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6.3.2013 B7-0079/187 

Predlog spremembe  187 
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski 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 – 2011/0280(COD) 

(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 izvesti v 

prehodnem obdobju. Vendar mora biti 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 zmanjšanjem povezav na 

zgodovinske reference in ob upoštevanju 

splošnega okvira proračuna Unije 

neposredno dohodkovno podporo med 

države članice razdeliti bolj pravično, in 
sicer tako, da bodo od leta 2012 veljavna 
merila za določitev vrednosti neposrednih 
plačil objektivna in enotna za vse kmete v 
EU. 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 
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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. 

znesek na enoto, po konvergenci na ta 

znesek, ki se mora v 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 B7-0079/188 

Predlog spremembe  188 
George Lyon 
v imenu skupine ALDE 

 

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 – 2011/0280(COD) 

(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 

Splošna pravila  Splošna pravila  

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. Kmetom, ki so upravičeni do plačila na 

podlagi sheme osnovnega plačila iz 
poglavja 1, se odobri dodatno letno plačilo 
za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, če na upravičenih 
hektarjih, kot so opredeljeni v členu 25(2), 
kadar je to primerno, upoštevajo naslednje 
prakse:  

(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) raznolikost pridelkov;  

(b) na svojih gospodarstvih ohranjajo 
obstoječe trajno travinje in  ter 

(b) ohranjanje obstoječega trajnega 
travinja in trajnih pašnikov;  

(c) na kmetijski površini imajo površino z 
ekološkim pomenom. 

(c) površina z ekološkim pomenom na 

kmetijski površini  

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 

2. Brez poseganja v odstavke 3, 4 in 4a ter 
uporabo finančne discipline in linearnega 
znižanja v skladu s členom 7 države 

članice odobrijo plačilo iz tega poglavja 

kmetom, ki upoštevajo tiste od praks iz 

odstavka 1, ki se lahko uporabijo na 
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kmetom, ki upoštevajo tiste od treh praks 
iz odstavka 1, ki se nanje nanašajo, in 
delujejo v skladu s členi 30, 31 in 32. 

njihovi kmetiji, in 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.  

3. Kmetje so upravičeni do plačila iz tega 

poglavja, že če spadajo v katero od 
naslednjih kategorij: 

 – kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena 29(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 v 
zvezi z ekološkim kmetovanjem, ali 

 – prejemniki kmetijsko-okoljsko-
podnebnih plačil, določenih v skladu s 
členom 29 Uredbe (EU) št. [...] [URP], ali 

 – kmetje, katerih kmetijska gospodarstva 
se nahajajo na območjih omrežja 
Natura 2000, ki jih zajemata Direktiva 
92/43/EGS ali Direktiva 2009/147/ES. 

 Prvi pododstavek se uporablja le za enote 
gospodarstva, ki se uporabljajo za 
ekološko pridelavo v skladu s členom 11 
Uredbe (ES) št. 834/2007, za katere 
veljajo kmetijsko-okoljsko-podnebni 
ukrepi v skladu s členom 29 Uredbe (EU) 
št. [...] [URP], ali se nahajajo na 
območjih, ki jih zajema Direktiva 
92/43/EGS ali Direktiva 2009/147/ES.  

4. 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. 

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 

Prvi pododstavek se uporablja le za enote 
gospodarstva, ki se uporabljajo za 
ekološko pridelavo v skladu s členom 11 
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Uredbe (ES) št. 834/2007. 

 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 te sheme izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

 – zajemajo del gospodarstva kmeta, za 
katerega veljajo ustrezne prakse iz 
odstavka 1; ter 

 – imajo vsaj enakovreden učinek kot 
prakse iz odstavka 1. 

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.  

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.  

 5a. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 55 za 
potrjevanje shem certificiranja iz odstavka 
4a, s čimer 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 na 
kmetiji, 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 B7-0079/189 

Predlog spremembe  189 
Czesław Adam Siekierski, 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 – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 38 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

xx Člen 38a 

 Splošna pravila za odobritev ločene 
nevezane podpore 

 1. Države članice, ki uporabljajo shemo 
enotnega plačila na površino v skladu s 
členom 19(1)(b) te uredbe, lahko kmetom 
odobrijo ločeno nevezano podporo v 
skladu s pogoji iz tega člena ter iz členov 
39 in 40. 

 2. Nevezana podpora se lahko odobri le 
sektorjem ali regijam države članice, v 
katerih se specifične vrste kmetovanja ali 
specifični kmetijski sektorji, ki so posebej 
pomembni iz gospodarskih in/ali socialnih 
in/ali okoljskih razlogov, spopadajo s 
težavami. 

 3. Nevezana podpora ima obliko letnega 
plačila in se odobri v opredeljenih 
količinskih omejitvah ter temelji na 
podatkih iz zgodovinskega obdobja, ki ga 
določi država članica najkasneje leta 
2013, kot so površine, donos ali določeno 
število živali. 

 4. Da se zagotovi učinkovita in namenska 
poraba sredstev Unije ter prepreči dvojno 
financiranje iz drugih podobnih 
instrumentov podpore, se na Komisijo 
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prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 55 v 
zvezi z: 

 (a) pogoji za odobritev podpore iz tega 
člena, 

 (b) pravili o skladnosti z drugimi ukrepi 
Unije in o kopičenju podpore. 

Or. en 

Obrazložitev 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 

applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 

continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 

differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 

payments entitlements.  

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 

Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 

payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 

direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 

substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 

convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 

for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 

avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 

it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 

justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 

already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 

Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 

Also the level of financing should be increased. 

Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 

envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 

entitlements. 
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6.3.2013 B7-0079/190 

Predlog spremembe  190 
Jan Březina 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 – 2011/0280(COD) 

(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 
je kmet dobil v letu, ki ga je izbrala država 
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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. 

 (Predlog Komisije v členu 22 omogoča, 

države z enotno plačilno shemo, na primer 

EU-15 ter Slovenija in Malta, v nekaj letih 

postopno izravnajo neposredna plačila 

kmetom. Predlog Komisija ne upošteva 10 

novih držav članic, ki uporabljajo shemo 

enotnega plačila na površino. Zato pa tudi 

za izogibanje diskriminaciji bi treba 

državam z enotno plačilno shemo z 

vključitvijo novega odstavka 3a v členu 22 

omogočiti podobno obravnavo.) 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/191 

Predlog spremembe  191 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 

konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 

se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 

v zvezi z: določanjem letne nacionalne 

zgornje meje za shemo osnovnega plačila; 

sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 

dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 

ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 

pravic do plačila v nacionalno rezervo; 

sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 

obveščanjem prenosa pravic do plačila na 

nacionalne organe in določanjem rokov, ki 

jih je treba pri uradnem obveščanju 

upoštevati; določanjem letne zgornje meje 

za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 

vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 

letne zgornje meje za plačilo za območja z 

naravnimi omejitvami; določanjem letne 

zgornje meje za plačilo za mlade kmete; 

določanjem letne zgornje meje za 
prostovoljno vezano podporo; 
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore; 
sprejemanjem pravil o postopku za 

izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 

proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 

zemljišč in sort za namene proizvodno 

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 

konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 

se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 

v zvezi z: določanjem letne nacionalne 

zgornje meje za shemo osnovnega plačila; 

sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 

dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 

ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 

pravic do plačila v nacionalno rezervo; 

sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 

obveščanjem prenosa pravic do plačila na 

nacionalne organe in določanjem rokov, ki 

jih je treba pri uradnem obveščanju 

upoštevati; določanjem letne zgornje meje 

za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 

vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 

letne zgornje meje za plačilo za območja z 

naravnimi omejitvami; določanjem letne 

zgornje meje za plačilo za mlade kmete; 

sprejemanjem pravil o postopku za 

izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 

proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 

zemljišč in sort za namene proizvodno 

vezanega plačila za bombaž; določanjem 

pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 

proizvodno vezanega plačila za bombaž; 

sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 

zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
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vezanega plačila za bombaž; določanjem 

pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 

proizvodno vezanega plačila za bombaž; 

sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 

zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 

pooblastila je treba izvajati v skladu z 

Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z 

dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije. 

pooblastila je treba izvajati v skladu z 

Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z 

dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Predlog spremembe  192 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

(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 
proizvodnje v navedenih regijah. Ta 

črtano 
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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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Predlog spremembe  193 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 34 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Da se zagotovi učinkovita in 
usmerjena uporaba sredstev Unije ter 
prepreči dvojno financiranje na podlagi 
podobnih instrumentov podpore, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 
pooblastiti za sprejemanje aktov, s 
katerimi določi sprejetje pravil glede 
pogojev za odobritev prostovoljne vezane 
podpore in pravil o skladnosti z drugimi 
ukrepi Unije ter kopičenju podpore. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/194 

Predlog spremembe  194 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – odstavek 1 – točka b – točka v 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(v) prostovoljno shemo vezane podpore; črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Predlog spremembe  195 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 10 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če imajo kmetje, ki prejemajo vezano 
podporo, povezano z živalmi, iz naslova 
IV, v posesti manj hektarjev, kot določa 
prag, ki ga izbere država članica za 
namene točke (b) odstavka 1, ta država 
članica uporabi točko (a) odstavka 1. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/196 

Predlog spremembe  196 
Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 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 – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Title 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 [...] črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Predlog spremembe  197 
Peter Jahr 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 – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Prilagoditvena stopnja, določena v 
skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. […] 

[HZU], se uporablja samo za neposredna 
plačila, višja od 5 000 EUR, ki se odobrijo 
kmetom v ustreznem koledarskem letu. 

1. Prilagoditvena stopnja, določena v 
skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. […] 

[HZU], se uporablja za vsa neposredna 
plačila, ki se odobrijo kmetom v ustreznem 

koledarskem letu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Predlog spremembe  198 
Peter Jahr 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 – 2011/0280(COD) 

(COM(2011)0625 – 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 

Člen 11 črtano 

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: 

 

– za 20 % pri tranšah od 150.000 EUR do 
200.000 EUR; 

 

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

 

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

 

– za 100 % pri tranšah nad 300 000 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. 

 

3. Države članice zagotovijo, da se 
kmetom, za katere se ugotovi, da so od 
dneva objave predloga Komisije za to 
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Uredbo umetno ustvarjali pogoje, da bi se 
izognili učinkom tega člena, ne izvršijo 
nobena izplačila. 

Or. en 

 

 

 


