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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je spodbujanje trajnostnega in tržno usmerjenega kmetijskega 
sektorja, ne da bi bilo za to potrebna temeljita reforma. 

Poročevalec pozdravlja usmerjenost reforme in meni, da je treba do leta 2013 nadaljevati 
proces odpiranja trga in poenostavljanja skupne kmetijske politike, vendar morajo biti 
reforme iz leta 2003 zaključene, preden se začne z revolucionarno rekonstrukcijo SKP.

Modulacija in degresivnost: Poročevalec meni, da evropski kmetje potrebujejo zanesljivost, 
zato da lahko načrtujejo svojo dejavnost. V času, ko cene surovin rastejo, ni upravičena 
dodatna modulacija. Zato se poročevalec načeloma ne strinja z nadaljnjo postopno 
modulacijo,  saj predlog vnaša več birokracije in lahko privede do drobljenja velikih 
kmetijskih gospodarstev in dodatnih bremen za male kmetije.

Navzkrižna skladnost: Poročevalec zavrača kakršno koli širjenje področja uporabe 
navzkrižne skladnosti. Zato meni, da dodatna merila ne bi smela biti obvezna, saj ne vodijo k 
cilju zmanjšanja birokracije in nepotrebnih bremen.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kmet, ki prejema neposredna plačila, 
mora spoštovati predpisane zahteve 
ravnanja iz Priloge II ter dobre kmetijske in 
okoljske pogoje, določene v členu 6, razen 
če se to ne izkaže kot neizvedljivo in 
pretirano.

Or. en

Obrazložitev

Načelo poenostavljanja postopkov z navzkrižno skladnostjo je v nasprotju s tem navodilom, ki 
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ponovno uvaja nepotrebno breme in birokracijo. Večina zahtevanih meril je že vključena v 
obstoječe EU določbe.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni državni organ mora kmetu 
posredovati seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter zahtev v zvezi z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji, ki jih je 
treba spoštovati.

2. Pristojni državni organ mora kmetu 
posredovati seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter zahtev v zvezi z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 7

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 10.000 EUR, se 
zniža za vsako leto do leta 2012 za 
naslednje odstotke:

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

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

2. Znižanja iz odstavka 1 se povečajo za:
(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.
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3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
neposredna plačila, odobrena kmetom v 
francoskih čezmorskih departmajih, na 
Azorih in Madeiri, na Kanarskih in 
Egejskih otokih.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za 
neposredna plačila, odobrena kmetom
v francoskih čezmorskih departmajih, na 
Azorih in Madeiri, na Kanarskih in 
Egejskih otokih.

Or. en

Obrazložitev

Zviševanje cen surovin ne opravičuje dodatne modulacije. Postopna modulacija diskriminira 
in škoduje velikim in učinkovitim kmetijskim gospodarstvom, ki so odvisna od ekonomije 
obsega in krepijo razvoj podeželja. Obenem pa mali kmetje ne bi smeli nositi dodatnih 
bremen.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar vsaka zadevna država članica 
prejme najmanj 80 % celotnih zneskov, 
ustvarjenih zaradi modulacije v tej državi 
članici.

Vsaka zadevna država članica prejme 
100% celotnih zneskov, ustvarjenih zaradi 
modulacije v tej državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Pred novimi izzivi je treba zagotoviti, da bodo vsi zneski od 5 % modulacije ostali v zadevni 
državi članici, da se ji omogoči soočanje z novimi izzivi in izvajanje obstoječih ukrepov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preostali znesek, ki izhaja iz uporabe 
člena 7(1), in zneski, ki izhajajo iz 
uporabe člena 7(2), se dodelijo državi 
članici, v kateri so bili ustrezni zneski 

4. Preostali znesek, ki izhaja iz uporabe 
člena 7, se v celoti dodeli novi državi 
članici, v kateri so bili ustrezni zneski 
ustvarjeni, v skladu s postopkom iz člena 
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ustvarjeni, v skladu s postopkom iz 
člena 128(2). Uporabijo se v skladu s 
členom 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

128(2). Uporabijo se v skladu s 
členom 69(5a) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju novih izzivov, obstoječih ukrepov in odobrenih intervencij je treba 
evropskemu skladu za razvoj podeželja zagotoviti zadostna sredstva, zato morajo zneski od 
vseh modulacijskih ukrepov ostati državi članici.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščita in upravljanje z vodnimi viri:
Zaščita vodnih virov pred 
onesnaževanjem in odplakami ter 
upravljanje uporabe vode
– Vzpostavitev varovalnih pasov vzdolž 
vodnih tokov
– Spoštovanje postopkov izdajanja 
dovoljenj za uporabo vode za namakanje

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pristop bi moral biti usmerjen v poenostavljanje meril navzkrižne skladnosti, predlog pa, 
ravno nasprotno, širi področje uporabe. Večina zahtevanih meril je že vključena v obstoječo 
zakonodajo EU, na primer s področja fitofarmacevtskih sredstev in gnojil.
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