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6.3.2013 B7-0081/148 

Predlog spremembe  148 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. S kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-

podnebnimi plačili se krijejo samo 

obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 

standarde, določene v skladu s poglavjem I 

naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, in 

druge ustrezne obveznosti, določene v 

skladu s poglavjem 2 naslova III 

Uredbe (EU) št. RP/2012, ustrezne 

minimalne zahteve za uporabo gnojil in 

fitofarmacevtskih sredstev ter druge 

ustrezne obvezne zahteve, ki so določene v 

nacionalni zakonodaji. Vse te obvezne 

zahteve se opredelijo v programu. 

3. S kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-

podnebnimi plačili se krijejo samo 

obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 

standarde, določene v skladu s poglavjem I 

naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, in 

vse obveznosti, določene v skladu s 

poglavjem 2 naslova III Uredbe (EU) 

št. RP/2012, ustrezne minimalne zahteve za 

uporabo gnojil in fitofarmacevtskih 

sredstev ter druge ustrezne obvezne 

zahteve, ki so določene v nacionalni 

zakonodaji. Vse te obvezne zahteve se 

opredelijo v programu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Predlog spremembe  149 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za obveznosti, zajete v poglavju 2 naslova 

III Uredbe (EU) št. .../.... [uredba o 

neposrednih plačilih], se ne dodeli 

podpora iz EKSRP. 

Or. en 



 

AM\929551SL.doc  PE503.602v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.3.2013 B7-0081/150 

Predlog spremembe  150 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 64 – odstavek 4  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija z izvedbenim aktom določi 

letno razdelitev zneskov iz odstavka 1 na 

države članice, po odbitku zneska iz 

odstavka 2 in ob upoštevanju prenosa 

sredstev iz člena 14(2) Uredbe (EU) 

št. RP/2012. Pri letni razdelitvi sredstev 

Komisija upošteva tudi 

4. Komisija z izvedbenim aktom določi 

letno razdelitev zneskov iz odstavka 1 na 

države članice, po odbitku zneska iz 

odstavka 2 in ob upoštevanju prenosa 

sredstev iz člena 14(2) Uredbe (EU) 

št. RP/2012. Pri letni razdelitvi sredstev 

Komisija upošteva tudi:  

a) objektivna merila iz člena 4 in (a) objektivna merila, povezana s cilji iz 

člena 4.  

(b) preteklo učinkovitost poslovanja.  

Or. en 

 

 

 


