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Predlog spremembe 1
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v členu 42 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije temu sektorju v 
skladu s konkurenčnim pravom dodeljen 
poseben status;

A. ker je v členu 42 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije temu sektorju v 
skladu s konkurenčnim pravom dodeljen 
poseben status, ki določa, da se določbe iz 
poglavja o pravilih konkurence 
uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in trgovino z njimi le v obsegu, 
ki ga določita Evropski parlament in Svet, 
in ob upoštevanju ciljev skupne kmetijske 
politike (SKP) iz člena 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije; 

Or. fr

Predlog spremembe 2
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v členu 42 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije temu sektorju v 
skladu s konkurenčnim pravom dodeljen 
poseben status;

A. ker je v členu 42 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije temu sektorju v 
skladu konkurenčnim pravom dodeljen 
poseben status, navedeno pa je tudi, da se 
določbe v zvezi s pravili konkurence 
uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in trgovino z njimi zgolj v 
obsegu, ki ga določita Evropski parlament 
in Svet v skladu s členom 43(2);

Or. en

Predlog spremembe 3
Isabel Carvalhais
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v členu 42 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije temu sektorju v 
skladu s konkurenčnim pravom dodeljen 
poseben status;

A. ker je v členu 42 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije določeno, da se 
pravila konkurence uporabljajo za 
proizvodnjo kmetijskih proizvodov in 
trgovino z njimi zgolj v obsegu, ki ga 
določi Evropski parlament, in ob 
upoštevanju ciljev skupne kmetijske 
politike iz člena 39;

Or. en

Predlog spremembe 4
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v členu 42 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije temu sektorju v 
skladu s konkurenčnim pravom dodeljen 
poseben status;

A. ker je v členu 42 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije temu sektorju 
glede na konkurenčno pravo dodeljen 
poseben status, da se dosežejo cilji iz člena 
39;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Clara Aguilera

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je sektor kmetijske proizvodnje 
posebej ranljiv zaradi neravnovesja med 
ekonomsko velikostjo kmetijskih in 
živinorejskih gospodarstev ter drugih 



AM\1194588SL.docx 5/65 PE644.893v01-00

SL

akterjev v dobavni verigi; zaradi te razlike 
so resno prikrajšana za pogajalsko moč, 
kar naj Evropska komisije in nacionalni 
organi, pristojnih za izvajanje pravil 
konkurence, upoštevajo pri uporabi teh 
pravil;

Or. es

Predlog spremembe 6
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je sektor kmetijske proizvodnje 
ranljiv zaradi neravnovesja v verigi 
preskrbe s hrano, ki je posledica razlike 
med ekonomsko velikostjo kmetov in 
drugih akterjev v verigi. te razlike v 
velikosti povzroča razlike v tržni moči in 
bi jih bilo treba upoštevati, ko Evropska 
komisija in nacionalni organi, pristojni za 
konkurenco, izvršujejo pravila 
konkurence;

Or. en

Predlog spremembe 7
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je delitev kmetijskega sektorja 
v nasprotju z veliko koncentracijo 
nekaterih operaterjev v prehranski verigi, 
zlasti velike trgovinske distribucije, in ker 
bi bilo treba pri izvajanju pravil o 
konkurenci upoštevati manjšo ekonomsko 
težo kmetov v primerjavi z drugimi 
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udeleženci v verigi.

Or. fr

Predlog spremembe 8
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin 
Hlaváček

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker Uredba o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
vsebuje nekatera odstopanja od uporabe 
člena 101(1) PDEU na splošno za vse 
sektorje ali samo za nekatere kmetijske 
sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 9
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je v členu 39 PDEU kot cilj 
SKP določen primeren življenjski 
standard za kmetijsko skupnost, zlasti s 
povečanjem osebnega zaslužka oseb, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom;

Or. en

Predlog spremembe 10
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je kmetijski sektor s približno 
11 milijoni kmetij v EU najmanj 
koncentrirana raven v verigi preskrbe s 
hrano, medtem ko so nasprotno njeni 
dobavitelji in kupci močno 
skoncentrirani;

Or. en

Predlog spremembe 11
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker se morajo zaradi velikega 
nihanja cen v kmetijstvu kot posledica 
slabitve evropskih mehanizmov za 
obvladovanje trga in visokih proizvodnih 
stroškov kmetov v primerjavi z njihovimi 
konkurenti iz tretjih držav v okviru 
prihodnje reforme skupne kmetijske 
politike okrepiti organizacije proizvajalcev 
in njihova združenja ter omiliti pravila o 
konkurenci v kmetijskem sektorju.

Or. fr

Predlog spremembe 12
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker Projektna skupina za kmetijske 
trge poziva Evropsko komisijo, naj 
sprejme konkretne pobude, s katerimi bi 
odpravila zmedo pri omejitvah delovanja, 
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ki jo povzročajo pravila konkurence glede 
poslanstva organizacij proizvajalcev, 
združenj organizacij proizvajalcev in 
drugih oblik sodelovanja med proizvajalci 
v kmetijskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 13
Clara Aguilera

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je generalni direktorat za 
kmetijstvo in ne generalni direktorat za 
konkurenco najbolje seznanjen s 
posebnostmi vsakega sektorja 
in najprimernejši za odločanje o 
ustreznosti in primernosti državne 
pomoči, ki jo je treba ohraniti;

Or. es

Predlog spremembe 14
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je zaradi posebne narave in 
strukturnih značilnosti kmetijskega 
sektorja EU, ki ga pretežno sestavljajo 
majhne družinske kmetije, proizvodnja 
razdrobljena, kmetje pa se težko 
prilagajajo spremembam in tržnemu 
povpraševanju;

Or. en



AM\1194588SL.docx 9/65 PE644.893v01-00

SL

Predlog spremembe 15
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker se kmetje v EU še naprej 
premalo vključujejo v organizacije 
proizvajalcev, zato je njihov položaj v 
verigi preskrbe s hrano zelo ranljiv, 
njihova pogajalska moč pa vse manjša;

Or. en

Predlog spremembe 16
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker so zaradi pokvarljivosti živil in 
nepredvidljivih okoliščine v proizvodnji, 
kot so neugodne vremenske razmere, 
pogajalska izhodišča kmetov v razmerju 
do kupcev še manj trdna;

Or. en

Predlog spremembe 17
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker je EU v preteklosti sprejela 
zakonodajne predloge o zeli razširjeni 
zlorabi v dobavni verigi prodaje na 
drobno in pomembnosti glavnih gibanj v 
smeri konsolidacije na spletu in zunaj 
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njega; ker te prakse in njihovi kaskadni 
učinki vplivajo na vse proizvajalce, tudi 
kmete, ne glede na njihovo velikost; ker o 
teh praksah potekajo preiskave na ravni 
EU in na nacionalnih ravneh, omenjene 
pa so tudi v letnem poročilu Komisije o 
politiki konkurence z dne 15. julija 2019 
in delovnem dokumentu služb Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 18
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde 
Vautmans, Elsi Katainen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker bi se morala prihodnja SKP 
osredotočiti na podporo malim in 
družinskim kmetijam ter hkrati 
zagotavljati uporabo trajnostnih načinov 
kmetovanja; ker je te cilje možno doseči le 
z usklajenim pristopom vse politik EU, 
vključno s politiko konkurence;

Or. en

Predlog spremembe 19
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker ima sodelovanje med kmeti 
bistveno vlogo pri krepitvi njihovega 
položaja v verigi preskrbe s hrano, 
prispeva k ciljem SKP in pomaga kmetom 
pri odzivanju na vse večje družbene 
zahteve;
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Or. en

Predlog spremembe 20
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker je Sodišče Evropskih skupnosti 
14. novembra 2017 v zadevi o endiviji 
ugotovilo, da se lahko za prakse, povezane 
z usklajevanjem cen ali količin, danih na 
trg, ali izmenjava strateških informacij ne 
uporablja prepoved sklepanja 
sporazumov, sklepov in usklajenih 
ravnanj iz člena 101(1) PDEU, če se o 
njih dogovorijo člani iste organizacije 
proizvajalcev ali istega združenja 
organizacij proizvajalcev, ki ga priznava 
država članica, in so nujno potrebni za 
doseganje enega ali več ciljev, dodeljenih 
tem organizacijam v skladu z zakonodajo 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin 
Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker bo trg kmetijskih proizvodov 
zaradi nepredvidljivih naravnih nesreč in 
dogodkov verjetno še bolj nestabilen in bi 
ga lahko prizadela kriza; v zvezi s tem 
opozarja na pomen dostopa do izrednih 
ukrepov, katerih cilj je ohranjanje 
stabilnosti trga;
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Predlog spremembe 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker je Direktiva (EU) 2019/633 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih 
praksah v odnosih med podjetji v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi pomemben korak k ponovnemu 
uravnoteženju pogajalske moči v verigi 
preskrbe s hrano in za njeno boljše 
delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 23
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Martin Hlaváček

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ae. ker je konkurenčnost kmetov v 
EU zelo odvisna od pravilnega in 
pravičnega delovanja notranjega trga, pa 
tudi od jasne razlage in izvrševanja pravil 
državne pomoči in konkurenčne politike 
za vsemi subjekte v agroživilski verigi;

Or. en

Predlog spremembe 24
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
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Uvodna izjava A f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A f. ker lahko digitalne tehnologije 
evropskim kmetom pomagajo pri 
zagotavljanju varne, trajnostne in 
kakovostne hrane ter zmanjšati okoljske 
vplive kmetijstva, izboljšajo delovne 
pogoje za kmete in povečajo privlačnost 
podeželja, zlasti za mlajše generacije; ker 
je manj spodbud za zasebni sektor, da bi 
vlagal v nudenje širokopasovnih povezav 
na teh področjih;

Or. en

Predlog spremembe 25
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin 
Hlaváček

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi;

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi; 
ugotavlja, da je pokazala, da v teh 
sektorjih na splošno deluje petkrat več 
nepriznanih organizacij 
proizvajalcev/združenj organizacij 
proizvajalcev kot uradno priznanih; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj ozavešča 
o koristih organizacij proizvajalcev, 
priznanih na podlagi uredbe o skupni 
ureditvi trgov;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Ivo Hristov

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi;

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da ima 
pomanjkanje podpore nacionalnih in 
sektorskih organizacij še vedno 
pomembno vlogo pri stanju na področju 
vzpostavljanja organizacij proizvajalcev in 
združenj organizacij proizvajalcev; 
ugotavlja, da je ta trend še pogostejši v 
„novih“ državah članice, ki so se EU 
pridružile leta 2004 ali pozneje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi;

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi; spodbuja 
k ustanavljanju številnejših organizacij 
proizvajalcev v sektorju govejega mesa kot 
način, na katerega bi se lahko kmetje 
pogajali o ceni in obravnavali 
neravnovesje moči med kmeti in 
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tovarnami;

Or. en

Predlog spremembe 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi;

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi; 
opozarja, da imajo proizvajalci kljub tem 
obetajočim rezultatom še vedno težave pri 
zagotavljanju zadostnih prihodkov;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi;

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi; obžaluje 
dejstvo, da skupine proizvajalcev niso v 
vseh državah članicah organizirane na 
enaki ravni;

Or. ro
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Predlog spremembe 30
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi;

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in 
kot pozitiven prispevek k ciljem SKP iz 
člena 39 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 31
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja študijo o organizacijah 
proizvajalcev in njihovih dejavnostih v 
sektorjih oljčnega olja, govejega in 
telečjega mesa ter poljščin, ki ponovno 
poudarja pomen teh organizacij in njihovih 
združenj pri krepitvi položaja primarnih 
proizvajalcev v prehranski verigi;

1. pozdravlja študijo iz leta 2018 o 
organizacijah proizvajalcev in njihovih 
dejavnostih v sektorjih oljčnega olja, 
govejega in telečjega mesa ter poljščin, ki 
jih spodbuja Evropska unija, in ki 
ponovno poudarja pomen teh organizacij in 
njihovih združenj pri krepitvi položaja 
primarnih proizvajalcev v prehranski 
verigi;

Or. en

Predlog spremembe 32
Daniel Buda
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je pomoč iz SKP med 
drugim namenjena za zagotavljanje 
trajnosti kmetij in spodbujanje kmetov k 
pridelavi kakovostne hrane za razumno 
ceno; izraža zaskrbljenost zaradi vse 
večjih razlik med proizvodnimi in 
prodajnimi cenami v prehranskem 
sektorju; poziva Evropsko komisijo, naj 
ugotovi, kateri učinkoviti tržni ukrepi 
bodo zmanjšali te razlike in vzpostavili 
uravnoteženi in trajnostni odnos med 
cenami, ter naj jih izvaja;

Or. ro

Predlog spremembe 33
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Evropsko komisijo, naj se 
osredotoči na vzpostavitev pravičnega 
trgovinskega okolja za vse akterje, da bi 
podprli inovacije v EU, cenili ustvarjanje 
vrednosti in kakovosti za potrošnike in naj 
pripravi celovito analizo potrebe, da bi 
konkurenčno politiko EU prilagodili 
najnovejšemu tržnemu dogajanju na trgih 
prodaje na drobno, vključno s praksami 
koncentracije in zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 34
Clara Aguilera

Osnutek mnenja
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Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj upošteva, da 
imajo cilji skupne kmetijske politike 
prednost pred cilji konkurenčne politike, 
kot je navedlo Sodišče Evropske unije, in 
sicer naj to naredi s prožnejšo, bolj jasno 
in predvidljivo uporabo pravil konkurence 
za proizvajalce in organizacije 
proizvajalcev;

Or. es

Predlog spremembe 35
Ivo Hristov

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da smo bili leta 2018 
priča izjemnemu širjenju bolezni v EU, 
kot je afriška prašičja kuga, ki je imela 
resne posledice za sektor in še 
vedno ogroža zaposlovanje; ugotavlja, da 
so izredne vremenske razmere v letu 2018 
močno vplivale na pridelke in donos, kar 
je povzročilo dodaten pritisk na 
proizvajalce;

Or. en

Predlog spremembe 36
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. izraža zadovoljstvo, ker je nedavna 
študija, opravljena na zahtevo Evropske 
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komisije, o najboljšem pristopu za 
ustanavljanje, dobro poslovanje in 
podpiranje organizacij proizvajalcev 
pokazala pomen prispevka organizacij 
proizvajalcev in njihovih združenj k 
ekonomskemu, tehničnemu in socialnemu 
razvoju njihovih članov.

Or. fr

Predlog spremembe 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ker nepoštene prakse in vse večje 
konsolidacije v sektorjih proizvodnje in 
prodaje na drobno v verigi preskrbe s 
kmetijskimi in živilskimi proizvodi 
izkrivljajo konkurenco in inovacije, kar 
neposredno in posredno vpliva na 
proizvajalce in potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 38
Jan Huitema, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja študijo o kmetijskih 
medpanožnih organizacijah v Evropski 
uniji;

Or. en

Predlog spremembe 39
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Ivo Hristov

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 
stalnega zniževanja cene medu, 
uvoženega v EU, ki se je leta 2018 v 
primerjavi z letom 2015 zmanjšal za 
skoraj 14 %;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ivo Hristov

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. pozdravlja, da sta se EU in 
Ljudska republika Kitajska leta 2018 
odločili pospešiti sklenitev sporazuma o 
vzajemnem priznavanju proizvodov z 
geografskimi označbami, ki je bil sklenjen 
leta 2019;

Or. en

Predlog spremembe 41
Ivo Hristov

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. pozdravlja, da se zaščitena 
označba porekla in zaščitena geografska 
označba uporabljata vse pogosteje, saj je 
njuna uporaba dvignila s 17 v letu 2016 
na 36 v letu 2017 in 80 v letu 2018; 
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pozdravlja, da so tudi tretje držav 
zanimajo za ta sistema;

Or. en

Predlog spremembe 42
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bistveno pojasniti 
določbe, ki urejajo združenja 
proizvajalcev in medpanožne organizacije 
iz Uredbe (EU) št. 1308/20131, zlasti kar 
zadeva politiko konkurence, in utrditi 
napredek, dosežen z Uredbo (EU) št. 
2017/23932(„uredba omnibus“), ki je bila 
dopolnjena s sodbo Sodišča Evropske 
unije z dne 14. novembra 2017 (v 
nadaljevanju: zadeva o endiviji)3, s čimer 
bi zagotovili večjo pravno varnost in 
izboljšali položaj kmetov v prehranski 
verigi;

2. meni, da je treba za zagotovitev 
večje pravne varnosti in boljšega položaja 
kmetov v prehranski verigi okrepiti 
skladnost med, na eni strani, napredkom, 
doseženim z Uredbo (EU) št. 
2017/23932(„uredba omnibus“), s katero je 
bilo potrjeno, da so nujno potrebne 
dejavnosti organizacij proizvajalcev in 
njihovih priznanih združenj, da bi se 
dosegli cilji SKP iz člena 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ko se dejansko 
izvajajo, saj prispevajo k izboljšanju 
konkurenčnosti kmetov, zato se 
dejavnosti, kot so načrtovanje proizvodnje 
in pogodbena pogajanja, izvzamejo iz 
izvajanja člena 101 PDEU, in na drugi 
strani priznavanjem implicitnega 
odstopanja od konkurenčnega prava, ko 
gre za izpolnjevanje odgovornosti, ki jih 
imajo organizacije proizvajalcev v skladu 
z zakonodajo EU, kot je potrdilo Sodišče 
Evropske unije v svoji sodbi z dne 14. 
novembra 2017 (zadeva o endiviji)3;

_________________ _________________
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15. 2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15.
3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi President de l’Autorité de la 
concurrence v Association des producteurs 
vendeurs d’endives (Predsednik organa za 
konkurenco proti združenju proizvajalcev 
in prodajalcev endivije) in druge.

3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi Président de l’Autorité de la 
concurrence proti Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
in drugim.
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Or. fr

Predlog spremembe 43
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bistveno pojasniti 
določbe, ki urejajo združenja proizvajalcev 
in medpanožne organizacije iz Uredbe 
(EU) št. 1308/20131, zlasti kar zadeva 
politiko konkurence, in utrditi napredek, 
dosežen z Uredbo (EU) št. 
2017/23932(„uredba omnibus“), ki je bila 
dopolnjena s sodbo Sodišča Evropske unije 
z dne 14. novembra 2017 (v nadaljevanju: 
zadeva o endiviji)3, s čimer bi zagotovili 
večjo pravno varnost in izboljšali položaj 
kmetov v prehranski verigi;

2. meni, da je bistveno pojasniti 
določbe, ki urejajo organizacije 
proizvajalcev in njihova združenja ter 
medpanožne organizacije iz Uredbe (EU) 
št. 1308/20131, zlasti kar zadeva politiko 
konkurence, priznavanje meril in 
dejavnosti, in utrditi napredek, dosežen z 
Uredbo (EU) št. 2017/23932 („uredba 
omnibus“), ki je bila dopolnjena s sodbo 
Sodišča Evropske unije z dne 14. 
novembra 2017 (v nadaljevanju: zadeva o 
endiviji)3, ter poziva Komisijo, naj pripravi 
dokumente s smernicami za razlago 
določb prava EU, kjer je to potrebno, s 
čimer bi zagotovili večjo pravno varnost in 
izboljšali položaj kmetov v prehranski 
verigi;

_________________ _________________
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671. 1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15. 2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15.
3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi President de l’Autorité de la 
concurrence v Association des producteurs 
vendeurs d’endives (Predsednik organa za 
konkurenco proti združenju proizvajalcev 
in prodajalcev endivije) in druge.

3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi President de l’Autorité de la 
concurrence v Association des producteurs 
vendeurs d’endives (Predsednik organa za 
konkurenco proti združenju proizvajalcev 
in prodajalcev endivije) in druge.

Or. en

Predlog spremembe 44
Daniel Buda

Osnutek mnenja
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Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bistveno pojasniti 
določbe, ki urejajo združenja proizvajalcev 
in medpanožne organizacije iz Uredbe 
(EU) št. 1308/20131, zlasti kar zadeva 
politiko konkurence, in utrditi napredek, 
dosežen z Uredbo (EU) št. 
2017/23932(„uredba omnibus“), ki je bila 
dopolnjena s sodbo Sodišča Evropske unije 
z dne 14. novembra 2017 (v nadaljevanju: 
zadeva o endiviji)3, s čimer bi zagotovili 
večjo pravno varnost in izboljšali položaj 
kmetov v prehranski verigi;

2. meni, da je bistveno pojasniti 
določbe, ki urejajo združenja proizvajalcev 
in medpanožne organizacije iz Uredbe 
(EU) št. 1308/20131, zlasti kar zadeva 
politiko konkurence, in utrditi napredek, 
dosežen z Uredbo (EU) št. 2017/23932 
(„uredba omnibus“), ki je bila dopolnjena s 
sodbo Sodišča Evropske unije z dne 14. 
novembra 2017 (v nadaljevanju: zadeva o 
endiviji)3, s čimer bi zagotovili večjo 
pravno varnost in izboljšali položaj kmetov 
v prehranski verigi; poudarja, da je treba 
izvajati tržne ukrepe, ki ohranjajo stalno 
razmerje med ceno na kmetiji in v 
trgovini;

_________________ _________________
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671. 1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671
2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15. 2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15.
3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi President de l’Autorité de la 
concurrence v Association des producteurs 
vendeurs d’endives (Predsednik organa za 
konkurenco proti združenju proizvajalcev 
in prodajalcev endivije) in druge.

3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi President de l’Autorité de la 
concurrence proti Association des 
producteurs vendeurs d’endives in drugim.

Or. ro

Predlog spremembe 45
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bistveno pojasniti 
določbe, ki urejajo združenja proizvajalcev 
in medpanožne organizacije iz Uredbe 
(EU) št. 1308/20131, zlasti kar zadeva 
politiko konkurence, in utrditi napredek, 
dosežen z Uredbo (EU) št. 

2. meni, da je bistveno pojasniti 
določbe, ki urejajo organizacije 
proizvajalcev in njihova združenja ter 
medpanožne organizacije iz Uredbe (EU) 
št. 1308/20131, zlasti kar zadeva politiko 
konkurence, in utrditi napredek, dosežen z 
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2017/23932(„uredba omnibus“), ki je bila 
dopolnjena s sodbo Sodišča Evropske unije 
z dne 14. novembra 2017 (v nadaljevanju: 
zadeva o endiviji)3, s čimer bi zagotovili 
večjo pravno varnost in izboljšali položaj 
kmetov v prehranski verigi;

Uredbo (EU) št. 2017/23932 („uredba 
omnibus“), ki je bila dopolnjena s sodbo 
Sodišča Evropske unije z dne 14. 
novembra 2017 (v nadaljevanju: zadeva o 
endiviji)3, s čimer bi zagotovili večjo 
pravno varnost in izboljšali položaj kmetov 
v prehranski verigi;

_________________ _________________
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671. 1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15. 2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15.
3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi President de l’Autorité de la 
concurrence v Association des producteurs 
vendeurs d’endives (Predsednik organa za 
konkurenco proti združenju proizvajalcev 
in prodajalcev endivije) in druge.

3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi President de l’Autorité de la 
concurrence v Association des producteurs 
vendeurs d’endives (Predsednik organa za 
konkurenco proti združenju proizvajalcev 
in prodajalcev endivije) in druge.

Or. en

Predlog spremembe 46
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je bistveno pojasniti 
določbe, ki urejajo združenja proizvajalcev 
in medpanožne organizacije iz Uredbe 
(EU) št. 1308/20131, zlasti kar zadeva 
politiko konkurence, in utrditi napredek, 
dosežen z Uredbo (EU) št. 
2017/23932(„uredba omnibus“), ki je bila 
dopolnjena s sodbo Sodišča Evropske 
unije z dne 14. novembra 2017 (v 
nadaljevanju: zadeva o endiviji)3, s čimer 
bi zagotovili večjo pravno varnost in 
izboljšali položaj kmetov v prehranski 
verigi;

2. meni, da je bistveno v prihodnji 
reformi SKP pojasniti in okrepiti določbe, 
ki urejajo organizacije proizvajalcev in 
njihova združenja in medpanožne 
organizacije iz Uredbe (EU) št. 
1308/20131, zlasti kar zadeva politiko 
konkurence, da bi se povečal napredek, 
dosežen z Uredbo (EU) št. 2017/23932 
(„uredba omnibus“), s čimer bi zagotovili 
večjo pravno varnost in izboljšali položaj 
kmetov v prehranski verigi;

_________________ _________________
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671. 1 UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15. 2 UL L 350, 29.12.2017, str. 15.
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3 Sodba Sodišča z dne 14. novembra 2017 
v zadevi President de l’Autorité de la 
concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives 
(Predsednik organa za konkurenco proti 
združenju proizvajalcev in prodajalcev 
endivije) in druge.

Or. fr

Predlog spremembe 47
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(novo).pozdravlja študijo o najboljših 
načinih oblikovanja organizacij 
proizvajalcev, izvajanju njihovih 
dejavnosti in podporo tem organizacijam, 
ki priznava ključni pomen organizacij 
proizvajalcev in združenj organizacij 
proizvajalcev pri ustvarjanju 
gospodarskih, tehničnih ali družbenih 
koristi za njihove člane, ki imajo posredne 
pozitivne učinke (konkurenčni učinki) 
tudi na kmete, ki niso člani, ter pozitivne 
zunanje učinke za druge akterje v verigi 
preskrbe s hrano.

Or. en

Predlog spremembe 48
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. zahteva, da se določbe iz Uredbe 
(EU) št. 1308/2013 za uvedbo ukrepov za 
uravnavanje ponudbe sira, stegna in vina 
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z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo (členi 150, 167 in 
172) razširijo na vse proizvode z zaščiteno 
označbo porekla ali zaščiteno geografsko 
označbo, da bi se povečala zmožnost 
uskladitve ponudbe s povpraševanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(novo).meni, da bi bilo treba področje 
uporabe določb Uredbe (EU) št. 
1308/2013 (uredba o enotni SUT), ki 
dovoljuje uvedbo pravil o nadzoru 
ponudbe za časovno omejeno obdobje za 
proizvode z zaščiteno označbo porekla ali 
zaščiteno geografsko označbo razširiti, da 
bi vključevalo tudi druge proizvode z 
oznako kakovosti, da bi dosegli boljše 
ravnovesje med ponudbo in 
povpraševanjem;

Or. en

Predlog spremembe 50
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ker je Sodišče Evropske unije v 
sodbi o endiviji z dne 14. novembra 2017 
potrdilo prednost SKP pred pravili o 
konkurenci in ker so naloge in cilji 
organizacij, določeni v SKP, nujno izvzeti 
iz izvajanja pravil o konkurenci, zlasti 
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člena 101 PDEU.

Or. fr

Predlog spremembe 51
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva, naj se v okviru člena 210 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 uredi izrecno 
in samodejno odstopanje od člena 101 
PDEU na podlagi načel nujnosti in 
sorazmernosti, da bi lahko kmetijske 
medpanožne organizacije opravljale svoje 
naloge iz Uredbe (EU) št. 1308/2013, kar 
bi prispevalo k doseganju ciljev iz člena 
39 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da mora biti organizacija 
proizvajalcev dovolj velika, da bi lahko 
izkoristila ekonomijo obsega, zato 
pozdravlja konsolidacijo organizacij 
proizvajalcev;

Or. en

Predlog spremembe 53
Carmen Avram
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva Evropsko komisijo, naj 
dejansko upošteva, da imajo cilji SKP 
prednost pred cilji politike konkurence, 
kot je navedlo Sodišče Evropske unije, in 
sicer z bolj prožnimi, jasnimi in 
predvidljivimi načini uporabe pravil 
konkurence za proizvajalce in 
organizacije proizvajalcev;

Or. en

Predlog spremembe 54
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se določbe člena 222 uredbe o enotni SUT 
zaradi velikega tržnega neravnovesja hitro 
izvedejo;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poziva Komisijo, naj iz sheme 
državne pomoči izključi posebne davčne 
določbe za kmetijski sektor, ki so jih 
države članice uvedle kot spodbudo 
kmetom za prostovoljno previdnostno 
varčevanje, da se bodo lažje spopadali z 
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vse večjimi podnebnimi in zdravstvenimi 
tveganji ter gospodarskimi krizami;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poziva Evropsko komisijo, naj 
spremlja zakonodajo držav članic s 
področja priznavanja organizacij 
proizvajalcev in združenj organizacij 
proizvajalcev, ki mora odpraviti ovire za 
priznavanje, hkrati pa si prizadevati za 
zmanjšanje nevarnosti oportunističnega 
ravnanja (brez ustrezne gospodarske 
dejavnosti);

Or. en

Predlog spremembe 57
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. poziva institucije Evropske unije, 
naj kmetijskim zadrugam in drugim 
oblikam organizacij proizvajalcev 
zagotovijo potrebna in jasna odstopanja 
od konkurenčnega prava, da bodo lahko 
izboljšale dohodek kmetov in njihov delež 
v vrednostni verigi;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. poziva, da je treba v zvezi z 
uporabo pravil konkurence zagotoviti več 
jasnosti za organizacije proizvajalcev in 
združenja organizacij proizvajalcev, in 
sicer z objavo ustreznih smernic, ki bodo 
omogočale uvedbo posebnih „tržnih 
deležev varnega pristana“, na podlagi 
katerih obstajajo izjeme ali odstopanja od 
pravil konkurence. v zvezi s tem bi bilo 
treba smernice, ki jih je Komisija že 
objavila za sektorje oljčnega olja, poljščin 
ter govejega in telečjega mesa, razširiti 
tudi na druge sektorje, razširiti njihovo 
področje uporabe ter izboljšati z vidika 
jasnosti in učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 59
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 2 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2g. poudarja, da bi morali biti 
Evropska komisija v svoji funkciji 
izvrševanja pravil konkurence Evropske 
unije, pa tudi nacionalni organi, pristojni 
za konkurenco, bolj prizanesljivi pri 
uporabi člena 101 PDEU, ko gre za 
sporazume, prakse in usklajevanj ravnanj 
organizacij proizvajalcev, združenj 
organizacij proizvajalcev, kmetijskih 
zadrug in združenj proizvajalcev, zlasti 
glede na temeljni cilj doseganja 
koncentracije ponudbe v skladu s členom 
39 PDEU;
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Or. en

Predlog spremembe 60
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde 
Vautmans, Elsi Katainen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu in 
delovanju; ugotavlja, da je ta direktiva 
prvi korak k zaščiti kmetov in 
odpravljanju neravnovesja moči v verigi 
preskrbe s hrano v EU, zato jo je treba 
dodatno okrepiti, da bo spremljala 
prihodnji razvoj nepoštenih trgovinskih 
praks;

_________________ _________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

Or. en

Predlog spremembe 61
Sarah Wiener
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
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proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu; 
opozarja, da ta direktiva določa 
minimalno uskladitev, zato lahko države 
članice pripravijo seznam dodatnih 
nepoštenih praks ali določijo višje 
standarde; poziva države članice, naj 
preprodajo z izgubo obravnavajo kot 
nepošteno trgovinsko prakso;

_________________ _________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

Or. en

Predlog spremembe 62
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu, 
vendar opominja, da obravnavana 
nepoštenih trgovinskih praks sicer pomeni 
pomemben napredek, ne reši pa pa 
temeljnega vzroka za neravnovesje 
pogajalskih moči v verigi;

_________________ _________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).
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Or. en

Predlog spremembe 63
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu; 
poudarja, da bo izvajanje direktive 
odpravilo vsa morebitna neravnovesja 
med operaterji, ne glede na njihovo 
velikost, in ustvarilo enake konkurenčne 
pogoje;

_________________ _________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

Or. ro

Predlog spremembe 64
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

3. meni, da je sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi 
preskrbe s hrano pomemben korak pri 
spodbujanju uravnoteženih odnosov med 
različnimi operaterji prehranske verige in 
izboljšanju položaja primarnega sektorja, 
ter poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
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napredek pri njenem prenosu;

_________________ _________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

Or. fr

Predlog spremembe 65
Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi;  spodbuja države članice, naj 
brez odlašanja prenesejo direktivo, 
Komisijo pa poziva, naj pozorno spremlja 
napredek pri njenem prenosu; opozarja, da 
direktiva vključuje klavzulo o pregledu, ki 
je določena na štiri leta;

_________________ _________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

Or. en

Predlog spremembe 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi;  poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu in 
spodbuja izmenjavo dobrih praks med 
državami članicami;

_________________ _________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

Or. en

Predlog spremembe 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4 v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu in o 
tem obvešča Parlament;

_________________ _________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah4v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu;

3. pozdravlja sprejetje direktive o 
nepoštenih trgovinskih praksah v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi ter poziva Komisijo, naj pozorno 
spremlja napredek pri njenem prenosu in 
ustreznem izvajanju;

_________________
4 Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 
o nepoštenih trgovinskih praksah med 
podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, 
str. 59).

Or. en

Predlog spremembe 69
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja določbe člena 6(2)(c) 
Uredbe (EU) št. 2017/23932 (uredba 
omnibus), na podlagi katerih se državam 
članicam pomaga pri reševanju vprašanja 
dvojnih standardov, na primer na 
področju živilskih proizvodov; poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti za 
predložitev uredbe, ki bi se izvajala na 
ravni Unije in bi uvedla register vseh 
proizvodov, ki se prodajajo na evropskem 
trgu, s čimer bi se določilo enotno merilo 
za vse tržne proizvode z istim imenom in 
embalažo; register bi se dopolnjeval z 
izjavami ekonomskih operaterjev, ko bi 
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prvič dali proizvod na trg EU, ter bi v 
primeru živil vseboval informacije z 
etikete proizvoda v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1169/2011; ukrep bi moral veljati tudi 
za proizvode iz tretjih držav, ki se 
prodajajo na enotnem trgu; tako bi imeli 
evropski potrošniki stalen in hiter dostop 
do podatkovne baze z značilnostmi 
proizvoda, ki ga želijo kupiti, ki bi jim 
omogočala ozaveščeno odločitev o 
nakupu, na konkurenčnost pa ne bi 
vplivale trgovinske prakse, ki temeljijo na 
dvojnih standardih;

Or. ro

Predlog spremembe 70
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da proizvodi iz tretjih držav, 
ki ob vstopu na evropski trg ne 
izpolnjujejo istih socialnih, zdravstvenih 
in okoljskih standardov, povzročajo 
nelojalno konkurenco za evropske 
proizvajalce; zato poziva, naj se pri 
sedanjih in prihodnjih trgovinskih 
pogajanjih v zvezi s kmetijskimi proizvodi, 
vključno z Mercosurjem, zaščitijo ranljivi 
sektorji ter zagotovi sistematična uporaba 
načel vzajemnosti in skladnosti; poziva 
Komisijo, naj oceni vpliv trgovinskega 
sporazuma z Mercosurjem na vse šibkejše 
kmetijske sektorje EU;

Or. en

Predlog spremembe 71
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
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Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje dejstvo, da področje 
uporabe direktive o verigi preskrbe s 
hrano ne vključuje vseh dobaviteljev, saj 
izključuje tiste, ki niso MSP, in da 
dampinška prodaja ni na seznamu 
prepovedanih praks na evropski ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 72
Martin Buschmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da sedanji model 
proizvodnje hitro povečuje koncentracijo 
prehranske verige v agroživilskem 
sektorju ter krepi industrijski model 
preskrbe s hrano in kmetijstva na račun 
družbenih pomislekov in okoljske 
trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 73
Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je direktiva o 
nepoštenih trgovinskih praksah v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi dobrodošel prvi korak pri 
zagotavljanju poštenosti med operaterji v 
verigi;
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Or. en

Predlog spremembe 74
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva, naj se okrepi vloga 
medpanožnih organizacij, da se v 
prehranski verigi vzpostavijo bolj 
uravnoteženi odnosi, in podpira širitev 
klavzule o porazdelitvi vrednosti na vse 
operaterje in ne le na prvega kupca, v 
skladu z osnutkom poročila o novi skupni 
ureditvi trga kmetijskih proizvodov v 
okviru prihodnje reforme SKP, ki ga je 
aprila 2019 sprejel Odbor Parlamenta za 
kmetijstvo.

Or. fr

Predlog spremembe 75
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. se veseli uspeha ukrepov za 
upravljanje ponudbe, ki so bili uvedeni za 
kakovostni sir in stegna na zahtevo 
organizacij proizvajalcev, medpanožnih 
organizacij ali skupin operaterjev iz 
Uredbe 1151/2012 po uvedbi reforme SKP 
leta 2013, in poziva k širitvi teh ukrepov 
na vse proizvode z označbo porekla ali 
geografsko označbo, v skladu z osnutkom 
poročila o novi skupni ureditvi trga 
kmetijskih proizvodov, ki ga je aprila 2019 
sprejel Odbor za kmetijstvo.
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Or. fr

Predlog spremembe 76
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj začne 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nabavnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi;

4. poziva Komisijo, naj začne 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nabavnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi; v zvezi s tem meni, da 
lahko hitra koncentracija distribucijskega 
sektorja na nacionalni ravni in 
združevanje velikih distributerjev na 
evropski ravni vzbujata skrb zaradi 
možnih strateških povezav in zmanjšanja 
konkurence in manevrskega prostora za 
naložbe in inovacije v prehranski verigi;

Or. fr

Predlog spremembe 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj začne 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nabavnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi;

4. ugotavlja, da bi lahko združenja 
kupcev odigrala pomembno vlogo pri 
ustvarjanju gospodarske učinkovitosti v 
verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi; vendar poudarja, da sedanje 
pomanjkanje informacij ne omogoča 
ocene gospodarskih učinkov takšnih 
združenj na delovanje dobavne verige; 
poziva Komisijo, naj začne poglobljeno 
analizo obsega in učinka nabavnih združenj 
na gospodarsko delovanje verige preskrbe s 
kmetijskimi in živilskimi proizvodi;
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Or. en

Predlog spremembe 78
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj začne 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nabavnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi;

4. poziva Komisijo, naj začne 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nabavnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi, zlasti o njihovem 
možnem vplivu na proizvajalce;

Or. ro

Predlog spremembe 79
Clara Aguilera

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj začne 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nabavnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi;

4. poziva Komisijo, naj začne 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nabavnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi, zlasti na kmete, 
živinorejce in MSP;

Or. es

Predlog spremembe 80
Sarah Wiener
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj začne 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nabavnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi;

4. poziva Komisijo, naj nadaljuje 
poglobljeno analizo obsega in učinka 
nakupovalnih združenj na gospodarsko 
delovanje verige preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi proizvodi in naj pri tem 
upošteva zlasti učinke na male 
dobavitelje;

Or. en

Predlog spremembe 81
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je namen politike 
konkurence blaginja potrošnikov, ta pa je 
povezana z inovacijami, kakovostjo, 
raznolikostjo in ceno. vendar se zdi, da je 
izvrševanje konkurenčnega prava 
osredotočeno le na cene in ne more 
obravnavati novih posrednikov (spletnih 
in nespletnih platform) in njihove dvojne 
vloge ter vpliva njihovih praks na 
inovacije, kakovost in raznolikost; v 
sektorjih, kot je prodaja živil na drobno 
(nespletne platforme supermarketov), kjer 
ni zaznati prevlade, je zaradi dvojne vloge 
prišlo do konflikta in se podobne prakse 
že leta izvajajo popolnoma nekaznovano; 
poziva Komisijo, naj ponovno oceni 
politiko konkurence in ugotovi, kje so 
vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 82
Sarah Wiener
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. izraža zaskrbljenost zaradi 
nevzdržnega pritiska na nižanje cen na 
kmetijah, ki ga povzroča čezmerna moč 
predelovalcev ali kupcev nižje v verigah 
preskrbe s kmetijskimi proizvodi; 
spodbuja Komisijo, naj pregleda svoj 
pristop pri ocenjevanju zlorabe 
prevladujočih položajev na trgu in vključi 
primere, ki povzročajo nevzdržen pritisk 
na nižanje cen na kmetijah, ne glede na 
to, ali to vpliva na višje cene življenjskih 
potrebščin ali ne; meni, da je v širšem 
interesu potrošnikov tudi njihova podpora 
poštenim dohodkom za kmete, da se jim 
zagotovi pošten delež vrednosti verige 
preskrbe s hrano ter se tako pridobi 
gospodarsko in okoljsko trajnosten 
kmetijski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 83
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva, naj se organizacijam 
proizvajalcev in njihovim združenjem 
zagotovi več jasnosti za izvajanje pravil o 
konkurenci v skladu z ustreznimi 
smernicami glede odobrenega izvzetja in 
odstopanja od pravil o konkurenci, ter v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj smernice, 
objavljene za oljčno olje, poljščine in 
goveje in telečje meso, razširi tudi na 
druge sektorje.

Or. fr
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Predlog spremembe 84
Martin Buschmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da kmetijstva zaradi 
njegove posebne narave in dolgih 
proizvodnih ciklov glede elastičnosti 
ponudbe ni mogoče primerjati z nobeno 
drugo dejavnostjo, zato za kmetijski sektor 
ni mogoče uporabiti logike trga na enak 
način, kot se uporablja za druge sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
dialog o delovanju verige preskrbe s 
kmetijskimi in živilskimi proizvodi z vsemi 
ustreznimi deležniki ter naj prilagodi 
politiko konkurence EU v skladu z 
najnovejšim razvojem v trgovinskem 
okolju;

Or. en

Predlog spremembe 86
Ruža Tomašić

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4c. poudarja, da je pomembno okrepiti 
vso prehransko verigo, od kmetije do 
mize, zlasti nadzor nad uvozom živali in 
proizvodov iz tretjih držav;

Or. hr

Predlog spremembe 87
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. pozdravlja objavo Uredbe (EU) 
2019/1150 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju 
pravičnosti in preglednosti za poslovne 
uporabnike spletnih posredniških storitev 
in začetek uradne protimonopolne 
preiskave Evropske komisije, da se oceni, 
ali je Amazonova uporaba občutljivih 
podatkov neodvisnih trgovcev na drobno, 
ki prodajajo na njegovi večstranski 
platformi, v nasprotju s pravili o 
konkurenci EU; ugotavlja, da ima 
Amazon kot platforma dvojno vlogo: (i) 
na spletnem mestu prodaja proizvode kot 
trgovec na drobno in (ii) zagotavlja trg, na 
katerem lahko neodvisni prodajalci 
prodajajo proizvode neposredno 
potrošnikom; poudarja, da je ta primer 
domnevne zlorabe dvojne vloge znan 
vsakemu dobavitelju, tudi v agroživilskem 
sektorju, ki posluje z evropskimi 
platformami supermarketov, a da je stanje 
še slabše, nespletni supermarketi 
nadzorujejo tako cene svojih blagovnih 
znamk kot cene tretjih strani; poudarja, 
da bi lahko vertikalna integracija in 
različna (diskriminatorna) obravnava v 
nespletnem supermarketu izkrivljali 
konkurenco na trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 88
Sarah Wiener
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da je treba pri dogovarjanju 
o cenah v pogodbah med proizvajalci in 
trgovci/predelovalci v celoti upoštevati 
stroške proizvodnje, cene pa bi morale 
kmetom zagotavljati tudi pravično plačilo; 
poudarja, da je treba povečati preglednost 
trga, da bi prispevali k bolj poštenemu 
prenosu cen v celotni dobavni verigi; 
poziva Komisijo, naj izboljša podatke 
opazovalnice za trg o količinah, cenah in 
maržah, zlasti v ekološkem sektorju; 
poziva Komisijo, naj razvije kazalnike za 
proizvodne stroške in marže, ki se bodo 
uporabljali kot reference v pogodbah, da 
bodo bolje upoštevale proizvodne stroške 
in plačila; poziva Komisijo, naj zagotovi 
jasne smernice o delitvi vrednosti v 
dobavni verigi, da bi omogočila prenos 
cen na ravni, ki je pravična za potrošnike 
in proizvajalce;

Or. en

Predlog spremembe 89
Martin Buschmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da se živila ne bi smela 
šteti za blago, katerega vrednost določajo 
predvsem špekulacije s tržnimi cenami;

Or. en
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Predlog spremembe 90
Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj posebno 
pozornost nameni dvojni vlogi v 
nespletnem svetu (platforme trgovin), kot 
je to storila v spletnem okolju, saj je 
zaskrbljen, da bi lahko zaradi suverenosti 
nespletnih trgovin te izvajale ukrepe, ki 
služijo njihovim lastnim interesom in ne 
nujno interesom strank. Zlasti suverenost 
nespletnih trgovin lahko dovoljuje 
namerno oškodovanje vrednosti blagovnih 
znamk, omejitev izbire proizvodov, 
znižanje kakovosti lastnih znamk, 
omejevanje primerljivosti cen in inovacij 
ter manipulacijo cen, da se izkrivi 
struktura cenovnih kategorij v njihovo 
korist; poudarja, da imajo Komisija in 
organi za konkurenco ključno vlogo pri 
zagotavljanju, da se to ne zgodi; 
ugotavlja, da ekonomisti v zadnjih letih 
stalno poudarjajo, da obstaja prag 
tveganja ali prelomna točka, na kateri se 
lahko sedaj pozitivni učinki tržnih deležev 
lastnih znamk nespletnih trgovin v 
kategoriji proizvodov spremenijo v 
negativne učinke za konkurenčnost 
kmetijsko-živilskega industrijskega 
sistema EU, za potrošnike kot za celotno 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 91
Martin Buschmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da globalizacija verige 
preskrbe z živilskimi proizvodi ne koristi 
primarnim proizvajalcem; poudarja, da 
bodo trgovinski sporazumi, kot je 
trgovinski sporazum med EU in 
Mercosurjem, še dodatno spodkopali 
kmetijski sektor EU in ga izpostavili 
konkurenci, kar na splošno ni v skladu s 
socialnimi in okoljskimi standardi ter 
standardi dobrobiti živali EU in resno 
vpliva na enake konkurenčne pogoje za 
proizvajalce v EU ter zbuja pomisleke 
potrošnikov v vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 92
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic; 
ponovno poudarja svoje stališče, da bi 
morala Komisija izdati splošne smernice, 
da bi pojasnila, pod katerimi pogoji se 
lahko zasebni sektor dogovori o skupnem 
povečanju trajnosti v sektorju brez kršenja 
konkurenčnega prava; meni, da so te 
smernice še posebej pomembne za 
kmetijski sektor zaradi okoljskih izzivov, s 
katerimi se mora soočiti, in zahtev glede 
trajnosti, ki jih mora izpolnjevati;

Or. en
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Predlog spremembe 93
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj za 
proizvajalce in nacionalne organe za 
konkurenco pojasni pogoje, pod katerimi 
je mogoče trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, s čimer priznava, da 
sporazumi o trajnosti prispevajo k 
izboljšanju proizvodnje, hkrati pa koristijo 
družbi kot celoti in potrošnikom, kmetijski 
naravi zadevnih proizvodov in potrebi, da 
primarni proizvajalci prejmejo pravično 
nadomestilo za dodatne stroške, nastale 
zaradi izrednih sporazumov o trajnosti; in 
sicer v okviru reforme SKP in tekočega 
pregleda uredbe o horizontalnih skupinskih 
izjemah in povezanih smernic;

Or. en

Predlog spremembe 94
Sarah Wiener
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati in da bi morala politika 
konkurence bolje vključiti vrednost javne 
dobrine v oblikovanje cen hrane; poziva, 
naj politika konkurence EU obravnava 
širše interese potrošnikov, ki presegajo 
zgolj ceno; poziva Komisijo, naj pojasni 
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pogoje, pod katerimi je mogoče trajnostne 
sporazume izvzeti iz konkurenčnega prava, 
in sicer v okviru tekočega pregleda uredbe 
o horizontalnih skupinskih izjemah in 
povezanih smernic;

Or. en

Predlog spremembe 95
Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

5. ugotavlja, da javno povpraševanje 
po bolj trajnostnih prehranskih sistemih ni 
v skladu z zmogljivostjo verige preskrbe z 
živilskimi proizvodi, da bi se kmetom 
zagotovile trajnostne cene/dohodki, kar je 
treba obravnavati v strategiji od kmetije do 
mize; poziva Komisijo, naj pojasni pogoje, 
pod katerimi je mogoče trajnostne 
sporazume izvzeti iz konkurenčnega prava, 
in sicer v okviru tekočega pregleda uredbe 
o horizontalnih skupinskih izjemah in 
povezanih smernic;

Or. en

Predlog spremembe 96
Martin Buschmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 

5. meni, da je treba obravnavati javno 
povpraševanje po pravičnejših in bolj 
trajnostnih prehranskih sistemih, ob 
upoštevanju socialnih in okoljskih 
pomislekov, pomislekov glede dobrobiti 
živali ter povpraševanja potrošnikov po 
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tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

bolj trajnostni prehrani, in poziva 
Komisijo, naj pojasni pogoje, pod katerimi 
je mogoče trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

Or. en

Predlog spremembe 97
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic; 
poziva, naj se pri izračunu cen upoštevajo 
tudi kakovost, inovacije in socialni vpliv;

Or. ro

Predlog spremembe 98
Clara Aguilera

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
sporazume med subjekti istega sektorja 
obravnavati kot trajnostne in zato izvzeti 
iz konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
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skupinskih izjemah in povezanih smernic; tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

Or. es

Predlog spremembe 99
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

5. meni, da je treba obravnavati javno 
povpraševanje po bolj trajnostnih 
prehranskih sistemih, in poziva Komisijo, 
naj pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
horizontalne sporazume za izboljšanje 
trajnosti dobavne verige izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

Or. en

Predlog spremembe 100
Jan Huitema

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

5. meni, da je treba obravnavati javno 
povpraševanje po bolj trajnostnih 
prehranskih sistemih, in poziva Komisijo, 
naj proizvajalcem in nacionalnim 
organom pojasni pogoje, pod katerimi je 
mogoče trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Krzysztof Jurgiel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je javno povpraševanje po 
bolj trajnostnih prehranskih sistemih treba 
obravnavati, in poziva Komisijo, naj 
pojasni pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

5. meni, da je treba obravnavati javno 
povpraševanje po bolj trajnostnih 
prehranskih sistemih, in poziva Komisijo, 
naj določi pogoje, pod katerimi je mogoče 
trajnostne sporazume izvzeti iz 
konkurenčnega prava, in sicer v okviru 
tekočega pregleda uredbe o horizontalnih 
skupinskih izjemah in povezanih smernic;

Or. pl

Predlog spremembe 102
Bronis Ropė

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da velike razlike pri 
neposrednih plačilih preprečujejo 
trajnostne pobude kmetov v korist 
podnebnih sprememb in okolja in 
izkrivljajo konkurenco v EU;

Or. lt

Predlog spremembe 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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5a. ugotavlja, da morajo evropski 
kmetje pridelovati na trajnostni način, v 
skladu s trajnostnimi pravili in cilji ter 
sledljivostjo, medtem ko se njihovi 
proizvodi na žalost soočajo z vse večjo 
konkurenco proizvodov iz tretjih držav, ki 
ne upoštevajo nobenega od teh meril; zato 
ugotavlja, da je jasno, da vsi 
prostotrgovinski sporazumi, ki jih je EU 
sklenila s tretjimi državami, škodijo 
evropskim proizvajalcem in da bi moralo 
konkurenčno pravo to upoštevati, da bi se 
lahko borili proti nelojalni konkurenci;

Or. fr

Predlog spremembe 104
Sarah Wiener
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da pojma „poštena 
cena“ ne bi smeli enačiti z najnižjo možno 
ceno življenjskih potrebščin, ampak bi 
morala biti ta razumna in bi morala 
omogočati pošteno plačilo vsem 
udeležencem v verigi preskrbe s hrano; 
meni, da osredotočenost na najnižje 
možne cene življenjskih potrebščin ne 
upošteva negativnih zunanjih učinkov, 
povezanih z nekaterimi vrstami 
proizvodnje; poudarja, da potrošnike 
poleg nizkih cen zanimajo tudi drugi 
dejavniki, kot so kakovost in hranilna 
vrednost hrane, standardi dobrobiti živali, 
okoljska trajnost in pobude za boj proti 
protimikrobni odpornosti;

Or. en

Predlog spremembe 105
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Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je javno financiranje 
bistveno za vzpostavitev širokopasovnih 
omrežij na podeželskih in oddaljenih 
območjih; poziva Komisijo, naj spodbuja 
in podpira nosilce odločanja v javnem 
sektorju pri boljšem preučevanju možnosti 
za javno podporo na podlagi „smernic za 
širokopasovna omrežja“, da bi bilo 
uvajanje širokopasovne infrastrukture 
hitrejše in lažje ter bi se zagotovilo, da 
podeželska območja ne bodo prezrta.

Or. en

Predlog spremembe 106
Martin Buschmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k prehodu s sedanjega 
industrializiranega in izvozno 
usmerjenega agroživilskega sistema s 
primarnimi proizvajalci, ki so 
izpostavljeni geopolitičnim dogodkom, ki 
niso pod njihovim nadzorom, na sistem, ki 
daje prednost lokalni proizvodnji 
visokokakovostnih živil rastlinskega 
izvora, kratkim dobavnim verigam in 
visokim standardom za dobrobit živali, da 
bi prispevali k okoljskim in podnebnim 
ciljem EU;

Or. en

Predlog spremembe 107
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Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da enake konkurenčne 
pogoje za evropske kmete spodkopava 
nelojalna konkurenca uvoženih 
proizvodov, oproščenih dajatev, ki so 
proizvedeni v skladu z nižjimi 
regulativnimi merili, kar zadeva dobrobit 
živali, okolje in socialne standarde, in 
poziva Komisijo, naj v trgovinskih 
pogajanjih ne dovoli uvoznih kvot, 
oproščenih dajatev, ki bi ogrozile enake 
konkurenčne pogoje za evropske kmete;

Or. en

Predlog spremembe 108
Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da morata strategija od 
kmetije do mize in konkurenčno pravo EU 
priznati pomemben prispevek primarnih 
proizvajalcev pri oskrbi z 
visokokakovostno hrano in zagotavljanju 
javnih dobrin družbi, za kar trenutno niso 
zadostno plačani;

Or. en

Predlog spremembe 109
Sarah Wiener
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. želi spomniti, da je prišlo do 
znatnega horizontalnega in vertikalnega 
prestrukturiranja, ki je privedlo do 
nadaljnje konsolidacije že tako 
koncentriranega sektorja semen, 
agrokemije, gnojil, živalske genetike in 
kmetijskih strojev ter predelave in prodaje 
na drobno; poziva Komisijo, naj pri 
ocenjevanju združitev v teh sektorjih poleg 
cen življenjskih potrebščin upošteva tudi 
druge učinke; poudarja, da so interesi 
kmetov in državljanov EU ter okolja 
zaščiteni na ravni kmetij s celovito in 
celostno presojo vpliva združitev in 
prevzemov med kmetijskimi dobavitelji, 
vključno s proizvajalci fitofarmacevtskih 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj spremlja 
povečanje dobave največjim evropskim 
distributerjem iz tretjih držav, da se 
preveri, ali ni namen te dobave 
destabilizirati cenovno politiko evropskih 
proizvajalcev, zlasti v okviru organizacij 
proizvajalcev;

Or. fr

Predlog spremembe 111
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
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Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. priznava vlogo, ki jo imajo v verigi 
medpanožne organizacije kot platforme za 
dialog, raziskave in razvoj, najboljšo 
prakso in preglednost trga;

Or. en

Predlog spremembe 112
Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da mora strategija od 
kmetije do mize upoštevati vpliv 
podnebnih sprememb na delovanje in 
trajnost verige preskrbe s hrano in 
prehransko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. obžaluje dejstvo, da širjenje 
prostotrgovinskih sporazumov s tretjimi 
državami, ki ne spoštujejo standardov EU, 
sili Komisijo k stalni reviziji najvišje ravni 
ostankov v uvoženih proizvodih, da bi se 
uskladila s standardi tretjih držav, 
namesto da bi ustavila uvoz teh 
proizvodov;

Or. fr
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Predlog spremembe 114
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je bistveno, da se v okviru 
GD AGRI ohranijo vse pristojnosti v zvezi 
z državno pomočjo, ki se uporablja za 
spodbujanje razvoja kmetijskega in 
gozdarskega sektorja ter podeželskih 
območij, s čimer se zagotovi strokovno 
znanje, potrebno za obravnavanje posebne 
narave teh sektorjev, ter popolno skladnost 
s skupno kmetijsko politiko.

6. meni, da je bistveno, da se v okviru 
GD AGRI ohranijo vse pristojnosti v zvezi 
z izvajanjem členov 209 in 210 Uredbe 
(EU) št. 1308/2013 in glede državne 
pomoči, ki se uporablja za spodbujanje 
razvoja kmetijskega in gozdarskega 
sektorja ter podeželskih območij, s čimer 
se zagotavlja strokovno znanje, potrebno 
za obravnavanje posebne narave teh 
sektorjev, in popolna skladnost s cilji in 
pomočjo, predvideno v okviru SKP in v 
skladu z njo.

Or. fr

Predlog spremembe 115
Krzysztof Jurgiel

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je bistveno, da se v okviru 
GD AGRI ohranijo vse pristojnosti v zvezi 
z državno pomočjo, ki se uporablja za 
spodbujanje razvoja kmetijskega in 
gozdarskega sektorja ter podeželskih 
območij, s čimer se zagotovi strokovno 
znanje, potrebno za obravnavanje posebne 
narave teh sektorjev, ter popolno 
skladnost s skupno kmetijsko politiko.

6. meni, da je bistveno, da se v okviru 
GD AGRI ohranijo vse pristojnosti v zvezi 
z državno pomočjo, ki se uporablja za 
spodbujanje razvoja kmetijskega in 
gozdarskega sektorja ter podeželskih 
območij, da bi se vsa vprašanja na tem 
področju uskladila na strokoven način, 
zlasti v povezavi s SKP, kar je nujno glede 
na posebno naravo teh sektorjev in zaradi 
potrebe po popolni doslednosti in 
skladnosti s skupno kmetijsko politiko.

Or. pl
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Predlog spremembe 116
Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

je zaskrbljen zaradi kumulativnega 
učinka sporazumov o prosti trgovini na 
agroživilski sektor EU; se v zvezi s tem 
sprašuje, ali postavljajo sporazumi o 
prosti trgovini agroživilske proizvajalce 
EU v slabši konkurenčni položaj zaradi 
razlik v proizvodnih standardih v tretjih 
državah in zato razlik v cenah;

Or. en

Predlog spremembe 117
Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ugotavlja, da mora evropski zeleni 
dogovor zagotoviti skladnost politik s 
področja kmetijstva, podnebnih ukrepov, 
okolja in trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 118
Clara Aguilera

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj izvede oceno 
uporabe člena 209 Uredbe št. 1308/2013 o 
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enotni SUT v zvezi z odstopanji od pravil 
konkurence za nekatere sporazume in 
prakse združenih kmetov, da bi jim 
zagotovila večjo jasnost in pravno varnost 
pri uporabi tega člena, Komisiji pa 
omogočila večjo prožnost pri njenem 
izvajanju.

Or. es

Predlog spremembe 119
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja predlog programa za 
enotni trg in natančneje ukrepe v 
prehranski verigi, ki jih podpira 
predlagani program, kot so veterinarski in 
fitosanitarni ukrepi za reševanje kriz v 
zvezi z zdravjem živali in rastlin; poziva 
Svet in Parlament, naj hitro zaključita 
pogajanja in sprejmeta uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 120
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja pomen pravočasnih 
odločitev glede dveh predlogov za 
prehodne predpise, ki ju je predložila 
Komisija, da ne bi prišlo do zamud in 
zapletov, ki bi lahko privedli do 
nestabilnosti trga;

Or. en
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Predlog spremembe 121
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. pozdravlja tekoče preverjanje 
ustreznosti svežnja za posodobitev 
področja državnih pomoči za leto 2012 in 
natančneje sedanjo revizijo uredbe o 
skupinskih izjemah za kmetijstvo ter 
smernic Evropske unije za državno pomoč 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki 
bodo prenehale veljati 31. decembra 2020;

Or. en

Predlog spremembe 122
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. pozdravlja zaključek pregleda 
kmetijske uredbe de minimis; poudarja, 
da bo povečanje najvišjega zneska pomoči 
za eno samo podjetje in nacionalne 
zgornje meje, skupaj z uporabo zgornje 
meje za sektor, pomagalo kmetom pri 
spopadanju s podnebnimi izzivi, hkrati pa 
preprečilo izkrivljanje trga;

Or. en

Predlog spremembe 123
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. meni, da je bistvenega pomena, da 
Komisija še naprej podrobno spremlja trg 
EU za pesticide, semena in njihove 
lastnosti ter spremlja vpliv digitalizacije 
na kmetijski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 124
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. pozdravlja objavo poročila 
Komisije o uporabi pravil konkurence v 
kmetijskem sektorju; ugotavlja, da velik 
del kršitev konkurenčnega prava v 
kmetijskem sektorju zakrivijo predelovalci 
kmetijskih proizvodov, medtem ko večina 
pritožb prihaja od kmetov; poziva k 
učinkovitemu nadzoru Komisije nad 
podjetji, ki se ukvarjajo s predelavo 
hrane;

Or. en

Predlog spremembe 125
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 6 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6g. ponovno poziva, naj Komisija 
pojasni področje uporabe splošnega 
kmetijskega odstopanja od 
konkurenčnega prava iz člena 209 uredbe 
o SUT;
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Or. en

Predlog spremembe 126
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 6 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6h. opozarja na vse pogostejše proteste 
kmetov, ki jih organizirajo zaradi 
pomislekov v zvezi z učinkom uvedbe 
strožjih okoljskih standardov in 
standardov za dobrobit živali na ravni EU 
ter zaradi predlaganega zmanjšanja 
proračuna za skupno kmetijsko politiko; 
ugotavlja, da je učinek trgovinskih 
sporazumov na kmetijski sektor tudi 
razlog za zaskrbljenost kmetov, in poziva 
Komisijo, naj čim prej predstavi svoje 
zadnje poročilo o kumulativnem učinku 
sedanjih in prihodnjih trgovinskih 
sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 127
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 6 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6i. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
stalno informacijsko platformo na ravni 
EU o instrumentih za obvladovanje 
tveganja, da bi kmetom pomagala 
obvladovati negotove podnebne razmere, 
nestanovitnost trga in druga tveganja, za 
katera si lahko deležniki izmenjujejo 
najboljše prakse, kot je navedeno v 
njenem sporočilu o prihodnosti preskrbe s 
hrano in kmetijstva iz novembra 2017;
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Or. en

Predlog spremembe 128
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi 
Katainen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6j. poziva Komisijo, naj čim prej 
predstavi strategijo od kmetije do mize, s 
katero bi dosegli trajnost celotne verige 
preskrbe s hrano; ugotavlja, da bi ta 
strategija zahtevala usklajen pristop, ki bi 
vključeval vse politike EU; v zvezi s tem 
poudarja, da je zagotavljanje poštene 
konkurence in enakih konkurenčnih 
pogojev za vsa podjetja bistvenega 
pomena za uspešno spodbujanje 
zagonskih podjetij v živilskem sektorju in 
doseganje gospodarskih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 129
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Martin Hlaváček

Osnutek mnenja
Odstavek 6 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6k. poziva Komisijo, naj zagotovi 
pregledno analizo, ki bo povzela učinek 
vseh različnih oblik podpore EU in 
nacionalne podpore v agroživilskem 
sektorju na pravilno in pravično delovanje 
notranjega trga;

Or. en


