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Predlog spremembe 7
Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Nadalje, da bi se izognili opuščanju 
kmetijskih zemljišč in da bi zagotovili, da 
se ta obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji, je 
Uredba (ES) št. 1782/2003 vzpostavila 
okvir Skupnosti, v katerem države članice 
sprejmejo standarde ob upoštevanju 
posebnih značilnostih zadevnih območij, 
vključno s pogoji tal in podnebja ter 
obstoječimi sistemi kmetovanja (raba 
zemljišč, kolobarjenje, načini kmetovanja) 
in strukturami kmetijskih gospodarstev. 
Ukinitev obvezne prahe v okviru sheme 
enotnega plačila ima lahko v nekaterih 
primerih škodljive posledice za okolje, 
zlasti glede nekaterih krajinskih 
značilnosti. Zato je primerno okrepiti 
obstoječe določbe Skupnosti, katerih cilj je 
varovanje, če ustreza, navedenih krajinskih 
značilnosti.

(3) Nadalje, da bi se izognili opuščanju 
kmetijskih zemljišč in da bi zagotovili, da 
se ta obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji, je 
Uredba (ES) št. 1782/2003 vzpostavila 
okvir Skupnosti, v katerem države članice 
sprejmejo standarde ob upoštevanju 
posebnih značilnostih zadevnih območij, 
vključno s pogoji tal in podnebja ter 
obstoječimi sistemi kmetovanja (raba 
zemljišč, kolobarjenje, načini kmetovanja) 
in strukturami kmetijskih gospodarstev. 
Ukinitev obvezne prahe v okviru sheme 
enotnega plačila ima lahko v nekaterih 
primerih škodljive posledice za okolje, 
zlasti glede nekaterih krajinskih 
značilnosti. Zato je primerno okrepiti 
obstoječe določbe Skupnosti, katerih cilj je 
varovanje, če ustreza, navedenih krajinskih 
značilnosti. Ob upoštevanju, da je treba 
zagotoviti najvišje standarde in kakovost 
vode, kot je določeno z zakonodajo EU, se 
ne bi smele uvesti nadaljnje omejitve, ki bi 
onemogočile zaželen razvoj podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 8
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kmet, ki prejema neposredna plačila, 1. Kmet, ki prejema neposredna plačila, 
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mora spoštovati predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge II ter dobre kmetijske in 
okoljske pogoje, določene v členu 6.

mora spoštovati predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge II ter dobre kmetijske in 
okoljske pogoje, določene v členu 6. 
Dopuščajo se odstopanja od tega 
odstavka, kadar pride do velikih težav, ki 
jih povzročijo naravni pojavi, kot so 
poplave in plazovi.

Or. en

Predlog spremembe 9
Marian Harkin

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 20 000 EUR, se 
zniža v letu 2010 in 2012 za naslednje 
odstotke:

(a) 2009: 7 %, (a) 2010: 6 %
(b) 2010: 9 %, (b) 2012: 7 %.

(c) 2011: 11 %,
(d) 2012: 13 %.

Or. en

Predlog spremembe 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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 

1. Kateri koli znesek neposrednih plačil, ki 
naj bi se odobrila v danem koledarskem 
letu kmetu, ki presega 10.000 EUR, se 
zniža za vsako leto do leta 2012 za 
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odstotke: naslednje odstotke:
(a) 2009: 7 %, (a) 2009: 6 %,

(b) 2010: 9 %, (b) 2010: 7 %,
(c) 2011: 11 %, (c) 2011: 8 %,

(d) 2012: 13 %. (d) 2012: 9 %.

Or. en

Predlog spremembe 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

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:

2. Zneski, ki izhajajo iz znižanj na podlagi 
člena 7(1), se dodelijo zadevnim državam 
članicam v skladu s postopkom iz člena 
128(2) na podlagi naslednjih meril:

Or. en

Obrazložitev

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Predlog spremembe 12
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice dajo prednost kmetom, 
ki prejemajo več kot 15000 EUR 

2. To svetovanje je brezplačno za vse 
kmete, ki prejemajo manj kot 15000 EUR 
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neposrednih plačil na leto. enotnih plačil na kmetijo.

Or. en

Obrazložitev

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Predlog spremembe 13
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 31. decembra 2010 
predloži poročilo o uporabi sistema 
kmetijskega svetovanja, ki mu po potrebi 
priloži ustrezne predloge za obvezno 
sodelovanje v sistemu.

Komisija najpozneje do 31. decembra 2010 
predloži poročilo o uporabi sistema 
kmetijskega svetovanja, ki mu po potrebi 
priloži ustrezne predloge za obvezno 
sodelovanje v sistemu. Kmetje, ki 
prejemajo manj kot 15 000 EUR enotnih 
plačil na kmetijo, zanj ne krijejo nobenih 
stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Predlog spremembe 14
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če gre za malomarnost, odstotek 
znižanja ne sme presegati 5 %, v primeru 
ponavljajoče se neskladnosti pa 15 %.

2. Če gre za malomarnost, odstotek 
znižanja ne sme presegati 5 %, v primeru 
ponavljajoče se neskladnosti pa 15 %.

V utemeljenih primerih se lahko države V utemeljenih primerih se lahko države 
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članice odločijo, da se znižanje ne uporabi, 
če je treba glede na resnost, obseg in 
trajanja primer neskladnosti obravnavati 
kot manjši. Vendar se kot manjše ne 
morejo šteti kršitve, ki predstavljajo 
neposredno tveganje za javno zdravje ali 
zdravje živali.

članice odločijo, da se znižanje ne uporabi, 
če je treba glede na resnost, obseg in 
trajanje primer neskladnosti obravnavati 
kot manjši. Vendar se kot manjše ne 
morejo šteti kršitve, ki predstavljajo 
neposredno tveganje za javno zdravje ali 
zdravje živali. Izjeme se upoštevajo pri 
težavah, ki jih povzročijo izjemne 
podnebne razmere.

Če kmet ni sprejel takojšnega ukrepa za 
odpravo neskladnosti, s katerim je 
ugotovljeno neskladnost odpravil, sprejme
pristojni organ potrebne ukrepe, ki so 
lahko, če ustreza, omejeni na 
administrativni nadzor, da se zagotovi, da 
kmet odpravi zadevno ugotovljeno 
neskladnost. O ugotovitvi manjše 
neskladnosti in ukrepu za njeno odpravo, ki 
ga je treba sprejeti, se obvesti kmeta.

Če kmet ni sprejel takojšnega ukrepa za 
odpravo neskladnosti, s katerim je 
ugotovljeno neskladnost odpravil, sprejme 
pristojni organ potrebne ukrepe, ki so 
lahko, če ustreza, omejeni na 
administrativni nadzor, da se zagotovi, da 
kmet odpravi zadevno ugotovljeno 
neskladnost. O ugotovitvi manjše 
neskladnosti in ukrepu za njeno odpravo, ki 
ga je treba sprejeti, se obvesti kmeta. 

Or. en

Obrazložitev

This is needed to cover situations such as persistent flooding.

Predlog spremembe 15
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice opredelijo regije v skladu 
z objektivnimi in nediskriminatornimi 
merili, kot so njihova institucionalna ali 
administrativna struktura in/ali regionalni 
kmetijski potencial.

2. Države članice opredelijo regije v skladu 
z objektivnimi in nediskriminatornimi 
merili, kot so njihova institucionalna ali 
administrativna struktura in/ali regionalni 
kmetijski potencial.

Države članice z manj kot tremi milijoni 
upravičenih hektarjev se lahko obravnavajo 
kot ena regija.

Države članice z manj kot tremi milijoni 
upravičenih hektarjev se lahko obravnavajo 
kot ena regija. Komisija zagotovi 
pritožbeni mehanizem za prizadete 
stranke, ki želijo oporekati opredelitvi 
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regij.

Or. en

Obrazložitev

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Predlog spremembe 16
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice opredelijo regije v skladu 
z objektivnimi in nediskriminatornimi 
merili, kot so njihova institucionalna ali 
administrativna struktura in/ali regionalni 
kmetijski potencial.

2. Države članice opredelijo regije v skladu 
z objektivnimi in nediskriminatornimi 
merili, kot so njihova institucionalna ali 
administrativna struktura in/ali regionalni 
kmetijski potencial ter/ali strukturne ovire, 
ki prizadenejo prikrajšane regije.

Države članice z manj kot tremi milijoni 
upravičenih hektarjev se lahko obravnavajo 
kot ena regija.

Države članice z manj kot tremi milijoni 
upravičenih hektarjev se lahko obravnavajo 
kot ena regija.

Or. en

Predlog spremembe 17
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko zadržijo 50 % 
sestavine nacionalnih zgornjih meja iz 
člena 41 za plačila za ovce in koze iz 
Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1782/2003, in 
izplačajo kmetom vsako leto dodatno 
plačilo.

Države članice lahko zadržijo do 50 % 
sestavine nacionalnih zgornjih meja iz 
člena 41 za plačila za ovce in koze iz 
Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1782/2003, in 
izplačajo kmetom vsako leto dodatno 
plačilo. Države članice ali njihove 
podnacionalne vlade, na katere so se 
prenesla pristojna pooblastila, namenijo 
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ta sredstva prikrajšanim regijam in vzreji 
posebnih pasem.

Or. en

Predlog spremembe 18
Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nove države članice opredelijo regije v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili.

2. Nove države članice opredelijo regije v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili. Komisija 
zagotovi pritožbeni mehanizem za 
prizadete stranke, ki želijo oporekati 
opredelitvi regij. 

Or. en

Obrazložitev

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Predlog spremembe 19
Jill Evans

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) na območjih, na katerih se izvajajo 
programi prestrukturiranja in/ali razvoja, 
da se prepreči opuščanje zemljišč in/ali 
obravnavajo določene škode za kmete na 
navedenih območjih,

(c) na območjih, na katerih se izvajajo 
programi prestrukturiranja in/ali razvoja, 
da se prepreči opuščanje zemljišč in/ali 
obravnavajo določene škode za kmete na 
navedenih območjih ter poveča možnost za 
kmetovanje v prikrajšanih regijah z 
velikimi in stalnimi strukturnimi ovirami,

Or. en
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Predlog spremembe 20
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za ovce in premija za koze se 
dodelita v obliki letnega plačila na 
upravičeno žival na koledarsko leto in na 
kmeta v okviru omejitev individualnih 
zgornjih meja. Minimalno število živali, v 
zvezi s katerimi se vloži zahtevek za 
premijo, določi država članica. Ta 
minimum ne sme biti manjši od 10 oziroma 
večji od 50.

3. Premija za ovce in premija za koze se 
dodelita v obliki letnega plačila na 
upravičeno žival na koledarsko leto in na 
kmeta v okviru omejitev individualnih 
zgornjih meja. Minimalno število živali, v 
zvezi s katerimi se vloži zahtevek za 
premijo, določi država članica ali njena 
podnacionalna vlada, na katere so se 
prenesla pristojna pooblastila. Ta 
minimum ne sme biti manjši od 10 oziroma 
večji od 50.

Or. en

Predlog spremembe 21
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dodatna premija se plača kmetom na 
območjih, kjer pomeni vzreja ovc in koz 
tradicionalno dejavnost ali pomembno 
prispeva k podeželskemu gospodarstvu. 
Države članice opredelijo ta območja. V 
vsakem primeru se dodatna premija odobri 
kmetu, čigar kmetijsko gospodarstvo ima 
na območjih z omejenimi možnostmi, 
opredeljenih v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1257/1999, vsaj 50 odstotkov zemljišča, 
ki se uporablja za kmetijstvo.

1. Dodatna premija se plača kmetom na 
območjih, kjer pomeni vzreja ovc in koz 
tradicionalno dejavnost, pomembno 
prispeva k podeželskemu gospodarstvu ali 
se nahaja v prikrajšani regiji. Države 
članice ali njihove podnacionalne vlade, 
na katere so se prenesla pristojna 
pooblastila, opredelijo ta območja. V 
vsakem primeru se dodatna premija odobri 
kmetu, čigar kmetijsko gospodarstvo ima 
na območjih z omejenimi možnostmi, 
opredeljenih v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1257/1999, vsaj 50 odstotkov zemljišča, 
ki se uporablja za kmetijstvo.

Or. en
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Predlog spremembe 22
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 95 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko dodelijo pravice do 
premije kmetom v okviru meja svojih 
nacionalnih rezerv. Pri dodeljevanju dajejo 
prednost zlasti novincem, mladim kmetom 
ali drugim prednostnim kmetom.

3. Države članice lahko dodelijo pravice do 
premije kmetom v okviru meja svojih 
nacionalnih rezerv. Pri dodeljevanju dajejo 
prednost zlasti novincem, mladim kmetom, 
kmetom na prikrajšanih območjih ali 
drugim prednostnim kmetom.

Or. en

Predlog spremembe 23
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice uporabljajo svoje 
nacionalne rezerve, da bi v okviru omejitev 
navedenih rezerv dodelile pravice do 
premij zlasti novincem, mladim kmetom in 
drugim prednostnim kmetom.

3. Države članice uporabljajo svoje 
nacionalne rezerve, da bi v okviru omejitev 
navedenih rezerv dodelile pravice do 
premij zlasti novincem, mladim kmetom, 
kmetom na prikrajšanih območjih in 
drugim prednostnim kmetom.

Or. en
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Predlog spremembe 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 4 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak kmet, ki prejema podporo po shemi 
enotnega plačila na površino, spoštuje 
predpisane zahteve ravnanja iz Priloge II v 
skladu z naslednjim časovnim razporedom:

Vsak kmet, ki prejema podporo po shemi 
enotnega plačila na površino, spoštuje 
predpisane zahteve ravnanja iz Priloge II v 
skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a) zahteve iz točke A Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2009;

(a) zahteve iz točke A Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2009;

(b) zahteve iz točk B in C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2011;

(b) zahteve iz točke B Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2011;

(ba) zahteve iz točke C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2013

Vendar je za Bolgarijo in Romunijo 
uporaba členov 4, 5, 25, 26 in 27 
neobvezna do 31. decembra 2011, če se 
navedene določbe nanašajo na predpisane 
zahteve ravnanja. Od 1. januarja 2012 
kmet, ki prejema plačila po shemi enotnega 
plačila na površino v navedenih državah 
članicah, upošteva predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge II v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom:

Vendar je za Bolgarijo in Romunijo 
uporaba členov 4, 5, 25, 26 in 27 
neobvezna do 31. decembra 2011, če se 
navedene določbe nanašajo na predpisane 
zahteve ravnanja. Od 1. januarja 2012 
kmet, ki prejema plačila po shemi enotnega 
plačila na površino v navedenih državah 
članicah, upošteva predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge II v skladu z naslednjim 
časovnim razporedom:

(a) zahteve iz točke A Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2012;

(a) zahteve iz točke A Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2012;

(b) zahteve iz točk B in C Priloge II se
uporabljajo od 1. januarja 2014;

(b) zahteve iz točke B Priloge II se
uporabljajo od 1. januarja 2014;

(ba) zahteve iz točke C Priloge II se 
uporabljajo od 1. januarja 2016

Or. en

Obrazložitev

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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