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6.3.2013 B7-0079/139 

Predlog spremembe  139 
Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski 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 
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 

(21) Poleg konvergence podpore na 
nacionalni in regionalni ravni bi bilo 
treba prilagoditi tudi nacionalna sredstva 
za neposredna plačila, da bi se v državah 
članicah, v katerih raven neposrednih 
plačil na hektar ostaja pod 70 % 
povprečja EU, razlika glede na to 
povprečje zmanjšala za 30 %. V državah 
članicah, v katerih je raven neposrednih 
plačil med 70 % in 80 % povprečja, bi se 
morala razlika zmanjšati za 25 %, v tistih 
državah članicah, v katerih je raven 
neposrednih plačil višja od 80 % 
povprečja, pa bi se morala razlika 
zmanjšati za 10 %. Po uporabi teh 
mehanizmov ne bi smela nobena država 
članica prejemati manj kot 55 % 
povprečja EU v letu 2014 in 75 % 
povprečja v letu 2019. Prizadevanja za 
konvergenco v državah članicah, v katerih 
je raven podpore višja od povprečja EU, 
ne bi smela povzročiti znižanja pod to 
povprečje. Konvergenco bi morale 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad 
povprečjem v Uniji. 
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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 B7-0079/140 

Predlog spremembe  140 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

Janusz Wojciechowski 
 

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 9 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) Države članice lahko poleg tega 
izključijo površine za pridelavo gensko 
spremenjenih organizmov. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/141 

Predlog spremembe  141 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice lahko v skladu z 
ustavnimi ureditvami določbe skupne 
kmetijske politike izvajajo na regionalni 
ravni. V tem primeru določijo regije v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili ter nato 
razdelijo nacionalno zgornjo mejo med 
regije. Države članice lahko na regionalni 
ravni sprejemajo tudi vse odločitve iz te 
uredbe in uporabljajo finančne določbe iz 
členov 33, 35, 37, 39 in 51 za regionalne 
zgornje meje, prav tako pa lahko za 
regionalne zgornje meje uporabljajo tudi 
mehanizem za prožnost iz člena 14. 
Države članice lahko tudi odločijo, da 
bodo vzpostavile regionalne rezerve za 
uresničevanje določb iz člena 23. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/142 

Predlog spremembe  142 
Martin Häusling, José Bové 
v imenu skupine Verts/ALE 

Corinne Lepage 
 

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 
 

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. Znesek neposrednih plačil, ki se na 

podlagi te Uredbe odobri kmetu v danem 

koledarskem letu, se zmanjša, kot sledi:  

– za 20 % pri tranšah od 150.000 EUR do 

200.000 EUR;  

– za 10 % pri tranšah od 25.000 EUR do 

50.000 EUR;  

– za 40 % pri tranšah od 200 000 EUR do 

250 000 EUR;  

– za 20 % pri tranšah od 50.000 EUR do 

75.000 EUR;  

– za 70 % pri tranšah od 250 000 EUR do 

300 000 EUR;  

– za 30 % pri tranšah od 75.000 EUR do 

100.000 EUR;  

– za 100 % pri tranšah nad 300 000 EUR. – za 100 % pri tranšah nad 100.000 EUR. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/143 

Predlog spremembe  143 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/144 

Predlog spremembe  144 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 14 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pred 1. avgustom 2013 se lahko 
Bolgarija, Estonija, Finska, Latvija, Litva, 
Poljska, Portugalska, Romunija, 
Slovaška, Španija, Švedska in Združeno 
kraljestvo odločijo, da kot neposredna 
plačila na podlagi te uredbe dajo na voljo 
do 5 % svojih sredstev, namenjenih za 
podporo ukrepom v okviru programov 
razvoja podeželja, financiranih v okviru 
EKSRP, za obdobje 2015–2020, kot 
določa Uredba (EU) št. […] [URP]. 
Ustrezni znesek zato ni več na voljo za 
podporne ukrepe v okviru programov 
razvoja podeželja. 

črtano 

O odločitvi iz prvega pododstavka se 
uradno obvesti Komisijo do datuma iz 
navedenega pododstavka. 

 

Odstotek, o katerem se uradno obvesti v 
skladu z drugim pododstavkom, je za leta 
iz pododstavka 1 enak. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/145 

Predlog spremembe  145 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 28 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 POGLAVJE 1a 

 DOPOLNILNO PLAČILO ZA PRVE 
HEKTARJE 

 Člen 28a 

 Splošna pravila 

 Države članice določijo število prvih 
hektarjev, upravičenih do podpore iz te 
določbe, ki ustrezajo številu pravic, ki jih 
kmetje uveljavljajo v skladu s členom 
26(1), do zgornje meje povprečne velikosti 
kmetijskega gospodarstva v posamezni 
državi članici. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/146 

Predlog spremembe  146 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. Kmetje, katerih orno zemljišče presega 
površino 10 hektarjev in 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: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/147 

Predlog spremembe  147 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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) kolobarjenje; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/148 

Predlog spremembe  148 
Martin Häusling 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 ter 

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 

obstoječe trajno travinje in trajne pašnike; 
ter 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/149 

Predlog spremembe  149 
Martin Häusling, José Bové 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 30 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Raznolikost pridelkov Kolobarjenje 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/150 

Predlog spremembe  150 
Martin Häusling, José Bové 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 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 hektarjev in se ne uporablja za 
pridelavo trave (posejane ali naravne), ni 

dana v praho ali se velik del leta na njej ne 

prideluje trajni pridelek pod vodo, se na 
orni zemlji tri zaporedna leta izmenjuje 
kolobar treh različnih pridelkov. V 
kolobar so vključene rastline, ki 
izboljšujejo vsebnost dušika. Pridelava 
rastlin, ki izboljšujejo vsebnost dušika, se 
lahko razširi. 

Or. en 

 

 


