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6.3.2013 B7-0079/177 

Predlog spremembe  177 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa 
Matias, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Predlog spremembe 
Člen 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Opredelitve pojmov Opredelitve pojmov 

1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje 

opredelitve pojmov:  

1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje 

opredelitve pojmov:  

(a) „kmet“ pomeni fizično ali pravno osebo 

oziroma združenje fizičnih ali pravnih 

oseb, ne glede na pravni status, ki je 

združenju in njegovim članom dodeljen z 

nacionalno zakonodajo, katere kmetijsko 

gospodarstvo se nahaja na ozemlju Unije, 

kot je navedeno v členu 52 Pogodbe o 

Evropski uniji v povezavi s členoma 349 in 

355 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

in ki opravlja kmetijsko dejavnost;  

(a) „kmet“ pomeni fizično ali pravno osebo 

oziroma združenje fizičnih ali pravnih 

oseb, ne glede na pravni status, ki je 

združenju in njegovim članom dodeljen z 

nacionalno zakonodajo, katere kmetijsko 

gospodarstvo se nahaja na ozemlju Unije, 

kot je navedeno v členu 52 Pogodbe o 

Evropski uniji v povezavi s členoma 349 in 

355 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

in ki opravlja kmetijsko dejavnost;  

(b) „kmetijsko gospodarstvo“ pomeni vse 

enote, ki se uporabljajo za kmetijske 

dejavnosti in s katerimi upravlja kmet ter 

se nahajajo na ozemlju iste države članice;  

(b) „kmetijsko gospodarstvo“ pomeni vse 

enote, ki se uporabljajo za kmetijske 

dejavnosti in s katerimi upravlja kmet ter 

se nahajajo na ozemlju iste države članice;  

(c) „kmetijska dejavnost“ pomeni:  (c) „kmetijska dejavnost“ pomeni:  

vzrejo ali gojenje kmetijskih proizvodov 

vključno z žetvijo, molžo, rejo živali in 

kmetijsko rejo živali,  

vzrejo ali gojenje kmetijskih proizvodov 

vključno z žetvijo, molžo, rejo živali in 

kmetijsko rejo živali; 

vzdrževanje kmetijske površine v stanju, 
primernem za pašo ali pridelavo brez 
posebnih pripravljalnih ukrepov, ki 
presegajo uporabo tradicionalnih 
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kmetijskih metod in strojev, ali 

izvajanje minimalne aktivnosti naravnega 
vzdrževanja kmetijskih površin v stanju, 
primernem za pašo ali pridelavo, ki jih 
določi država članica; 

 

(d) „kmetijski proizvodi“ pomeni 

proizvode iz Priloge I k Pogodbi, z izjemo 

ribiških proizvodov, ter bombaž;  

(d) „kmetijski proizvodi“ pomeni 

proizvode iz Priloge I k Pogodbi, z izjemo 

ribiških proizvodov, ter bombaž;  

(e) „kmetijska površina“ pomeni katero 

koli površino, ki se uporablja kot orno 

zemljišče, trajni pašnik oziroma travnik ali 

trajni nasad;  

(e) „kmetijska površina“ pomeni katero 

koli površino, ki se uporablja kot orno 

zemljišče, trajni pašnik oziroma travnik ali 

trajni nasad;  

(f) „orno zemljišče“ pomeni zemljišče, ki 

se obdeluje za namene rastlinske pridelave, 

ali območja, ki so na voljo za rastlinsko 

pridelavo, razen prahe, vključno z 

opuščenimi zemljišči v skladu s členi 22, 

23 in 24 Uredbe (ES) št. 1257/1999, 

členom 39 Uredbe (ES) št. 1698/2005 ter 

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

glede na to, ali gre za zemljišče s toplo 

gredo ali s pritrjeno ali premično streho;  

(f) „orno zemljišče“ pomeni zemljišče, ki 

se obdeluje za namene rastlinske pridelave, 

ali območja, ki so na voljo za rastlinsko 

pridelavo, razen prahe, vključno z 

opuščenimi zemljišči v skladu s členi 22, 

23 in 24 Uredbe (ES) št. 1257/1999, 

členom 39 Uredbe (ES) št. 1698/2005 ter 

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

glede na to, ali gre za zemljišče s toplo 

gredo ali s pritrjeno ali premično streho;  

(g) „trajni nasad“ pomeni nasad rastlin, ki 

niso vključene v kolobar ter niso trajni 

pašniki ali travniki, ki so na istem 

zemljišču najmanj pet let in ki dajejo 

večkratne pridelke, vključno z 

drevesnicami in hitro rastočimi panjevci;  

(g) „trajni nasad“ pomeni nasad rastlin, ki 

niso vključene v kolobar ter niso trajni 

pašniki ali travniki, ki so na istem 

zemljišču najmanj pet let in ki dajejo 

večkratne pridelke, vključno z 

drevesnicami in hitro rastočimi panjevci;  

(h) „trajni pašniki ali travniki“ pomeni 

zemljišče, ki se uporablja za gojenje trave 

ali druge zelnate krme naravno 

(samozasejane) ali gojene (posejane) in ki 

pet let ali dlje ni bilo vključeno v 

kolobarjenje gospodarstva; vključuje lahko 

tudi druge sorte, ki so primerne za pašo, če 

trave in druga zelnata krma prevladujejo;  

(h) „trajni pašniki ali travniki“ pomeni 

zemljišče, ki se uporablja za gojenje trave 

ali druge zelnate krme naravno 

(samozasejane) ali gojene (posejane) in ki 

pet let ali dlje ni bilo vključeno v 

kolobarjenje gospodarstva; vključuje lahko 

tudi druge sorte, ki so primerne za pašo, če 

trave in druga zelnata krma prevladujejo;  

(i) „trave ali druga zelnata krma“ pomenijo 

trave, ki tradicionalno rastejo na naravnih 

pašnikih ali so običajno vsebovane v 

mešanicah semen za pašnike ali travnike v 

državi članici (ne glede na to, ali se 

uporabljajo za pašo ali ne);  

(i) „trave ali druga zelnata krma“ pomenijo 

trave, ki tradicionalno rastejo na naravnih 

pašnikih ali so običajno vsebovane v 

mešanicah semen za pašnike ali travnike v 

državi članici (ne glede na to, ali se 

uporabljajo za pašo ali ne);  

(j) „drevesnice“ pomenijo naslednje 

površine mladih olesenelih (lesnatih) 

(j) „drevesnice“ pomenijo naslednje 

površine mladih olesenelih (lesnatih) 
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rastlin na prostem, ki se gojijo za 

razsaditev:  

rastlin na prostem, ki se gojijo za 

razsaditev:  

– trsnice in matičnjaki;  – trsnice in matičnjaki;  

– sadne drevesnice in jagodičevje;  – sadne drevesnice in jagodičevje;  

– drevesnice okrasnega drevja;  – drevesnice okrasnega drevja;  

– gozdne drevesnice za prodajo sadik (brez 

gozdnih drevesnic v gozdu za lastne 

potrebe gospodarstva);  

– gozdne drevesnice za prodajo sadik (brez 

gozdnih drevesnic v gozdu za lastne 

potrebe gospodarstva);  

– drevje in grmovje za zasaditev v vrtovih, 

parkih, ob cestah in na brežinah (na primer 

živa meja, vrtnice in drugo okrasno 

grmičevje, okrasni iglavci), vedno vključno 

z njihovimi podlagami in sadikami;  

– drevje in grmovje za zasaditev v vrtovih, 

parkih, ob cestah in na brežinah (na primer 

živa meja, vrtnice in drugo okrasno 

grmičevje, okrasni iglavci), vedno vključno 

z njihovimi podlagami in sadikami;  

(k) „hitro rastoči panjevec“ pomeni 
površine, zasajene z drevesnimi sortami z 
oznako KN 06029041, ki vključujejo 
olesenele rastline, trajnice, pri katerih 
korenike ali ostanki stebel po žetvi 
ostanejo v tleh, s poganjki, ki se pojavijo 
naslednjo sezono in z najdaljšimi 
obhodnjami, ki jih določijo države članice. 

 

2. Komisijo je treba v skladu s členom 55 

pooblastiti za sprejemanje delegiranih 

aktov za:  

2. Komisijo je treba v skladu s členom 55 

pooblastiti za sprejemanje delegiranih 

aktov za:  

(a) določitev nadaljnjih opredelitev glede 

dostopa do pomoči v skladu s to uredbo;  

(a) določitev nadaljnjih opredelitev glede 

dostopa do pomoči v skladu s to uredbo;  

(b) vzpostavitev okvira, v katerem države 

članice določijo minimalne aktivnosti, ki 

jih je treba izvesti na območjih, ki se 

naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 

pašo ali pridelavo;  

(b) vzpostavitev okvira, v katerem države 

članice določijo minimalne aktivnosti, ki 

jih je treba izvesti na območjih, ki se 

naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 

pašo ali pridelavo;  

(c) določitev meril, ki jih morajo kmetje 

izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 

izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 

površine v stanju, primernem za pašo ali 

pridelavo, kot je navedeno v točki (c) 

odstavka 1;  

(c) določitev meril, ki jih morajo kmetje 

izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 

izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 

površine v stanju, primernem za pašo ali 

pridelavo, kot je navedeno v točki (c) 

odstavka 1;  

(d) določitev meril za ugotavljanje 

prevladovanja trav in drugih krmnih rastlin 

za namene točke (h) odstavka 1.  

(d) določitev meril za ugotavljanje 

prevladovanja trav in drugih krmnih rastlin 

za namene točke (h) odstavka 1.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/178 

Predlog spremembe  178 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides) 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe  
Člen 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopno zmanjševanje in omejevanje 

plačila 

Postopno zmanjševanje in omejevanje 

plačila 

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 20 % pri tranšah od 20.000 EUR do 
50.000 EUR;  

– za 40 % pri tranšah od 200.000 EUR do 
250.000 EUR;  

– za 50 % pri tranšah od 50.000 EUR do 
75.000 EUR;  

– za 70 % pri tranšah od 250.000 EUR do 
300.000 EUR;  

– za 80 % 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.  

2.  Znesek iz odstavka 1 se izračuna z 
odštetjem že izplačanih plač, ki jih kmet 

prijavi v preteklem letu, vključno z davki 

in socialnimi prispevki, povezanimi z 

zaposlitvijo, od skupnega zneska 

neposrednih plačil, prvotno dolgovanih 

kmetu brez upoštevanja plačil, ki se 
odobrijo v skladu s poglavjem 2 naslova 
III te Uredbe. 

2.  Znesek iz odstavka 1 se izračuna z 
odštetjem dejansko izplačanih plač, ki jih 
kmet prijavi v preteklem letu, vključno z 

davki in socialnimi prispevki, povezanimi 

z zaposlitvijo, od skupnega zneska 

neposrednih plačil, prvotno dolgovanih 

kmetu. 

3. Države članice zagotovijo, da se 
kmetom, za katere se ugotovi, da so od 

dneva objave predloga Komisije za to 

Uredbo umetno ustvarjali pogoje, da bi se 

3. Države članice zagotovijo, da se 
kmetom, za katere se ugotovi, da so od 

dneva objave predloga Komisije za to 

Uredbo umetno ustvarjali pogoje, da bi se 
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izognili učinkom tega člena, ne izvršijo 

nobena izplačila.  
izognili učinkom tega člena, ne izvršijo 

nobena izplačila.  

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/179 

Predlog spremembe  179 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 14 – odstavek 1 – prvi pododstavek 
 

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 določen odstotek 
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. Prenesena sredstva se v celoti 
financirajo iz proračuna SKP, da se 
zaustavi propadanje podeželskih območij 
in upadanje kmetijske dejavnosti, zlasti 
okolju prijaznega kmetovanja, v skladu s 
prednostnima nalogama za razvoj 
podeželja (4) in (5) iz člena 5 Uredbe (EU) 
št. [...] [URP]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/180 

Predlog spremembe  180 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 22 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 22a 

 
Konvergenca med državami članicami v 

zvezi z zneskom pravic do plačila 

 
1. Do konca obdobja veljavnosti 
večletnega finančnega okvira 2014–2020 
se neposredna podpora razdeli pravično 
po vsej Uniji, da bi se v vseh državah 
članicah dosegla polna konvergenca 
neposredne dohodkovne podpore za 
kmete. 

 
2. Za namene konvergenčnega cilja iz 
odstavka 1 Komisija najpozneje do konca 
prvega četrtletja leta 2013 pripravi 
predlog za metodo in časovni razpored za 
uresničitev tega cilja. V tem predlogu 
določi vmesne stopnje konvergence plačil 
na hektar, da bi se do zgoraj omenjenega 
datuma dosegla polna konvergenca. 

 
3. Konvergenco iz odstavkov 1 in 2 
sorazmerno financirajo vse države 
članice, kjer so neposredna plačila nad 
povprečjem Unije. 

 
4. Ne glede na konvergenco, ki jo je treba 
doseči v skladu z odstavkom 1, se ustrezno 
upoštevajo razlike v ravneh plač in 
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vhodnih stroških v državah članicah. 
Komisija upošteva te razlike v predlogu iz 
odstavka 2. 

Or. pt 

 

 

 

 


