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Predlog spremembe 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga  Komisija Predlog spremembe

(1) Izkušnje, pridobljene pri izvajanju 
Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. 
septembra 2003 o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete ter o spremembi 
uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) 
št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) 
št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) 
št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) 
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) 
št. 2529/2001, kažejo, da je treba nekatere 
elemente mehanizma podpor prilagoditi. 
Zlasti je treba razširiti proizvodno 
nevezanost neposredne podpore in 
poenostaviti delovanje sheme enotnega 
plačila. Prav tako je treba poudariti, da je 
bila Uredba (ES) št. 1782/2003 od začetka 
veljavnosti znatno spremenjena. Ob 
upoštevanju tega razvoja in zaradi jasnosti 
jo je treba razveljaviti in nadomestiti z 
novo uredbo.

(1) Izkušnje, pridobljene pri izvajanju 
Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. 
septembra 2003 o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete ter o spremembi 
uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) 
št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) 
št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) 
št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) 
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) 
št. 2529/2001, kažejo, da je treba nekatere 
elemente mehanizma podpor prilagoditi. 
Da bi dosegli popolno nevezanost, ki jo je 
treba preverjati za vsak primer posebej, je 
treba zlasti razširiti proizvodno nevezanost 
neposredne podpore in poenostaviti 
delovanje sheme enotnega plačila. Prav 
tako je treba poudariti, da je bila Uredba 
(ES) št. 1782/2003 od začetka veljavnosti 
znatno spremenjena. Ob upoštevanju tega 
razvoja in zaradi jasnosti jo je treba 
razveljaviti in nadomestiti z novo uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 41
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Izkušnje, pridobljene pri izvajanju (1) Izkušnje, pridobljene pri izvajanju 
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Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. 
septembra 2003 o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete ter o spremembi 
uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) 
št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) 
št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) 
št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) 
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) 
št. 2529/2001, kažejo, da je treba nekatere 
elemente mehanizma podpor prilagoditi. 
Zlasti je treba razširiti proizvodno 
nevezanost neposredne podpore in 
poenostaviti delovanje sheme enotnega 
plačila. Prav tako je treba poudariti, da je 
bila Uredba (ES) št. 1782/2003 od začetka 
veljavnosti znatno spremenjena. Ob 
upoštevanju tega razvoja in zaradi jasnosti 
jo je treba razveljaviti in nadomestiti z 
novo uredbo.

Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. 
septembra 2003 o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete ter o spremembi 
uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) 
št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) 
št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) 
št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) 
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) 
št. 2529/2001, kažejo, da je treba nekatere 
elemente mehanizma podpor prilagoditi. 
Zlasti bi bilo treba razširiti proizvodno 
nevezanost neposredne podpore in 
poenostaviti delovanje sheme enotnega 
plačila. Prav tako je treba poudariti, da je 
bila Uredba (ES) št. 1782/2003 od začetka 
veljavnosti znatno spremenjena. Ob 
upoštevanju tega razvoja in zaradi jasnosti 
jo je treba razveljaviti in nadomestiti z 
novo uredbo.

Or. es

Predlog spremembe 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
načelo, da za kmete, ki ne izpolnjujejo 
določenih zahtev na področjih javnega 
zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja in 
dobrega počutja živali, veljajo znižanja ali 
izključitve iz neposredne podpore. Ta 
sistem „navzkrižne skladnosti“ je sestavni 
del podpore Skupnosti v okviru 
neposrednih plačil in ga je treba zaradi tega 
ohraniti. Vendar so izkušnje pokazala, da 
številne zahteve, ki spadajo v področje 
uporabe navzkrižne skladnosti, niso dovolj 
pomembne za kmetijsko dejavnost ali 
kmetijsko zemljišče ali pa zadevajo bolj 

(2) Uredba (ES) št. 1782/2003 je uvedla 
načelo, da za kmete, ki ne izpolnjujejo 
določenih zahtev na področjih javnega 
zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja in 
dobrega počutja živali, veljajo znižanja ali 
izključitve iz neposredne podpore. Ta 
sistem „navzkrižne skladnosti“ je sestavni 
del podpore Skupnosti v okviru 
neposrednih plačil in ga je treba zaradi tega 
ohraniti. Vendar so izkušnje pokazala, da 
številne zahteve, ki spadajo v področje 
uporabe navzkrižne skladnosti, niso dovolj 
pomembne za kmetijsko dejavnost ali 
kmetijsko zemljišče ali pa zadevajo bolj 



AM\735203SL.doc 5/34 PE409.675v01-00

SL

nacionalne organe kot kmete. Zaradi tega 
je primerno, da se prilagodi to področje 
uporabe navzkrižne skladnosti.

nacionalne organe kot kmete. Obenem 
zahtevajo pomanjkanje vodnih virov in 
podnebne spremembe nov pristop v vseh 
kmetijskih praksah, povezanih z 
okoljskimi in družbenimi potrebami.  
Zaradi tega je primerno, da se prilagodi to 
področje uporabe navzkrižne skladnosti ter 
da se istočasno postopki poenostavijo, da 
bi se tako izognili novim birokratskim 
obremenitvam.

Or. en

Predlog spremembe 43
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zaščita in upravljanje z vodnimi viri v 
zvezi s kmetijsko dejavnostjo je postala na 
nekaterih območjih vedno večji problem. 
Zato je primerno okrepiti obstoječi okvir 
Skupnosti za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje z namenom varovanja voda pred 
onesnaževanjem in odpadnimi vodami ter 
boljšega upravljanja uporabe vode.

(4) Zaščita in upravljanje z vodnimi viri v 
zvezi s kmetijsko dejavnostjo postajata v 
vse večjem delu Skupnosti vedno večji 
problem. Zato je primerno okrepiti 
obstoječi okvir Skupnosti za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje z namenom 
povišanja ravni zadrževanja vode,
varovanja voda pred onesnaževanjem in 
odpadnimi vodami ter racionalnega 
upravljanja uporabe vode.

Or. pl

Obrazložitev

Naraščajoče pomanjkanje vode, ki se pojavlja tudi na kultiviranih območjih, postaja eden 
izmed poglavitnih okoljskih problemov na ozemlju Skupnosti. 

Odsotnost jasno določenih ukrepov za povečanje ravni zadrževanja vode in racionalizacijo 
njene uporabe lahko povzroči tako hude motnje v kmetijskem sektorju kot težko popravljive 
spremembe naravnega okolja na njenem ozemlju.
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Predlog spremembe 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zaščita in upravljanje z vodnimi viri v 
zvezi s kmetijsko dejavnostjo je na 
nekaterih območjih vedno večji problem. 
Zato je primerno okrepiti obstoječi okvir 
Skupnosti za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje z namenom varovanja voda pred 
onesnaževanjem in odpadnimi vodami ter 
upravljanja uporabe vode.

(4) Zaščita in upravljanje z vodnimi viri v 
zvezi s kmetijsko dejavnostjo je na 
nekaterih območjih vedno večji problem.
Zato je primerno okrepiti obstoječi okvir 
Skupnosti za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje z namenom varovanja voda pred 
onesnaževanjem in odpadnimi vodami ter 
upravljanja uporabe vode, in sicer z 
boljšimi sistemi upravljanja kmetijstva in 
vodnih virov.

Or. en

Predlog spremembe 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR 
iz uporabe modulacije.

(6) Da bi dosegli boljšo uravnoteženost 
med tistimi orodji politike, katerih namen 
je spodbuditi trajnostno kmetijstvo, in 
tistimi, katerih namen je spodbuditi razvoj 
podeželja, je bil uveden sistem postopnega 
obveznega zmanjševanja neposrednih 
plačil („modulacija“) z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003. Ta sistem je treba ohraniti, 
vključno z izvzetjem plačil do 5 000 EUR 
iz uporabe modulacije, razen v primeru, ko 
je ogrožena donosnost kmetijskih 
gospodarstev Skupnosti.

Or. es
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Obrazložitev

Sistematično zmanjševanje neposrednih pomoči kmetom bi lahko občutno zmanjšalo 
donosnost gospodarstev in ogrozilo preživetje velikega števila kmetij. Evropska unija mora 
tudi v prihodnje ohranjati prehrambeno samozadostnost. 

Predlog spremembe 46
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega 
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Skupnost priznava 
potrebo po spopadanju s temi novimi izzivi 
v okviru njenih politik. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2006 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega 
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami na ozemlju Skupnosti in sprejeti 
jasne ukrepe. Varovanje biotske 
raznovrstnosti ostaja poleg stabilizacije 
upravljanja uporabe vode glavni izziv in, 
čeprav je bil dosežen pomemben napredek, 
cilja, ki si ga je Evropska skupnost zadala 
za leto 2010, da bi ustavila izgubljanje 
biotske raznovrstnosti, ne bo mogoče 
doseči, ne da bi v to vložili dodatna 
prizadevanja. Ta prizadevanja bi se 
morala nanašati tudi na globoke 
strukturne spremembe kmetijskega 
modela Skupnosti, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati izkušnje držav, katerih 
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podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

kmetijstvo temelji na nerazširjenem 
tradicionalnem modelu agrarne strukture. 
Zato Skupnost priznava potrebo po 
spopadanju s temi novimi izzivi v okviru 
njenih politik. Na področju kmetijstva so 
primerno orodje za spoprijemanje z njimi 
programi razvoja podeželja, sprejeti na 
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2006 z 
dne 20. septembra 2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP). Da bi državam članicam
omogočili, da ustrezno revidirajo svoje 
programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

Or. pl

Obrazložitev

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.
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Predlog spremembe 47
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega 
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 

(7) Sredstva, dobljena z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega 
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
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kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

Or. es

Predlog spremembe 48
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega 
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

(7) Prihranki, dobljeni z mehanizmom 
modulacije, uvedenim z Uredbo (ES) 
št. 1782/2003, se uporabijo za financiranje 
ukrepov v okviru politike razvoja 
podeželja. Od sprejetja navedene uredbe se 
kmetijski sektor sooča s številnimi novimi 
in zahtevnimi izzivi, kot so podnebne 
spremembe, čedalje večji pomen 
bioenergije, kakor tudi potreba po boljšem 
upravljanju z vodami in učinkovitejšem 
varstvu biotske raznovrstnosti. Evropska 
skupnost kot pogodbenica Kjotskega 
protokola je bila pozvana, da svoje politike 
prilagodi ob upoštevanju vidikov 
podnebnih sprememb. Poleg tega je treba 
po resnih težavah, povezanih s 
pomanjkanjem vode in sušami, podrobneje 
obravnavati vprašanja upravljanja z 
vodami. Varovanje biotske raznovrstnosti 
ostaja glavni izziv in, čeprav je bil dosežen 
pomemben napredek, bo doseganje cilja 
Evropske skupnosti na področju biotske 
raznovrstnosti za leto 2010 zahtevalo 
dodatna prizadevanja. Na področju 
kmetijstva so primerno orodje za 
spoprijemanje z njimi programi razvoja 
podeželja, sprejeti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 



AM\735203SL.doc 11/34 PE409.675v01-00

SL

podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
postopnega povečevanja zniževanja 
neposrednih plačil z modulacijo.

podeželja (EKSRP). Da bi državam 
članicam omogočili, da ustrezno revidirajo 
svoje programe razvoja podeželja, ne da bi 
morale zmanjšati svoje sedanje dejavnosti 
razvoja podeželja na drugih področjih, je 
treba dati na voljo dodatna finančna 
sredstva. Vendar finančne perspektive za 
obdobje 2007–2013 ne zagotavljajo 
finančnih sredstev za krepitev politike 
Skupnosti na področju razvoja podeželja, 
kakor je potrebno. V teh okoliščinah je 
primerno mobilizirati velik del potrebnih 
finančnih sredstev z zagotavljanjem 
zniževanja neposrednih plačil z 
modulacijo.

Or. nl

Obrazložitev

Razvoj kmetijstva je nepogrešljiva tema. Namesto k dodatni modulaciji se kaže zateči k 
razširitvi člena 68 (uredba Sveta (ES) št. 1782/2003). Ta člen daje državam članicam možnost, 
da svojo dohodkovno podporo uporabijo za vzpodbujanje okolju prijaznega kmetijstva. Poleg 
tega je nadzor izdatkov bolje organizirano v prvem kot v drugem stebru.

Predlog spremembe 49
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Povečane stopnje obvezne modulacije 
morajo upoštevati tiste države članice, ki 
so se odločile za uporabo sistema 
prostovoljne modulacije. Ustrezno je treba 
spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 378/2007 
z dne 27. marca 2007 o pravilih za 
prostovoljno modulacijo neposrednih 
plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 
1782/2003 o skupnih pravilih za sheme 
neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete.

(10) Stopnje obvezne modulacije morajo 
upoštevati tiste države članice, ki so se 
odločile za uporabo sistema prostovoljne 
modulacije. Ustrezno je treba spremeniti 
Uredbo Sveta (ES) št. 378/2007 z dne 27. 
marca 2007 o pravilih za prostovoljno 
modulacijo neposrednih plačil, predvidenih 
v Uredbi (ES) št. 1782/2003 o skupnih 
pravilih za sheme neposrednih podpor v 
okviru skupne kmetijske politike in o 
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete.
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Or. nl

Obrazložitev

Razvoj kmetijstva je nepogrešljiva tema. Namesto k dodatni modulaciji se kaže zateči k 
razširitvi člena 68 (uredba Sveta (ES) št. 1782/2003). Ta člen daje državam članicam možnost, 
da svojo dohodkovno podporo uporabijo za vzpodbujanje okolju prijaznega kmetijstva. Poleg 
tega je nadzor izdatkov bolje organizirano v prvem kot v drugem stebru.

Predlog spremembe 50
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila. 
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo. 
Vendar je treba dati zneske, zbrane z 
uporabo kakršnega koli dodatnega 
znižanja na podlagi modulacije, na voljo 
državam članicam, v katerih so bili 
ustvarjeni.

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 
znižanj, določenih v tej uredbi, je treba 
razdeliti med države članice glede na 
objektivna merila. Pri tem pa je primerno 
določiti, da se določen odstotek teh 
zneskov ohrani v državah članicah, kjer se 
ustvari. Glede na strukturne prilagoditve, ki 
izhajajo iz odprave intervencije za rž, je 
primerno določiti prehodne ukrepe za 
nekatere regije, kjer se proizvaja rž, ki se 
financirajo z delom zneskov, ustvarjenih z 
modulacijo. Vendar je treba dati zneske, 
zbrane z uporabo novih odstotnih točk 
modulacije in določanjem najvišjih 
zneskov pomoči, na voljo državam 
članicam, v katerih so bili ustvarjeni.

Or. es
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Predlog spremembe 51
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila. 
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo. 
Vendar je treba dati zneske, zbrane z 
uporabo kakršnega koli dodatnega
znižanja na podlagi modulacije, na voljo 
državam članicam, v katerih so bili 
ustvarjeni. 

(11) Zneske, ki jih dobimo z uporabo 5 
odstotnih točk, ki ustrezajo znižanjem na 
podlagi modulacije, določenim v Uredbi 
(ES) št. 1782/2003, je treba razdeliti med 
države članice glede na objektivna merila. 
Pri tem pa je primerno določiti, da se 
določen odstotek teh zneskov ohrani v 
državah članicah, kjer se ustvari. Glede na 
strukturne prilagoditve, ki izhajajo iz 
odprave intervencije za rž, je primerno 
določiti prehodne ukrepe za nekatere 
regije, kjer se proizvaja rž, ki se financirajo 
z delom zneskov, ustvarjenih z modulacijo. 
Vendar je treba dati zneske, zbrane z 
uporabo kakršnega koli znižanja na podlagi 
modulacije, na voljo državam članicam, v 
katerih so bili ustvarjeni. 

Or. nl

Obrazložitev

Razvoj kmetijstva je nepogrešljiva tema. Namesto k dodatni modulaciji se kaže zateči k 
razširitvi člena 68 (uredba Sveta (ES) št. 1782/2003). Ta člen daje državam članicam možnost, 
da svojo dohodkovno podporo uporabijo za vzpodbujanje okolju prijaznega kmetijstva. Poleg 
tega je nadzor izdatkov bolje organizirano v prvem kot v drugem stebru.

Predlog spremembe 52
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Vsa obstoječa neposredna plačila bi 
bilo treba postopno ukiniti do leta 2013. 
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Do takrat bi naj kmetje prejemali pomoč 
le za izvajanje javnih storitev, kakršne so 
vzpodbujanje biotske raznovrstnosti in 
upravljanje z vodami ter njihovi prispevki 
na področju varovanja okolja, skrbi za 
dobrobit živali in zagotavljanja varne 
hrane.

Or. en

Obrazložitev

Kmete je treba vzpodbujati k temu, da se odzivajo na tržne potrebe. Neposredne subvencije 
izkrivljajo trg in močno bremenijo sredstva Skupnosti. Upravljanje okolja bi bilo bolje 
zagotoviti v drugem stebru.

Predlog spremembe 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Prvi steber skupne kmetijske 
politike bi bilo treba v prihodnosti 
ohraniti, da bi obvarovali ključno vlogo 
kmeta kot gibala gospodarstva številnih 
podeželskih območij, varuha krajine in 
poroka za visoke standarde varnosti 
hrane, ki jih zahteva Evropska unija.

Or. es

Obrazložitev

Sistematično zmanjševanje neposrednih pomoči kmetom bi lahko občutno zmanjšalo 
donosnost gospodarstev in ogrozilo preživetje velikega števila kmetij. Evropska unija mora 
tudi v prihodnje ohranjati prehrambeno samozadostnost. 
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Predlog spremembe 54
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da proizvodna nevezanost 
plačil omogoča pridelovalcem več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. To zlasti velja za 
sektorje poljščin, hmelja in semen in do 
določene mere prav tako za sektor 
govejega mesa. Zaradi tega je treba delno 
proizvodno vezana plačila v teh sektorjih 
vključiti v shemo enotnega plačila. Da bi 
se lahko kmetje v sektorju govejega mesa 
postopno prilagodili novi ureditvi 
podpore, je treba predvideti postopno 
uvajanje vključevanja posebne premije za 
moško govedo in klavne premije. Ker so 
bila delno vezana plačila v sektorjih sadja 
in zelenjave uvedena šele pred kratkim in 
zgolj kot prehodni ukrep, revizija takih 
shem ni potrebna.

(30) Uredba (ES) št. 1782/2003 je s tem, 
ko je uvedla shemo proizvodno nevezanega 
enotnega plačila, omogočila državam 
članicam, da iz te sheme izključijo nekatera 
plačila. Hkrati je člen 64(3) navedene 
uredbe predvidel revizijo možnosti, 
predvidenih v oddelkih 2 in 3 Poglavja 5 
njenega naslova III v luči tržnega in 
strukturnega razvoja. Analiza ustreznih 
izkušenj kaže, da bi proizvodna nevezanost 
plačil pridelovalcem lahko omogočala več 
prilagodljivosti pri njihovih izbirah, s 
čimer jim omogoča, da sprejemajo svoje 
proizvodne odločitve na podlagi 
donosnosti in odziva trga. Zaradi tega je 
treba državam članicam, ki bi se za to 
odločile, dovoliti, da uveljavijo nevezanost 
plačil. Ker so bila delno vezana plačila v 
sektorjih sadja in zelenjave uvedena šele 
pred kratkim in zgolj kot prehodni ukrep, 
revizija takih shem ni potrebna.

Or. es
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Predlog spremembe 55
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vendar, kar se tiče sektorjev krav 
dojilj ter ovac in koz, se zdi, da bi lahko 
bilo ohranjanje minimalne ravni kmetijske 
pridelave še vedno potrebno za kmetijska 
gospodarstva v nekaterih regijah in zlasti 
tam, kjer kmetje nimajo dostopa do drugih 
gospodarskih možnosti. Ob upoštevanju 
navedenega morajo imeti države članice 
možnost ohraniti vezano podporo na 
sedanji ravni oziroma za krave dojilje na 
nižji ravni. V tem primeru je treba 
predvideti posebno določbo za upoštevanje 
zahtev glede identifikacije in registracije, 
predvidenih z Uredbo (ES) št. 1760/2000 
Evropskega parlamenta in Sveta in 
Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004, zlasti 
zaradi zagotavljanja sledljivosti živali.

(31) Vendar se zdi, da bi lahko bilo 
ohranjanje minimalne ravni kmetijske 
pridelave še vedno potrebno za ravnovesje 
določenih sektorjev in za kmetijska 
gospodarstva v nekaterih regijah in zlasti 
tam, kjer kmetje nimajo dostopa do drugih 
gospodarskih možnosti. Ob upoštevanju 
navedenega morajo imeti države članice 
možnost ohraniti vezano podporo na 
sedanji ravni.

Or. es

Predlog spremembe 56
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 20 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
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nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za kmetijsko zavarovanje, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
kmetijskega zavarovanja in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

Or. es

Predlog spremembe 57
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 10 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 

(32) Državam članicam je treba dovoliti, da 
uporabijo do 5 % svojih zgornjih meja za 
dodelitev posebne podpore v jasno 
opredeljenih primerih. Taka podpora mora 
državam članicam omogočiti, da se lotijo 
okoljskih vprašanj in izboljšajo kakovost in 
trženje kmetijskih proizvodov. Posebna 
podpora mora biti prav tako na voljo za 
omilitev posledic postopnega opuščanja 
mlečnih kvot in uvajanja proizvodno 
nevezane podpore v posebej občutljivih 
sektorjih. Ob naraščajoči pomembnosti 
učinkovitega obvladovanja tveganj je treba 
državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za zavarovanje pridelka, 
kakor tudi k financiranju finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub v 
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primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven. 
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

primeru bolezni živali ali rastlin. Zaradi 
upoštevanja mednarodnih obveznosti 
Skupnosti je treba sredstva, ki bi se lahko 
uporabila za katere koli ukrepe proizvodno 
vezane podpore, omejiti na ustrezno raven.
V skladu s tem je treba določiti pogoje, ki 
veljajo za finančne prispevke za namene 
zavarovanja pridelka in nadomestila, 
povezana z boleznimi živali ali rastlin.

Or. en

Obrazložitev

Razlike med državami članicami je potrebno zmanjšati, kolikor je le mogoče. Dasiravno je 
treba državam članicam omogočiti prilagodljivost pri zagotavljanju pomoči določenim 
sektorjem v določenih trenutkih, je treba preprečiti razhajanja med državami članicami. 

Predlog spremembe 58
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32 a) Ob naraščajočem pomenu 
učinkovitega obvladovanja tveganj je 
treba državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje plačujejo za kmetijsko 
zavarovanje, kakor tudi k financiranju 
finančnega nadomestila nekaterih 
ekonomskih izgub v primeru bolezni živali 
ali rastlin.

Or. es

Obrazložitev

Obstoječa kmetijska zavarovanja ne pokrivajo le pridelkov; zajemajo tudi živinorejo, ki je ne 
smemo prezreti.
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Predlog spremembe 59
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
razvojem razmer na trgu kažejo, da se 
lahko sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj 
sheme enotnega plačila, sedaj vključijo v to 
shemo, da bi spodbudili bolj tržno 
usmerjeno in trajnostno kmetijstvo. To 
zlasti velja za sektor oljčnega olja, v 
katerem se je uporabljala samo 
zanemarljiva proizvodna vezanost plačil. 
To prav tako velja za plačila za trdo 
pšenico, stročnice, riž, krompirjev škrob 
in lupinarje, kjer čedalje manjša 
učinkovitost preostalih vezanih plačil 
podpira odločitev za uvedbo nevezanih 
plačil. Pri lanu je prav tako primerno 
odpraviti podporo za predelavo in vključiti 
ustrezne zneske v shemo enotnega plačila. 
Za riž, posušeno krmo, krompirjev škrob 
in lan je treba določiti prehodno obdobje, 
da se zagotovi, da bo njihov prehod na 
proizvodno nevezano podporo potekal čim 
bolj nemoteno. Kar se tiče lupinarjev, je 
treba državam članicam dovoliti, da še 
naprej izplačujejo nacionalni del pomoči 
na vezan način, da bi ublažili posledice 
uvajanja proizvodno nevezanih plačil.

(36) Nevezanost neposredne podpore in 
uvedba sheme enotnega plačila sta bila 
bistvena elementa v procesu reformiranja 
skupne kmetijske politike. Vendar je več 
razlogov leta 2003 narekovalo ohranitev 
posebne podpore za številne pridelke. 
Izkušnje, pridobljene na podlagi izvajanja 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, skupaj z 
razvojem razmer na trgu kažejo, da bi se 
sheme, ki so bile v letu 2003 zunaj sheme 
enotnega plačila, sedaj na izbiro države 
članice lahko vključile v to shemo, da bi 
spodbudili bolj tržno usmerjeno in 
trajnostno kmetijstvo. 

Or. es
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Predlog spremembe 60
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Zaradi vključitve novih shem v shemo 
enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 
dohodkovna podpore v okviru te sheme. Za 
lupinarje, krompirjev škrob, lan in 
posušeno krmo je treba tako povečanje 
odobriti na podlagi podpore, ki so jo 
kmetje prejeli v zadnjih letih. Vendar je 
treba pri vključevanju plačil, ki so bila do 
sedaj delno izključena iz sheme enotnega 
plačila, državam članicam dati možnost, 
da uporabijo prvotna referenčna obdobja.

(37) Zaradi možne vključitve novih shem v 
shemo enotnega plačila je treba predvideti 
določbo za izračun nove ravni posamezne 
dohodkovna podpore v okviru te sheme. 

Or. es

Predlog spremembe 61
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sheme podpore za kmete, ki pridelujejo 
riž, škrobni krompir, bombaž, sladkor, 
sadje in zelenjavo, ovčje in kozje meso ter 
goveje in telečje meso;

(d) sheme podpore za kmete, ki pridelujejo 
riž, stročnice, posušeno krmo, škrobni 
krompir, bombaž, sladkor, sadje in 
zelenjavo, oreščke in rožiče, tobak, ovčje 
in kozje meso ter goveje in telečje meso;

Or. es
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Predlog spremembe 62
Roberto Musacchio

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „kmet“ je fizična ali pravna oseba 
oziroma združenje fizičnih ali pravnih 
oseb, ne glede na pravni status, ki je 
združenju in njenim članom dodeljen z 
nacionalno zakonodajo, katere kmetijsko 
gospodarstvo se nahaja na ozemlju 
Skupnosti, kot je navedeno v členu 299 
Pogodbe, in ki opravlja kmetijsko 
dejavnost, 

(a) „kmet“ je fizična ali pravna oseba 
oziroma združenje fizičnih ali pravnih 
oseb, ne glede na pravni status, ki je 
združenju in njenim članom dodeljen z 
nacionalno zakonodajo, katere kmetijsko 
gospodarstvo se nahaja na ozemlju 
Skupnosti, kot je navedeno v členu 299 
Pogodbe, in ki opravlja kmetijsko 
dejavnost, ki predstavlja njegov glavni vir 
dohodkov; 

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da bodo subvencije dodeljene fizičnim ali pravnim osebam, ki bodo zmožne 
vzdrževati družbeno-ekonomsko omrežje, še posebej na določenih podeželskih območjih, in z 
dobro kmetijsko prakso, ki predstavlja njihov glavni vir dohodkov, varovale okolje.

Predlog spremembe 63
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) okolje, (b) stanje naravnega okolja,

Or. pl

Obrazložitev

Izraz „okolje“ je kot zahteva za ravnanje nejasen. Bistveno merilo je „stanje naravnega 
okolja“.
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Predlog spremembe 64
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Komisija bo leta 2009 podrobno 
preučila načine, kako lahko kmetijski 
sektor zmanjša emisije toplogrednih 
plinov, da bi tako predstavila trdne 
znanstvene dokaze v podporo morebitnim 
prihodnjim predlogom.

Or. en

Obrazložitev

Kmetijski sektor si že zdaj močno prizadeva zmanjšati svoj vpliv na okolje. Pred morebitnimi 
novimi predlogi je treba z nespornimi znanstvenimi raziskavami določiti, zakaj in pod 
kakšnimi pogoji so potrebni predpisi in cilji. 

Predlog spremembe 65
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. Komisija odpravi vse izvozne 
subvencije do leta 2013. 

Or. en

Obrazložitev

STO se je zavzela za odpravo vseh izvoznih subvencij do leta 2013. Evropska unija bi si zato 
morala prizadevati za doseganje tega cilja. 
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Predlog spremembe 66
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar lahko država članica v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah odstopa od prvega 
pododstavka, če sprejme ukrepe, da bi 
preprečila znatno zmanjšanje skupne 
površine trajnih pašnikov.

Vendar lahko država članica v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah odstopa od prvega 
pododstavka, če sprejme ukrepe, da bi 
preprečila znatno zmanjšanje skupne 
površine trajnih pašnikov in se pri tem 
opira na načela ekološkega nadomestila.

Or. pl

Obrazložitev

Načelo ekološkega nadomestila omogoča poplačilo izgub, ki jih je povzročil upad zemljišč 
velikega naravnega pomena. Če imajo enakomerno kultivirane zelene površine pomembno 
okoljevarstveno funkcijo, je naša prednostna naloga, da preprečimo njihovo dolgoročno 
izginotje. 

Predlog spremembe 67
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kateri koli znesek neposrednih plačil, ki 
naj bi se odobrila v danem koledarskem 
letu kmetu, ki presega 5 000 EUR, se zniža 
za vsako leto do leta 2012 za naslednje 
odstotke:

1. Kateri koli znesek neposrednih plačil, ki 
naj bi se odobrila v danem koledarskem 
letu kmetu, ki presega 5 000 EUR, se zniža 
za vsako leto do leta 2012 za 5 %:

a) 2009: 7 %
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %

Or. nl
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Obrazložitev

Razvoj kmetijstva je nepogrešljiva tema. Namesto k dodatni modulaciji se kaže zateči k 
razširitvi člena 68 (uredba Sveta (ES) št. 1782/2003). Ta člen daje državam članicam možnost, 
da svojo dohodkovno podporo uporabijo za vzpodbujanje okolju prijaznega kmetijstva. Poleg 
tega je nadzor izdatkov bolje organizirano v prvem kot v drugem stebru.

Predlog spremembe 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kateri koli znesek neposrednih plačil, ki 
naj bi se odobrila v danem koledarskem 
letu kmetu, ki presega 5 000 EUR, se zniža 
za vsako leto do leta 2012 za naslednje 
odstotke:

1. Kateri koli znesek neposrednih plačil, ki 
naj bi se odobrila v danem koledarskem 
letu kmetu, ki presega 5 000 EUR, se zniža 
za vsako leto do leta 2012 za naslednje 
odstotke:

a) 2009: 7 % a) 2009: 5 %,

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Obrazložitev

Sistematično zmanjševanje neposrednih pomoči kmetom bi lahko občutno zmanjšalo 
donosnost gospodarstev in ogrozilo preživetje velikega števila kmetij. Evropska unija mora 
tudi v prihodnje ohranjati prehrambeno samozadostnost. 

Predlog spremembe 69
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kateri koli znesek neposrednih plačil, ki 1. Kateri koli znesek neposrednih plačil, ki 
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naj bi se odobrila v danem koledarskem 
letu kmetu, ki presega 5 000 EUR, se zniža 
za vsako leto do leta 2012 za naslednje 
odstotke:

naj bi se odobrila v danem koledarskem 
letu kmetu, ki presega 5 000 EUR, se zniža 
za vsako leto do leta 2012 za naslednje 
odstotke:

a) 2009: 7 % a) 2009: 5 %
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Obrazložitev

a) Predlog spremembe povzema določbe iz resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. 
marca 2008, ki je bila izglasovana z veliko večino. 

b) Predlog spremembe povzema določbe iz resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. 
marca 2008, ki je bila izglasovana z veliko večino. 

c) Predlog spremembe povzema določbe iz resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. 
marca 2008, ki je bila izglasovana z veliko večino. 

d) Predlog spremembe povzema določbe iz resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. 
marca 2008, ki je bila izglasovana z veliko večino. 

Predlog spremembe 70
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znižanja iz odstavka 1 se povečajo za: črtano
(a) zneske od 100.000 do 199.999 EUR, za 
3 odstotne točke,
b) zneske od 200.000 do 299.999 EUR, za 
6 odstotnih točk,
c) zneske 300.000 EUR ali več, za 9 
odstotnih točk.

Or. en
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Obrazložitev

Plačila na površino bi morala kmetom poplačati dobro okoljsko upravljanje z vsakim 
hektarjem zemlje. Postopna modulacija bo prinesla porast birokracije, največje kmetije pa se 
bodo razdelile, kar bo prineslo nove upravne in finančne obremenitve, ne da bi to zmanjšalo 
celoto stroškov.

Predlog spremembe 71
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znižanja iz odstavka 1 se povečajo za: 2. Znižanja iz odstavka 1 se povečajo za: 
(a) zneske od 100.000 do 199.999 EUR, za 
3 odstotne točke,

(a) zneske od 100.000 do 199.999 EUR, za 
2 odstotni točki,

b) zneske od 200.000 do 299.999 EUR, za 
6 odstotnih točk,

b) zneske od 200.000 do 299.999 EUR, za 
3 odstotne točke,

c) zneske 300.000 EUR ali več, za 9 
odstotnih točk.

c) zneske 300.000 EUR ali več, za 4 
odstotne točke.

Or. es

Obrazložitev

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.
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Predlog spremembe 72
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znižanja iz odstavka 1 se povečajo za: 2. Znižanje iz odstavka 1 se poveča za: 

Or. nl

Obrazložitev

Razvoj kmetijstva je nepogrešljiva tema. Namesto k dodatni modulaciji se kaže zateči k 
razširitvi člena 68 (uredba Sveta (ES) št. 1782/2003). Ta člen daje državam članicam možnost, 
da svojo dohodkovno podporo uporabijo za vzpodbujanje okolju prijaznega kmetijstva. Poleg 
tega je nadzor izdatkov bolje organizirano v prvem kot v drugem stebru.

Predlog spremembe 73
Roberto Musacchio

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Vsi zneski znižanj iz odstavkov 1 in 2 
se uporabijo v drugem stebru izključno za 
okoljske namene, med katerimi imata 
prednost varovanje tal in zaščita vodnih 
virov. 

Or. en

Obrazložitev

Koristno je poudariti, da morajo biti zneski prejšnjih neposrednih subvencij, katerih 
povprečna znižanja so obravnavana v odstavkih 1 in 2, namenjeni okoljskim ciljem. 
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Predlog spremembe 74
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zneski, ki ustrezajo znižanju za 5 
odstotnih točk, se dodelijo zadevnim 
državam članicam v skladu s postopkom iz 
člena 128(2) na podlagi naslednjih meril:

črtano

a) kmetijska površina,
b) zaposlenost v kmetijstvu,
c) bruto domači proizvod (BDP) na 
prebivalca po kupni moči.
Vendar vsaka zadevna država članica 
prejme najmanj 80 % celotnih zneskov, 
ustvarjenih zaradi modulacije v tej državi 
članici.

Or. en

Obrazložitev

Plačila na površino bi morala kmetom poplačati dobro okoljsko upravljanje z vsakim 
hektarjem zemlje. Postopna modulacija bo prinesla porast birokracije, največje kmetije pa se 
bodo razdelile, kar bo prineslo nove upravne in finančne obremenitve, ne da bi to zmanjšalo 
celoto stroškov.

Predlog spremembe 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka pravica do plačila, ki ni bila 
aktivirana v obdobju 2 let, se dodeli v 
nacionalno rezervo, razen v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin v smislu 
člena 36(1).

Vsaka pravica do plačila, ki ni bila 
aktivirana v obdobju 2 let, se dodeli v 
nacionalno rezervo, razen v primeru višje 
sile in izjemnih okoliščin v smislu 
člena 36(1). Ta sredstva morajo biti 
izrabljena prednostno za lajšanje dostopa 
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mladih do kmetijske dejavnosti, kar 
omogoča obnovo generacij.

Or. es

Obrazložitev

Skupna kmetijska politika nima sredstev, s katerimi bi pospeševala obnovo generacij, kar pa 
je za ohranjanje kmetijstva nujno.

Predlog spremembe 76
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice se lahko najpozneje do 1. 
avgusta 2009 odločijo, da bodo od leta 
2010 uporabile do 10 % svojih nacionalnih 
zgornjih mej iz člena 41 za dodelitev 
podpore kmetom: 

1. Države članice se lahko najpozneje do 1. 
avgusta 2009 odločijo, da bodo od leta 
2010 uporabile do 20 % svojih nacionalnih 
zgornjih mej iz člena 41 za dodelitev 
podpore kmetom: 

Or. es

Predlog spremembe 77
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) v obliki prispevkov za premije za 
zavarovanje pridelkov v skladu s pogoji, 
določenimi v členu 69,

d) v obliki prispevkov za premije za 
kmetijsko zavarovanje v skladu s pogoji, 
določenimi v členu 69,

Or. es
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Predlog spremembe 78
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) za vzajemne sklade za bolezni živali in 
rastlin v skladu s pogoji, določenimi v 
členu 70.

e) za vzajemne sklade v skladu s pogoji, 
določenimi v členu 70.

Or. es

Predlog spremembe 79
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 69 – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavarovanje pridelka Kmetijsko zavarovanje

Or. es

Predlog spremembe 80
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko sofinancirajo 
premije za zavarovanje pridelka proti 
izgubam, ki jih povzročijo slabe vremenske 
razmere.

1. Države članice lahko sofinancirajo 
premije za kmetijsko zavarovanje proti 
gospodarski škodi, ki jo povzročajo
naravne nesreče, slabe vremenske 
razmere ali bolezni živali ali rastlin.

V tem členu „slabe vremenske 
razmere“ pomeni vremenske razmere, ki 
jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, 
kakršni so zmrzal, toča, led, dež ali suša in 
ki lahko uničijo več kot 30 % povprečja 

V tem členu pomenijo:
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letne proizvodnje danega kmeta v 
predhodnem triletnem obdobju ali 
triletnem povprečju, ki temelji na 
predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 
je izključena najvišja in najnižja vpisna 
vrednost.

– „slabe vremenske razmere“ pomeni 
vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo 
z naravnimi nesrečami, kakršni so zmrzal, 
toča, led, dež ali suša in ki lahko uničijo 
več kot 30 % povprečja letne proizvodnje 
danega kmeta v predhodnem triletnem 
obdobju ali triletnem povprečju, ki temelji 
na predhodnem petletnem obdobju, pri 
čemer je izključena najvišja in najnižja 
vpisna vrednost.

– „ekonomske izgube“ pomenijo kakršne 
koli dodatne stroške, ki nastanejo kmetu 
zaradi izrednih ukrepov, ki jih kmet 
sprejme z namenom zmanjšati ponudbo 
na zadevnem trgu, ali kakršno koli 
znatno izgubo proizvodnje. Stroški, za 
katere se sme nadomestilo odobriti v 
skladu z drugimi določbami Skupnosti, in 
stroški zaradi uporabe kakršnih koli 
drugih zdravstvenih in veterinarskih ali 
fitosanitarnih ukrepov ne štejejo za 
ekonomske izgube.

Or. es

Predlog spremembe 81
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni prispevek, odobren na kmeta, 
znaša 60 % zavarovalne premije, ki jo je 
treba plačati. Države članice se lahko 
odločijo, da bodo povečale finančni 
prispevek na 70 % ob upoštevanju 
podnebnih razmer ali razmer v zadevnem 

2. Finančni prispevek, odobren na kmeta, 
znaša po kriterijih, navedenih v členu 
12(2) uredbe Komisije (ES) št. 1857/2007, 
80 % ali 50 % zavarovalne premije, ki jo je 
treba plačati.
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sektorju.

Or. es

Predlog spremembe 82
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kritje z zavarovanjem pridelkov je na 
voljo le, če je slabe vremenske razmere 
priznal pristojni organ zadevne države 
članice. 

črtano

Or. es

Predlog spremembe 83
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko določijo, da se 
kmetom izplača finančno nadomestilo za 
gospodarske izgube, ki jih je povzročil 
izbruh bolezni živali ali rastlin, s pomočjo 
finančnih prispevkov v vzajemne sklade.

1. Države članice lahko določijo, da se 
kmetom izplača finančno nadomestilo za 
gospodarske izgube, ki so jih povzročile 
naravne nesreče, slabe vremenske 
razmere ali bolezni živali ali rastlin, s 
pomočjo finančnih prispevkov v vzajemne 
sklade.

Or. es
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Predlog spremembe 84
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) „vzajemni sklad“ pomeni sistem, ki ga je 
akreditirala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo, v okviru katerega 
se povezani kmetje zavarujejo in iz 
katerega se dodelijo odškodnine kmetom, 
ki so jih prizadele ekonomske izgube 
zaradi izbruha bolezni živali ali rastlin; 

a) „vzajemni sklad“ pomeni sistem, ki ga je 
akreditirala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo, v okviru katerega 
se povezani kmetje zavarujejo in iz 
katerega se dodelijo odškodnine kmetom, 
ki so jih prizadele ekonomske izgube 
zaradi naravne nesreče, slabih 
vremenskih razmer ali zaradi bolezni 
živali ali rastlin; 

Or. es

Predlog spremembe 85
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 2 – točka a (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a a) „slabe vremenske razmere“ pomenijo 
vremenske razmere, ki jih lahko enačimo 
z naravnimi nesrečami, kakršne so 
zmrzal, toča, led, dež ali suša in ki lahko 
uničijo več kot 30 % povprečja letne 
proizvodnje danega kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnega povprečja, 
ki temelji na predhodnem petletnem 
obdobju, pri čemer se izključita najvišja in 
najnižja vrednost.

Or. es
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Predlog spremembe 86
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kateri koli finančni prispevek ne sme 
preseči 60 % stroškov iz odstavka 4. 
Države članice se lahko odločijo za 
povečanje svojega finančnega prispevka 
na 70 % ob upoštevanju razmer v 
zadevnem sektorju. Kakršne koli stroške, 
ki se ne pokrijejo s finančnimi prispevki, 
krijejo povezani kmetje.

5. Kateri koli finančni prispevek ne sme 
preseči 80 % stroškov iz odstavka 4. 
Kakršne koli stroške, ki se ne pokrijejo s 
finančnimi prispevki, krijejo pridruženi
kmetje.

Or. es

Predlog spremembe 87
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 70 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice opredelijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev 
kompenzacijskih plačil kmetom v primeru 
krize ali za upravljanje in nadziranje teh 
pravil.

7. Države članice opredelijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev 
kompenzacijskih plačil kmetom v primeru 
krize ali za upravljanje in nadziranje teh 
pravil. Preden jih uporabijo, države 
članice obvestijo upravni odbor za enotno 
SUT, da omogočijo uskladitev dejavnosti 
na ravni Skupnosti.

Or. es
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