 – odstavek 3 
 

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. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Predlog spremembe  138 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 49 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice v skladu z odstavki 2 in 3 

določijo znesek letnega plačila za shemo za 

male kmete na eni od naslednjih ravni: 

1. Države članice lahko v skladu z 

odstavkoma 2 in 3 določijo znesek letnega 

plačila za shemo za male kmete na eni od 

naslednjih ravni: 

Or. en 

 

 

 


