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Predlog spremembe 40
Lutz Goepel 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za žita je treba sistem spremeniti, da se 
zagotovi konkurenčnost in tržna 
naravnanost sektorja ob hkratnem 
ohranjanju vloge intervencije kot varnostne 
mreže v primeru motenj na trgu in za 
olajšanje odziva kmetov na tržne pogoje. 
Sklepi Sveta o reformi sistema intervencije 
za koruzo so predvideli pregled celotnega 
sistema intervencij za žita v okviru 
pregleda stanja na podlagi analize, ki je 
pokazala določeno tveganje za dodatno 
intervencijo za ječmen, če bi bile cene 
nizke. Trenutni izgledi za žita pa so se od 
tedaj bistveno spremenili in je zanje 
značilno ugodno cenovno okolje na 
svetovnem trgu, ki je posledica 
naraščajočega povpraševanja v svetu in 
nizke svetovne zaloge žit. V tem okviru bi 
določitev intervencijskih ravni na nič za 
druga krmna žita v istem časovnem okviru 
kot reforma za koruzo omogočila 
intervencijo, ne da bi ta imela negativne 
posledice za trg za žita kot celoto. Napoved 
za sektor žit prav tako velja za trdo 
pšenico, kar pomeni, da bi lahko 
intervencijske odkupe odpravili, saj so 
izgubili svoj pomen, ker so tržne cene 
zmeraj znatno nad intervencijskimi cenami. 
Ker mora biti intervencija za žita bolj 
varnostna mreža kot pa element, ki vpliva 
na oblikovanje cen, razlike glede obdobij 
žetve v državah članicah, s katerimi se 
dejansko začnejo tržne akcije, niso več 
pomembne, ker sistem ne bo več določal 
cen, ki odražajo inervencijske ravni plus 
mesečna povečanja. Zaradi poenostavitve 

(3) Za žita je treba sistem spremeniti, da se 
zagotovi konkurenčnost in tržna 
naravnanost sektorja ob hkratnem 
ohranjanju vloge intervencije kot varnostne 
mreže v primeru motenj na trgu in za 
olajšanje odziva kmetov na tržne pogoje. 
Sklepi Sveta o reformi sistema intervencije 
za koruzo so predvideli pregled celotnega 
sistema intervencij za žita v okviru 
pregleda stanja na podlagi analize, ki je 
pokazala določeno tveganje za dodatno 
intervencijo za ječmen, če bi bile cene 
nizke. Trenutni izgledi za žita pa so se od 
tedaj bistveno spremenili in je zanje 
značilno ugodno cenovno okolje na 
svetovnem trgu, ki je posledica 
naraščajočega povpraševanja v svetu in 
nizke svetovne zaloge žit. V tem okviru bi 
določitev intervencijskih ravni na nič za 
druga krmna žita v istem časovnem okviru 
kot reforma za koruzo omogočila 
intervencijo, ne da bi ta imela negativne 
posledice za trg za žita kot celoto. Napoved 
za sektor žit prav tako velja za trdo 
pšenico, kar pomeni, da bi lahko 
intervencijske odkupe odpravili, saj so 
izgubili svoj pomen, ker so tržne cene 
zmeraj znatno nad intervencijskimi cenami. 
Ker mora biti intervencija za žita bolj 
varnostna mreža, jo je treba odpreti le v 
zadnjih treh mesecih tržnega leta.
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je treba datume za intervencije za žita 
uskladiti v celotni Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Predlog spremembe 41
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Od reforme iz leta 2003 se je 
konkurenčnost sektorja riža povečala, s 
stabilno proizvodnjo, z zmanjševanjem 
zalog zaradi naraščajočega povpraševanja 
v Skupnosti in na svetovnem trgu, s 
pričakovanimi cenami znatno nad 
intervencijsko ceno. Zato določitev 
intervencijskega odkupa za riž ni več 
potrebna in jo je treba ukiniti.

(4) Od reforme iz leta 2003 se je 
konkurenčnost sektorja riža povečala s 
stabilno proizvodnjo, z zmanjševanjem 
zalog zaradi naraščajočega povpraševanja 
v Skupnosti in na svetovnem trgu, s
pričakovanimi cenami znatno nad 
intervencijsko ceno. Intervencijo pa je 
vseeno treba ohraniti kot varnostno 
mrežo.

Or. de

Obrazložitev

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.
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Predlog spremembe 42
Albert Deß

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Predvideva se, da bo proizvodnja in 
poraba svinjskega mesa srednjeročno 
naraščala, čeprav počasneje kot v 
preteklem desetletju zaradi konkurence 
perutninskega mesa in višjih cen krme. 
Pričakuje se, da bodo cene svinjskega 
mesa ostale znatno nad intervencijsko 
ceno. Intervencijski odkup se za svinjsko 
meso ni uporabil že mnogo let in ga je 
treba zaradi razmer in obetov na trgu 
ukiniti.

(5)Predvideva se, da bo proizvodnja in 
poraba svinjskega mesa srednjeročno 
naraščala bistveno počasneje kot v 
preteklem desetletju zaradi konkurence 
perutninskega mesa in višjih cen krme. 
Cene svinjskega mesa se lahko ponovno 
znižajo pod intervencijsko ceno. 
Intervencijski odkup se za svinjsko meso ni 
uporabil že mnogo let, vendar ga je treba 
zaradi razmer in možnega razvoja na trgu 
ohraniti.

Or. de

Obrazložitev

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Predlog spremembe 43
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Predvideva se, da bo proizvodnja in 
poraba svinjskega mesa srednjeročno 
naraščala, čeprav počasneje kot v 
preteklem desetletju zaradi konkurence 
perutninskega mesa in višjih cen krme. 
Pričakuje se, da bodo cene svinjskega mesa 
ostale znatno nad intervencijsko ceno. 

(5)Predvideva se, da bo proizvodnja in 
poraba svinjskega mesa srednjeročno 
naraščala, čeprav počasneje kot v 
preteklem desetletju zaradi konkurence 
perutninskega mesa in višjih cen krme. 
Pričakuje se, da bodo cene svinjskega mesa 
ostale znatno nad intervencijsko ceno. 
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Intervencijski odkup se za svinjsko meso ni 
uporabil že mnogo let in ga je treba zaradi 
razmer in obetov na trgu ukiniti.

Intervencijski odkup se za svinjsko meso ni 
uporabil že mnogo let, vendar je treba 
ohraniti intervencijsko načelo zaradi 
možnosti spremembe trga iz zdravstvenih 
ali drugih razlogov, da bi se ohranila 
„varnostna mreža“.

Or. ro

Obrazložitev

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Predlog spremembe 44
Lutz Goepel 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ukinitev intervencije za te proizvode se 
lahko varno izvede v letu 2009, ker sedanje 
razmere na trgu in obeti kažejo na to, da se 
zanje intervencija v letu 2009 v nobenem 
primeru ne bi uporabljala.

(6)Ukinitev intervencije za riž in svinjsko 
meso se lahko varno izvede v letu 2009, 
ker sedanje razmere na trgu in obeti kažejo 
na to, da se zanje intervencija v letu 2009 v 
nobenem primeru ne bi uporabljala.

Or. de

Obrazložitev

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Predlog spremembe 45
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ob upoštevanju nestabilnosti trga 
mleka ter motenj in škode, ki jih je v 
tekočem tržnem letu na ravni proizvodnje 
povzročilo povečanje mlečne kvote za 2 %, 
od katerega potrošniki niso imeli nobenih 
koristi, se mlečne kvote kratkoročno ne bi 
smele spreminjati. Leta 2010 bi bilo treba 
opraviti ustrezno oceno razmer v sektorju 
mleka, da se ugotovi, ali je treba po letu 
2015 nadaljevati s sistemom mlečnih kvot 
ali ne.

Or. pt

Predlog spremembe 46
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno 
prestrukturiranje v državah članicah, ki 
niso bile članice Skupnosti pred širitvijo 
leta 2004, privedlo do upadanja 
proizvodnje mleka za samooskrbo, 
medtem ko rast proizvodnje ostaja 
omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati se bo 
po predvidevanjih v obdobju napovedi 
količina mleka, dobavljenega mlekarnam 
za predelavo, še naprej povečevala. 
Zatorej glede na močno notranje in 
zunanje povpraševanje sedaj sistem 

črtano
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mlečnih kvot omejuje širitev proizvodnje v 
nasprotju s stanjem, ko so bile kvote 
uvedene kot odgovor na prekomerno 
proizvodnjo. V takih tržnih razmerah 
kvote zmanjšujejo tržno naravnanost, ker 
izkrivljajo odzivanje kmetov na cenovne 
signale in preprečujejo izboljšanje 
učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I 
k tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 
2009/10 do 2013/14) omogočilo čim lažji 
prehod z izogibanjem čezmernemu 
prilagajanju po prenehanju uporabe kvot.

Or. pt

Obrazložitev

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Predlog spremembe 47
Albert Deß

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno 
prestrukturiranje v državah članicah, ki 
niso bile članice Skupnosti pred širitvijo 
leta 2004, privedlo do upadanja 
proizvodnje mleka za samooskrbo, 

črtano
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medtem ko rast proizvodnje ostaja 
omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati se bo 
po predvidevanjih v obdobju napovedi 
količina mleka, dobavljenega mlekarnam 
za predelavo, še naprej povečevala. 
Zatorej glede na močno notranje in 
zunanje povpraševanje sedaj sistem 
mlečnih kvot omejuje širitev proizvodnje v 
nasprotju s stanjem, ko so bile kvote 
uvedene kot odgovor na prekomerno 
proizvodnjo. V takih tržnih razmerah 
kvote zmanjšujejo tržno naravnanost, ker 
izkrivljajo odzivanje kmetov na cenovne 
signale in preprečujejo izboljšanje 
učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I 
k tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 
2009/10 do 2013/14) omogočilo čim lažji 
prehod z izogibanjem čezmernemu 
prilagajanju po prenehanju uporabe kvot.

Or. de

Obrazložitev

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.
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Predlog spremembe 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno 
prestrukturiranje v državah članicah, ki 
niso bile članice Skupnosti pred širitvijo 
leta 2004, privedlo do upadanja 
proizvodnje mleka za samooskrbo, 
medtem ko rast proizvodnje ostaja 
omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati se bo 
po predvidevanjih v obdobju napovedi 
količina mleka, dobavljenega mlekarnam 
za predelavo, še naprej povečevala. 
Zatorej glede na močno notranje in 
zunanje povpraševanje sedaj sistem 
mlečnih kvot omejuje širitev proizvodnje v 
nasprotju s stanjem, ko so bile kvote 
uvedene kot odgovor na prekomerno 
proizvodnjo. V takih tržnih razmerah 
kvote zmanjšujejo tržno naravnanost, ker 
izkrivljajo odzivanje kmetov na cenovne 
signale in preprečujejo izboljšanje 
učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I 
k tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 
2009/10 do 2013/14) omogočilo čim lažji 
prehod z izogibanjem čezmernemu 
prilagajanju po prenehanju uporabe kvot.

(8)Veljavni sistem mlečnih kvot ne 
zadošča gospodarskim, socialnim in 
okoljskim zahtevam sodobnega sektorja 
mleka. Treba je preprečiti večjo 
koncentracijo in spodbujanje proizvodnje 
mleka v maloštevilnih regijah z ugodnimi 
pogoji. To proizvodnjo EU bi bilo treba še 
razvijati, zlasti na območjih pašnikov. 
Treba je tudi kriti primanjkljaj 
beljakovinske krme v EU ter tako 
zmanjšati odvisnost proizvajalcev mleka 
od uvoženih proizvodov za živalsko krmo. 
V okviru sistematskega pregleda skupne 
kmetijske politike je treba uvesti sistem za 
organizacije proizvajalcev mleka, ki bi 
proizvajalce iz EU spodbujal, da bi bili 
proizvodnja, zbiranje in trženje mleka 
njihova obveznost v skladu s potrebami. 
Sektor mleka potrebuje prilagodljivo 
količinsko ureditev, ki je kakovostna in 
varuje okolje, da lahko proizvodnja 
zadosti potrebam, zagotavlja cene 
proizvajalcev, ki krijejo stroške kljub 
nihanju povpraševanja, ter ne potrebuje 
državnih subvencij ali izvozne pomoči za 
prodajo. Zato je treba nasprotovati 
povišanju mlečnih kvot. Proizvajalce pa je 
treba spodbujati, da zmanjšajo 
proizvodnjo mleka, ki ne more biti 
prodano, ter se zaščitijo pred dampingom 
široke distribucije in mlečne industrije.

Or. de
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Predlog spremembe 49
Stéphane Le Foll 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in 
preprečujejo izboljšanje učinkovitosti v 
sektorju tako, da upočasnjujejo 
prestrukturiranje. Predvidene so za konec 
leta 2015, da bi se lahko izvedle ustrezne 
prilagoditve po stopnjah. V tem pogledu bi 
postopno opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I 
k tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 
2009/10 do 2013/14) omogočilo čim lažji 
prehod z izogibanjem čezmernemu 
prilagajanju po prenehanju uporabe kvot.

(8) Zaradi omejitve s prestrogo 
opredeljenimi zgornjimi mejami mlečnih 
kvot se za skupno proizvodnjo mleka v 
Skupnosti predvideva, da bo na srednji rok 
postopoma, čeprav zmerno upadala, saj bi 
naj stalno prestrukturiranje v državah 
članicah, ki niso bile članice Skupnosti 
pred širitvijo leta 2004, privedlo do 
upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi sedanjega 
upravljanja kvot. Zaradi prestrogega 
upravljanja kvot nekatere države članice 
niso sposobne zadovoljiti notranjega in 
zunanjega trga, medtem ko druge države 
članice ne uspejo doseči svoje nacionalne 
kvote. Za ureditev teh razmer je treba 
prilagoditi kvote za proizvodnjo 
deficitarnih držav tako, da se kvote 
povečujejo letno in asimetrično, kar bi jim 
omogočilo, da zadovoljijo svoje potrebe, 
ne da bi ta povečanja povzročila znižanje 
cene mleka.

Or. fr

Obrazložitev

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
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connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  

Predlog spremembe 50
Lutz Goepel 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I 
k tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 
2009/10 do 2013/14) omogočilo čim lažji 

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Ukinitev 
kvot je predvidena v letu 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. Vsako stališče v zvezi s 
prilagoditvijo kvot do leta 2015 mora biti 
povezano s sprejetjem spremljevalnih 
ukrepov za proizvajalce mleka in odvisno 
od rezultatov spremljanja trgov v letu 
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prehod z izogibanjem čezmernemu 
prilagajanju po prenehanju uporabe kvot.

2009, to pa je tudi razlog, zakaj se ne 
opravi pregled sistema mlečnih kvot v 
okviru sistematskega pregleda skupne 
kmetijske politike. Mlečne kvote se ne bi 
smele prilagoditi pred tržnim letom 
2010/2011.

Or. de

Obrazložitev

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können. 

Predlog spremembe 51
Ilda Figueiredo 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
nacionalnih mlečnih kvot se za skupno 
proizvodnjo mleka v Skupnosti predvideva, 
da bo na srednji rok postopoma, čeprav 
zmerno upadala, saj bi naj stalno 
prestrukturiranje v državah članicah, ki 
niso bile članice Skupnosti pred širitvijo 
leta 2004, privedlo do upadanja 
proizvodnje mleka za samooskrbo, medtem 
ko rast proizvodnje ostaja omejena zaradi 
obstoja nacionalnih kvot. Hkrati se bo po 
predvidevanjih v obdobju napovedi 
količina mleka, dobavljenega mlekarnam 
za predelavo, še naprej povečevala. Zatorej 
glede na močno notranje in zunanje 
povpraševanje sedaj sistem mlečnih kvot 
omejuje širitev proizvodnje v nasprotju s 
stanjem, ko so bile kvote uvedene kot 
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prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje.
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I 
k tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 
2009/10 do 2013/14) omogočilo čim lažji 
prehod z izogibanjem čezmernemu 
prilagajanju po prenehanju uporabe kvot.

odgovor na prekomerno proizvodnjo. V 
takih tržnih razmerah kvote zmanjšujejo 
tržno naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Treba bi 
bilo spremeniti sporazum, ki predvideva 
odpravo mlečnih kvot leta 2015, da bi 
zagotovili nadaljnje delovanje sistema, pa 
čeprav pod pogoji, ki bodo pravičnejši od 
sedanjih.

Or. pt

Obrazložitev

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Predlog spremembe 52
Peter Baco 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8)  Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot.  Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 

(8)  Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot.  Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
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napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I 
k tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 
2009/10 do 2013/14) omogočilo čim lažji 
prehod z izogibanjem čezmernemu 
prilagajanju po prenehanju uporabe kvot.

napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Ukinitev 
mlečnih kvot je predvidena v letu 2015, da 
bi se lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah, ob tem pa je treba upoštevati 
oceno učinka povečanja kvot v letih 2008 
in 2009 ter izkušnje Združenih držav 
Amerike in Kanade na tem področju.  

Or. sk

Obrazložitev

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Predlog spremembe 53
Jan Mulder 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 



PE412.017v01-00 16/73 AM\738991SL.doc

SL

upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 
tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 2009/10 
do 2013/14) omogočilo čim lažji prehod z 
izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot.

upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Ukinitev 
kvot je predvidena v letu 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 
tej uredbi (za 3 % na tržno leto od 2009/10 
do 2014/15), omogočilo čim lažji prehod z 
izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot. 

Or. en

Obrazložitev

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 
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Predlog spremembe 54
Niels Busk 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 
tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 2009/10 
do 2013/14) omogočilo čim lažji prehod z
izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot.

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Ukinitev 
kvot je predvidena v letu 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 
tej uredbi (za 2 % na tržno leto od 2009/10 
do 2014/15), omogočilo čim lažji prehod z 
izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot. 

Or. en

Obrazložitev

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
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world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Predlog spremembe 55
Mairead McGuinness 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 
tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 2009/10 
do 2013/14) omogočilo čim lažji prehod z 

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Ukinitev 
kvot je predvidena v letu 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 
tej uredbi (za 2 % na tržno leto od 2009/10 
do 2014/15), omogočilo čim lažji prehod z 
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izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot.

izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot.

Or. en

Predlog spremembe 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Predvidene 
so za konec leta 2015, da bi se lahko 
izvedle ustrezne prilagoditve po stopnjah. 
V tem pogledu bi postopno opuščanje 
mlečnih kvot z letnimi povečanji, kakor je 
predvideno v Prilogi I k tej uredbi (za 1 %
na tržno leto od 2009/10 do 2013/14) 
omogočilo čim lažji prehod z izogibanjem 
čezmernemu prilagajanju po prenehanju 
uporabe kvot.

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Predvidene 
so za konec leta 2015, da bi se lahko 
izvedle ustrezne prilagoditve po stopnjah. 
V tem pogledu bi postopno opuščanje 
mlečnih kvot z letnimi povečanji, kakor je 
predvideno v Prilogi I k tej uredbi (za vsaj 
2 % na tržno leto od 2009/10 do 2013/14),
omogočilo čim lažji prehod z izogibanjem 
čezmernemu prilagajanju po prenehanju 
uporabe kvot. 
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Obrazložitev

To provide for a smooth transition ahead of the  milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Predlog spremembe 57
Czesław Adam Siekierski 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje.
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Če je 
ukinitev mlečnih kvot predvidena v letu
2015, je treba ustrezne prilagoditve izvesti 
po stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 
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tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 2009/10 
do 2013/14) omogočilo čim lažji prehod z 
izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot.

tej uredbi (za 2 % na tržno leto od 2009/10 
do 2013/14) omogočilo čim lažji prehod z 
izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot.

Or. pl

Predlog spremembe 58
Kyösti Virrankoski 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. 
Predvidene so za konec leta 2015, da bi se 
lahko izvedle ustrezne prilagoditve po 
stopnjah. V tem pogledu bi postopno 
opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I k 
tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 2009/10 
do 2013/14) omogočilo čim lažji prehod z 

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
nacionalnih mlečnih kvot se za skupno 
proizvodnjo mleka v Skupnosti predvideva, 
da bo na srednji rok postopoma, čeprav 
zmerno upadala, saj bi naj stalno 
prestrukturiranje v državah članicah, ki 
niso bile članice Skupnosti pred širitvijo 
leta 2004, privedlo do upadanja 
proizvodnje mleka za samooskrbo, medtem 
ko rast proizvodnje ostaja omejena zaradi 
obstoja nacionalnih kvot. Hkrati se bo po 
predvidevanjih v obdobju napovedi 
količina mleka, dobavljenega mlekarnam 
za predelavo, še naprej povečevala. Zatorej 
glede na močno notranje in zunanje 
povpraševanje sedanji sistem mlečnih kvot 
omejuje širitev proizvodnje v nasprotju s 
stanjem, ko so bile kvote uvedene kot 
odgovor na prekomerno proizvodnjo. V 
takih tržnih razmerah kvote zmanjšujejo 
tržno naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Sedanji 
sistem mlečnih kvot preneha leta 2015. V 
tem pogledu bi postopno opuščanje 
mlečnih kvot z letnimi povečanji, kakor je 
predvideno v Prilogi I k tej uredbi (za 2 % 
v tržnem letu 2008/09 in za 1 % na tržno 
leto v tržnih letih 2009/10 in 2010/11),
omogočilo čim lažji prehod z izogibanjem 
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izogibanjem čezmernemu prilagajanju po 
prenehanju uporabe kvot.

čezmernemu prilagajanju po prenehanju 
uporabe kvot. Vzpostavi se sklad za mlečni 
sektor, ki se financira z zneski, ki po višini 
ustrezajo uvedenemu dodatnemu davku in 
prihrankom, pridobljenih prek odprave 
tržnih instrumentov, države članice pa ga 
lahko uporabljajo za odobritev premije za 
krave molznice v gorskih in drugih 
prikrajšanih regijah.

Or. en

Predlog spremembe 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in 
preprečujejo izboljšanje učinkovitosti v 
sektorju tako, da upočasnjujejo 
prestrukturiranje. Predvidene so za konec 
leta 2015, da bi se lahko izvedle ustrezne 

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Povečanje mlečnih kvot, 
kakor je predvideno v Prilogi I k tej uredbi 
(za 2 % za tržno leto 2008/09 in za 1 % za 
tržni leti 2009/10 in 2010/11), bo 
omogočilo razpolaganje z elementi, ki so 
potrebni za ustrezno oceno tržnih razmer 
sektorja mleka.
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prilagoditve po stopnjah. V tem pogledu bi 
postopno opuščanje mlečnih kvot z letnimi 
povečanji, kakor je predvideno v Prilogi I 
k tej uredbi (za 1 % na tržno leto od 
2009/10 do 2013/14) omogočilo čim lažji 
prehod z izogibanjem čezmernemu 
prilagajanju po prenehanju uporabe kvot.

Or. pt

Predlog spremembe 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
mlečnih kvot se za skupno proizvodnjo 
mleka v Skupnosti predvideva, da bo na 
srednji rok postopoma, čeprav zmerno 
upadala, saj bi naj stalno prestrukturiranje 
v državah članicah, ki niso bile članice 
Skupnosti pred širitvijo leta 2004, privedlo 
do upadanja proizvodnje mleka za 
samooskrbo, medtem ko rast proizvodnje 
ostaja omejena zaradi obstoja kvot. Hkrati 
se bo po predvidevanjih v obdobju 
napovedi količina mleka, dobavljenega 
mlekarnam za predelavo, še naprej 
povečevala. Zatorej glede na močno 
notranje in zunanje povpraševanje sedaj 
sistem mlečnih kvot omejuje širitev 
proizvodnje v nasprotju s stanjem, ko so 
bile kvote uvedene kot odgovor na 
prekomerno proizvodnjo. V takih tržnih 
razmerah kvote zmanjšujejo tržno 
naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Predvidene 
so za konec leta 2015, da bi se lahko 
izvedle ustrezne prilagoditve po stopnjah. 
V tem pogledu bi postopno opuščanje 
mlečnih kvot z letnimi povečanji, kakor je 

(8) Zaradi omejitve z zgornjimi mejami 
nacionalnih mlečnih kvot se za skupno 
proizvodnjo mleka v Skupnosti predvideva, 
da bo na srednji rok postopoma, čeprav 
zmerno upadala, saj bi naj stalno 
prestrukturiranje v državah članicah, ki 
niso bile članice Skupnosti pred širitvijo 
leta 2004, privedlo do upadanja 
proizvodnje mleka za samooskrbo, medtem 
ko rast proizvodnje ostaja omejena zaradi 
obstoja nacionalnih kvot. Hkrati se bo po 
predvidevanjih v obdobju napovedi 
količina mleka, dobavljenega mlekarnam 
za predelavo, še naprej povečevala. Zatorej 
glede na močno notranje in zunanje 
povpraševanje sedaj sistem mlečnih kvot 
omejuje širitev proizvodnje v nasprotju s 
stanjem, ko so bile kvote uvedene kot 
odgovor na prekomerno proizvodnjo. V 
takih tržnih razmerah kvote zmanjšujejo 
tržno naravnanost, ker izkrivljajo odzivanje 
kmetov na cenovne signale in preprečujejo 
izboljšanje učinkovitosti v sektorju tako, da 
upočasnjujejo prestrukturiranje. Predvidene 
so za konec leta 2015, da bi se lahko 
izvedle ustrezne prilagoditve po stopnjah. 
V tem pogledu bi postopno opuščanje 
mlečnih kvot z letnimi povečanji, kakor je 
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predvideno v Prilogi I k tej uredbi (za 1 % 
na tržno leto od 2009/10 do 2013/14) 
omogočilo čim lažji prehod z izogibanjem 
čezmernemu prilagajanju po prenehanju 
uporabe kvot.

predvideno v Prilogi I k tej uredbi (za 1 % 
na tržno leto od 2009/10 do 2013/14) ne 
zadostuje tistim državam članicam, v 
katerih mora to obdobje „mehkega“ 
prehoda služiti za pripravo kmetijskih 
gospodarstev na povečano konkurenčnost 
ter tistim, ki potrebujejo večje in 
diferencirano povečanje, da bi se izognile
čezmernemu prilagajanju po prenehanju 
uporabe kvot.

Or. es

Predlog spremembe 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a)Pred prilagoditvijo mlečnih kvot je 
treba proučiti posledice zvišanja mlečnih 
kvot za 2 %, uvedenega 1. aprila 2008. 
Posledice za svetovni trg pa tudi notranji 
trg EU je treba opredeliti v poročilu, ki se 
predloži Evropskemu parlamentu ter 
vsebuje tudi podrobnosti o razvoju v 
različnih proizvodnih regijah v zvezi s 
cenami proizvajalcev in cenami 
življenjskih potrebščin ter posledicami na 
socialnem področju. Ob tem je treba 
upoštevati ohranjanje krajine v naravno 
prikrajšanih regijah in obdelane 
pokrajine ter konkurenčnost kmetijskih
gospodarstev za proizvodnjo mleka.

Or. de
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Predlog spremembe 62
Lutz Goepel 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a)Podpora za naložbe proizvajalcev 
mleka se vključno z letom 2009 ne bi 
smela več omejevati z določeno kvoto, da 
bi proizvajalci lahko vlagali bolj glede na 
razmere na trgu.

Or. de

Obrazložitev

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 

Predlog spremembe 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ob upoštevanju nacionalnih kvot in 
njihove uporabe v vsaki državi članici so 
neto neporabljene mlečne kvote na ravni 
EU zelo daleč od realnosti. Zato morajo 
spremembe, ki se bodo uvedle s to revizijo, 
upoštevati prave razmere v državah 
članicah, ki se soočajo s strukturnimi 
težavami ali notranjimi napetostmi med 
ponudbo in povpraševanjem; zaradi 
slednjega je treba preseči na začetku 
določeno 1-odstotno splošno linearno 
povečanje.
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Or. es

Predlog spremembe 64
Albert Deß

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9)Trg s sirom se nenehno širi s 
povečanim povpraševanjem znotraj in 
izven Skupnosti. Na splošno so zato cene 
za sire že nekaj časa na ustaljenih ravneh, 
na katere ni bistveno vplivalo znižanje 
institucionalnih cen za nepakirane 
proizvode (maslo in mleko v prahu). Tako 
z ekonomskega vidika kot z vidika tržnega 
upravljanja trajna in neobvezna pomoč za 
zasebno skladiščenje takega proizvoda 
visoke vrednosti, kakor je sir, za katerega 
so pogoji na trgu ugodni, ni več 
upravičena in jo je treba ukiniti.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Predlog spremembe 65
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Trg s sirom se nenehno širi s 
povečanim povpraševanjem znotraj in 
izven Skupnosti. Na splošno so zato cene 
za sire že nekaj časa na ustaljenih ravneh, 
na katere ni bistveno vplivalo znižanje 

(9) Trg s sirom se nenehno širi s 
povečanim povpraševanjem znotraj in 
izven Skupnosti. Na splošno so zato cene 
za sire že nekaj časa na ustaljenih ravneh, 
na katere ni bistveno vplivalo znižanje 
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institucionalnih cen za nepakirane 
proizvode (maslo in mleko v prahu). Tako 
z ekonomskega vidika kot z vidika tržnega 
upravljanja trajna in neobvezna pomoč za 
zasebno skladiščenje takega proizvoda 
visoke vrednosti, kakor je sir, za katerega 
so pogoji na trgu ugodni, ni več 
upravičena in jo je treba ukiniti.

institucionalnih cen za nepakirane 
proizvode (maslo in mleko v prahu). Tako 
z ekonomskega vidika kot z vidika tržnega 
upravljanja trajna in neobvezna pomoč za 
zasebno skladiščenje takega proizvoda 
visoke vrednosti, kakor je sir, za katerega 
so pogoji na trgu ugodni, zdaj ni več nujno 
potrebna, vendar jo je treba ohraniti kot 
varnostno mrežo. Prosta sredstva bi bili 
treba nameniti skladu za mlečni sektor.

Or. de

Obrazložitev

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Predlog spremembe 66
Mairead McGuinness 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pomoč za zasebno skladiščenje masla 
se ne uporablja na široko. Ne glede na to 
pa bo zaradi sezonskosti pridelave mleka v 
Skupnosti zmeraj obstajala sezonskost 
proizvodnje masla. Zaradi tega lahko pride 
do začasnega pritiska na trg z maslom, ki 
se ga lahko ublaži s sezonskim 
skladiščenjem. Odločitev pa mora sprejeti 
Komisija bolj na podlagi preudarne tržne 
analize kot pa obveznosti, da se vsako leto 
odpre shemo in bi morala shema postati 
neobvezna.

(10) Pomoč za zasebno skladiščenje masla 
se ne uporablja na široko. Ne glede na to 
pa bo zaradi sezonskosti pridelave mleka v 
Skupnosti zmeraj obstajala sezonskost 
proizvodnje masla. Zaradi tega lahko pride 
do začasnega pritiska na trg z maslom, ki 
se ga lahko ublaži s sezonskim 
skladiščenjem. Odločitev o ustrezni stopnji 
tržne pomoči mora temeljiti na 
sporazumni analizi takojšnjih potreb trga.  

Or. en
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Predlog spremembe 67
Albert Deß

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pomoči za odkup masla za slaščice in 
sladoled in za neposredno porabo so bile 
zmanjšane v skladu z znižanjem 
intervencijske cene za maslo od leta 2004 
in so tako bile enake nič, preden so bili 
razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih 
razmer na trgu. Sheme za pomoč za 
odkup niso več potrebne kot podpora trgu 
na ravni intervencijskih cen in jih je treba 
zaradi tega ukiniti.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Predlog spremembe 68
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pomoči za odkup masla za slaščice in 
sladoled in za neposredno porabo so bile 
zmanjšane v skladu z znižanjem 
intervencijske cene za maslo od leta 2004
in so tako bile enake nič, preden so bili 
razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih 
razmer na trgu. Sheme za pomoč za odkup 
niso več potrebne kot podpora trgu na 
ravni intervencijskih cen in jih je treba 
zaradi tega ukiniti.

(12) Pomoči za odkup masla za slaščice in 
sladoled in za neposredno porabo so bile 
zmanjšane v skladu z znižanjem 
intervencijske cene za maslo od leta 2004 
in so tako bile enake nič, preden so bili 
razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih 
razmer na trgu.

Or. de
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Obrazložitev

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Predlog spremembe 69
Mairead McGuinness 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pomoči za odkup masla za slaščice in 
sladoled in za neposredno porabo so bile 
zmanjšane v skladu z znižanjem 
intervencijske cene za maslo od leta 2004 
in so tako bile enake nič, preden so bili 
razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih 
razmer na trgu. Sheme za pomoč za odkup 
niso več potrebne kot podpora trgu na ravni 
intervencijskih cen in jih je treba zaradi 
tega ukiniti.

(12) Pomoči za odkup masla za slaščice in 
sladoled in za neposredno porabo so bile 
zmanjšane v skladu z znižanjem 
intervencijske cene za maslo od leta 2004 
in so tako bile enake nič, preden so bili 
razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih 
razmer na trgu. Samodejne letne sheme za 
pomoč za odkup niso več potrebne kot 
podpora trgu na ravni intervencijskih cen, 
vendar pa mora Evropska komisija 
ohraniti možnost za ponovno uvedbo 
pomoči za porabo.

Or. en

Predlog spremembe 70
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12)Pomoči za odkup masla za slaščice in 
sladoled in za neposredno porabo so bile 
zmanjšane v skladu z znižanjem 
intervencijske cene za maslo od leta 2004 
in so tako bile enake nič, preden so bili 
razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih 
razmer na trgu. Sheme za pomoč za odkup 
niso več potrebne kot podpora trgu na ravni 

(12) Pomoči za odkup masla za slaščice in 
sladoled in za neposredno porabo so bile 
zmanjšane v skladu z znižanjem 
intervencijske cene za maslo od leta 2004 
in so tako bile enake nič, preden so bili 
razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih 
razmer na trgu. Sheme za pomoč za odkup 
sedaj niso več potrebne kot podpora trgu 
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intervencijskih cen in jih je treba zaradi 
tega ukiniti.

na ravni intervencijskih cen in je treba 
zaradi tega ohraniti raven „varnostne 
mreže“.

Or. ro

Obrazložitev

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Predlog spremembe 71
Kyösti Virrankoski 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kakor že pri reformi skupne kmetijske 
politike iz leta 2003, je za izboljšanje 
konkurenčnosti kmetijstva Skupnosti in za 
spodbujanje tržno naravnanega in 
trajnostnega kmetijstva treba nadaljevati s 
prehodom s proizvodne podpore na 
podporo proizvajalcem z ukinitvijo 
obstoječih pomoči v Uredbi Sveta (ES)
št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o 
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih 
trgov in posebnih določbah za nekatere 
kmetijske proizvode (Uredba o enotni 
SUT)32 za posušeno krmo, lan, konopljo in 
krompirjev škrob in z vključitvijo podpore 
za te proizvode v sistem nevezane 
dohodkovne podpore za vsako kmetijo.
Kakor že pri reformi SKP iz leta 2003 bo, 
čeprav bo nevezana pomoč izplačana 
kmetom pustila dejansko izplačane zneske 
nespremenjene, znatno povečala 
učinkovitost dohodkovne pomoči.

(13) Kakor že pri reformi skupne kmetijske 
politike iz leta 2003, je za izboljšanje 
konkurenčnosti kmetijstva Skupnosti in za 
spodbujanje tržno naravnanega in 
trajnostnega kmetijstva treba nadaljevati s 
prehodom s proizvodne podpore na 
podporo proizvajalcem z ukinitvijo 
obstoječih pomoči v Uredbi Sveta (ES) 
št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o 
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih 
trgov in posebnih določbah za nekatere 
kmetijske proizvode (Uredba o enotni 
SUT)32 za posušeno krmo, lan in konopljo 
in z vključitvijo podpore za te proizvode v 
sistem nevezane dohodkovne podpore za 
vsako kmetijo. Kakor že pri reformi SKP iz 
leta 2003, bo nevezana pomoč, izplačana 
kmetom, znatno povečala učinkovitost 
dohodkovne pomoči, čeprav se dejansko 
izplačani zneski ne bodo spremenili.

Or. en
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Predlog spremembe 72
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Svet se je leta 2000 odločil za 
postopno ukinjanje pomoči za kratka 
lanena vlakna in vlakna konoplje. Ta 
odločitev se bo izvajala od tržnega leta 
2009/10 s spremembami enotne SUT z 
Uredbo (ES) št. 247/2008, enako kot 
ukinitev dodatne pomoči za predelovalce 
lana na tradicionalnih območjih. Pomoč za 
dolga lanena vlakna je treba ločiti od 
proizvodnje. Vendar, da se omogoči 
industriji, da se prilagodi, mora polovica 
prehoda na shemo enotnega plačila 
potekati v letu 2011, preostali del v letu.

(14)Svet se je leta 2000 odločil za 
postopno ukinjanje pomoči za kratka 
lanena vlakna in vlakna konoplje. Ta 
odločitev se bo izvajala od tržnega leta 
2009/10 s spremembami enotne SUT z 
Uredbo (ES) št. 247/2008, enako kot 
ukinitev dodatne pomoči za predelovalce 
lana na tradicionalnih območjih. Pomoč za 
dolga lanena vlakna je treba ločiti od 
proizvodnje. Vendar, da se omogoči 
industriji, da se prilagodi, je treba sedanji 
sistem ohraniti vsaj do tržnega leta 
2012/2013, za Romunijo in Bolgarijo pa 
do 2014/2015.

Or. ro

Obrazložitev

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 

Predlog spremembe 73
Lutz Goepel 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Svet se je leta 2000 odločil za 
postopno ukinjanje pomoči za kratka 
lanena vlakna in vlakna konoplje. Ta 
odločitev se bo izvajala od tržnega leta 
2009/10 s spremembami enotne SUT z 
Uredbo (ES) št. 247/2008, enako kot 
ukinitev dodatne pomoči za predelovalce 
lana na tradicionalnih območjih. Pomoč za 
dolga lanena vlakna je treba ločiti od 

(14) Svet se je leta 2000 odločil za 
postopno ukinjanje pomoči za kratka 
lanena vlakna in vlakna konoplje. Ta 
odločitev se bo izvajala od tržnega leta 
2009/10 s spremembami enotne SUT z 
Uredbo (ES) št. 247/2008, enako kot 
ukinitev dodatne pomoči za predelovalce 
lana na tradicionalnih območjih. Pomoč za 
dolga lanena vlakna je treba ločiti od 
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proizvodnje. Vendar, da se omogoči 
industriji, da se prilagodi, mora polovica 
prehoda na shemo enotnega plačila 
potekati v letu 2011, preostali del v letu
2013.

proizvodnje. Vendar, da se omogoči 
industriji, da se prilagodi, je treba prehod
na shemo enotnega plačila izvesti
najkasneje do leta 2013.

Or. de

Obrazložitev

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Predlog spremembe 74
Albert Deß

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Sistem za posušeno krmo je bil 
reformiran v letu 2003, ko je bil del 
pomoči dan pridelovalcem in ločen od 
proizvodnje. Ob tem ozadju splošne 
usmeritve pregleda stanja v smeri večje 
tržne naravnanosti in sedanjih izgledov na 
trgih za krmo je treba prehod na popolno 
proizvodno nevezanost za celoten sektor 
zato dokončati z ločevanjem preostale 
pomoči od dejavnosti. Možno bi moralo 
biti ublažiti učinke prenehanja 
izplačevanja pomoči predelovalcem z 
ustreznimi prilagoditvami pri ceni, 
plačani proizvajalcem surovin, ki bodo 
sami prejemali povečane pravice do 
neposrednih plači zaradi ločitve pomoči 
od proizvodnje. Prenehanje izplačevanje 
pomoči predelovalcem je prav tako 
utemeljena glede na stanje na trgu in 
obete za stročnice kot celoto. Ob 
upoštevanju dejstva, da se sektor že 
prestrukturira od reforme iz leta 2003, in 
posebnega negativnega vpliva na okolje, 

(15) Sistem za posušeno krmo je bil 
reformiran v letu 2003, ko je bil del 
pomoči dan pridelovalcem in ločen od 
proizvodnje. Ob tem ozadju splošne 
usmeritve pregleda stanja v smeri večje 
tržne naravnanosti in sedanjih razmer na 
trgih za krmo je treba prehod na popolno 
proizvodno nevezanost za celoten sektor 
zato dokončati z ločevanjem preostale 
pomoči od dejavnosti najkasneje do leta 
2013.
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ki ga po nedavnih ugotovitvah ustvarja 
proizvodnja dehidrirane krme, je treba 
pomoč ločiti od proizvodnje, čeprav je 
treba predvideti kratko prehodno obdobje 
dveh let, da se sektorju omogoči, da se 
prilagodi.

Or. de

Obrazložitev

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Predlog spremembe 75
Lutz Goepel 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Sistem za posušeno krmo je bil 
reformiran v letu 2003, ko je bil del 
pomoči dan pridelovalcem in ločen od 
proizvodnje. Ob tem ozadju splošne 
usmeritve pregleda stanja v smeri večje 
tržne naravnanosti in sedanjih izgledov na 
trgih za krmo je treba prehod na popolno 
proizvodno nevezanost za celoten sektor 
zato dokončati z ločevanjem preostale 
pomoči od dejavnosti. Možno bi moralo 
biti ublažiti učinke prenehanja izplačevanja 
pomoči predelovalcem z ustreznimi 
prilagoditvami pri ceni, plačani 
proizvajalcem surovin, ki bodo sami 
prejemali povečane pravice do neposrednih 
plači zaradi ločitve pomoči od proizvodnje. 
Prenehanje izplačevanje pomoči 
predelovalcem je prav tako utemeljena 
glede na stanje na trgu in obete za stročnice 
kot celoto. Ob upoštevanju dejstva, da se 
sektor že prestrukturira od reforme iz leta 
2003, in posebnega negativnega vpliva na 
okolje, ki ga po nedavnih ugotovitvah 

(15) Sistem za posušeno krmo je bil 
reformiran v letu 2003, ko je bil del 
pomoči dan pridelovalcem in ločen od 
proizvodnje. Ob tem ozadju splošne 
usmeritve pregleda stanja v smeri večje 
tržne naravnanosti in sedanjih razmer na 
trgih za krmo je treba prehod na popolno 
proizvodno nevezanost za celoten sektor 
zato dokončati z ločevanjem preostale 
pomoči od dejavnosti. Možno bi moralo 
biti ublažiti učinke prenehanja izplačevanja 
pomoči predelovalcem z ustreznimi 
prilagoditvami pri ceni, plačani 
proizvajalcem surovin, ki bodo imeli
povečane pravice do neposrednih plačil
zaradi ločitve pomoči od proizvodnje. 
Ukinitev izplačevanje pomoči 
predelovalcem je prav tako utemeljena 
glede na stanje na trgu in obete za stročnice 
kot celoto. Ob upoštevanju dejstva, da se 
sektor že prestrukturira od reforme iz leta 
2003, in posebnega negativnega vpliva na 
okolje, ki ga po nedavnih ugotovitvah 
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ustvarja proizvodnja dehidrirane krme, je 
treba pomoč ločiti od proizvodnje, čeprav 
je treba predvideti kratko prehodno 
obdobje dveh let, da se sektorju omogoči, 
da se prilagodi.

ustvarja proizvodnja dehidrirane krme, je 
treba pomoč ločiti od proizvodnje 
najkasneje do leta 2013, da se sektorju 
omogoči, da se prilagodi.

Or. de

Obrazložitev

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Predlog spremembe 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Razvoj na domačih in mednarodnih 
trgih za žita in škrob je privedel do tega, 
da nadomestilo za proizvodnjo škroba ne 
ustreza več glede na svoje prvotne cilje in 
ga je treba zato ukiniti. Razmere na trgu 
in obeti so taki, da je pomoč že nekaj časa 
enaka nič in pričakuje se, da se bo to 
nadaljevalo, tako da se lahko izvede hitra 
ukinitev brez negativnih posledic za 
sektor.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.
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Predlog spremembe 77
Elisabeth Jeggle 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Določbe o izrednih ukrepih za 
podporo trga (subvencioniranje trga), 
povezanih z boleznimi živali, morajo biti 
obravnavane s horizontalno določbo o 
obvladovanju tveganja in jih je treba zato 
črtati iz Uredbe (ES) št. 1234/2007.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Ob vedno večjem pomenu 
učinkovitega obvladovanja tveganj je 
treba državam članicam dati možnost, da 
finančno prispevajo k premijam, ki jih 
kmetje ali organizacije proizvajalcev 
plačujejo za zavarovanje pridelka, kakor 
tudi k financiranju nadomestila nekaterih 
ekonomskih izgub v primeru bolezni živali 
ali rastlin.

Or. es



PE412.017v01-00 36/73 AM\738991SL.doc

SL

Predlog spremembe 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Komisija bo do leta 2013 ukinila vsa 
izvozna nadomestila.

Or. en

Obrazložitev

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Predlog spremembe 80
Paulo Casaca 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (-1) Člen 4(3) Uredbe (ES) št. 247/2006 se 
spremeni:
„Z odstopanjem od odstavka 2(a) se 
smejo z Azorov v druge dele Skupnosti 
po navedenih letih odposlati naslednje 
največje količine sladkorja (oznaka KN 
1701):
– v letu 2008: 3000 ton,
– v letu 2009: 2285 ton,
– v letu 2010: 1570 ton,
– v letu 2011: 855 ton.“
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Or. pt

Obrazložitev

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Predlog spremembe 81
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Člen 4(3) Uredbe (ES) št. 247/2006 se 
spremeni:
„Z odstopanjem od odstavka 2(a) se 
smejo z Azorov v druge dele Skupnosti 
po navedenih letih odposlati naslednje 
največje količine sladkorja (oznaka KN 
1701):“

Or. pt

Predlog spremembe 82
Paulo Casaca 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 247/2006 se 
spremeni:
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„V obdobju iz člena 10(1) Uredbe (ES) 
št. 1260/2001 velja za sladkor C iz člena 
13 omenjene uredbe, ki se izvaža v 
skladu z ustreznimi določbami Uredbe 
Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. 
septembra 1981 o podrobnih izvedbenih 
pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki 
presega kvoto, ki se pripelje za 
tamkajšnjo porabo na Madeiro in 
Kanarske otoke v obliki belega sladkorja 
iz oznake KN 1701 ter za rafiniranje in 
porabo na Azore v obliki surovega 
sladkorja iz oznake KN 1701 12 10 in/ali 
KN 1701 11 10, sistem oprostitve uvoznih 
dajatev, pod pogoji iz te uredbe in v 
mejah iz predhodnih bilanc preskrbe iz 
člena 2 te uredbe.“

Or. pt

Obrazložitev

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Predlog spremembe 83
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka – 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 247/2006 se 
spremeni:
„V obdobju iz člena 10(1) Uredbe (ES) 
št. 1260/2001 velja za sladkor C iz člena 
13 omenjene uredbe, ki se izvaža v 
skladu z ustreznimi določbami Uredbe 
Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. 
septembra 1981 o podrobnih izvedbenih 
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pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki 
presega kvoto, ki se pripelje za 
tamkajšnjo porabo na Madeiro in 
Kanarske otoke v obliki belega sladkorja 
iz oznake KN 1701 ter za rafiniranje in 
porabo na Azore v obliki surovega 
sladkorja iz oznake KN 1701 12 10 in/ali 
KN 1701 11 10, sistem oprostitve uvoznih 
dajatev, pod pogoji iz te uredbe in v 
mejah iz predhodnih bilanc preskrbe iz 
člena 2 te uredbe.“

Or. pt

Predlog spremembe 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) Točka (b) člena 8(1) se črta. črtano

Or. es

Obrazložitev

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Predlog spremembe 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) Točka (b) člena 8(1) se črta. črtano
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Or. es

Obrazložitev

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Predlog spremembe 86
Béla Glattfelder 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  1 
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 8 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Točka (b) člena 8(1) se črta. črtano

Or. hu

Obrazložitev

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Predlog spremembe 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  2
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2) Člen 10 se spremeni: črtano
a) Odstavek 1 se spremeni:
i) točka (a) se nadomesti z: naslednjim:
„a) navadna pšenica, ječmen, koruza in 
sirek;“
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ii) točka (b) se črta; 

Or. es

Obrazložitev

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Predlog spremembe 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  2
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2) Člen 10 se spremeni: črtano
a) Odstavek 1 se spremeni:
i) točka (a) se nadomesti z: naslednjim:
„a) navadna pšenica, ječmen, koruza in 
sirek;“
ii) točka (b) se črta;
b) Odstavek 2 se črta.

Or. es

Obrazložitev

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Predlog spremembe 89
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  2
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 se spremeni: črtano
a. Odstavek 1 se spremeni:
(i) točka (a) se nadomesti z: naslednjim:
„a) navadna pšenica, ječmen, koruza in 
sirek;“
ii. točka (b) se črta;
b. Odstavek 2 se črta.

Or. de

Obrazložitev

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Predlog spremembe 90
Béla Glattfelder 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  2
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člen 10 se spremeni:
a) Odstavek 1 se spremeni:

črtano

i. točka (a) se nadomesti z: naslednjim:
(a) navadna pšenica, ječmen, koruza in 
sirek;“
ii. točka (b) se črta;
(b) odstavek 2 se črta.

Or. hu

Obrazložitev

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
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jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Predlog spremembe 91
Astrid Lulling 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2 – točka a – točka ii a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 10 – e) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

doda se točka e a:
(e a) trupe in polovice prašičjega mesa, 
sveže ali hlajene, z oznako KN 02031110, 
prsi s potrebušino, sveže ali hlajene, z 
oznako KN ex02031915 ter netopljeno 
prašičjo maščobo, svežo ali hlajeno, z 
oznako KN ex02090011.

Or. en

Predlog spremembe 92
Czesław Adam Siekierski 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek II – člen 11 – d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) za svinjsko meso, katero koli tržno 
leto;

Or. pl
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Predlog spremembe 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek II – člen 12 – odstavek 2 –
pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija lahko prekine izvajanje javne 
intervencije za navadno pšenico brez 
pomoči odbora iz člena 195(1), če je cena 
za pšenico z najmanjšo vsebnostjo 
beljakovin 11 % „Rouen delivered“ višja 
od referenčne cene. 

(2) Komisija lahko prekine izvajanje javne 
intervencije za navadno pšenico brez 
pomoči odbora iz člena 195(1) v državi 
članici ali v eni izmed njenih regij, če je 
cena za pšenico z najmanjšo vsebnostjo 
beljakovin 11 % višja od referenčne cene.

Or. hu

Obrazložitev

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 

Predlog spremembe 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek II – člen 12 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko prekine izvajanje javne 
intervencije za navadno pšenico brez 
pomoči odbora iz člena 195(1), če je cena 
za pšenico z najmanjšo vsebnostjo 
beljakovin 11 % „Rouen delivered“ višja 
od referenčne cene.

2. Komisija lahko prekine izvajanje javne 
intervencije za navadno pšenico, če je cena 
za pšenico z najmanjšo vsebnostjo 
beljakovin 11 % „Rouen delivered“ višja 
od referenčne cene.

Komisija jo lahko ponovno začne brez 
pomoči odbora iz člena 195(1), če pogoji 
iz prvega pododstavka tega odstavka ne 

Komisija jo lahko ponovno začne, če 
pogoji iz prvega pododstavka tega 
odstavka ne veljajo več.
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veljajo več.

Or. fr

Obrazložitev

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Predlog spremembe 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek II 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pododdelek II oddelka II poglavja I 
naslova I dela II se nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„PODODDELEK II
ODPRTJE IN ZAČASNA PREKINITEV 

IZVAJANJA ODKUPA
Člen 11

Obdobja javne intervencije
Javna intervencija je na voljo:
a) za žita od 1. novembra do 31. maja;
b) za sladkor celotno tržno leto 2008/2009 
in 2009/2010;
c) za goveje in telečje meso, celotno katero 
koli tržno leto; 
d) za maslo in posneto mleko v prahu od 
1. marca do 31. avgusta.

Člen 12
Začetek javne intervencije

1. V obdobjih iz člena 11 je javna 
intervencija
a) odprta za žita, sladkor, maslo in 
posneto mleko v prahu do intervencijskih 
omejitev iz člena 13(1),
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b) jo za govedino začne Komisija brez 
pomoči odbora iz člena 195(1), če je 
povprečna tržna cena za govedino v 
reprezentativnem obdobju v državi članici 
ali regiji države članice, zabeležena na 
podlagi letvice Skupnosti za razvrščanje 
trupov iz člena 42(1), pod 1560 EUR/t.
2. Komisija lahko prekine izvajanje javne 
intervencije za navadno pšenico brez 
pomoči odbora iz člena 195(1), če je cena 
za pšenico z najmanjšo vsebnostjo 
beljakovin 11 % „Rouen delivered“ višja 
od referenčne cene.
Komisija jo lahko ponovno začne brez 
pomoči odbora iz člena 195(1), če pogoji 
iz prvega pododstavka tega odstavka ne 
veljajo več.
3. Javno intervencijo za govedino iz točke 
(b) odstavka 1 Komisija konča brez 
pomoči odbora iz člena 195(1), če v 
reprezentativnem obdobju niso več 
izpolnjeni pogoji iz navedene točke.

Člen 13
Omejitve intervencije

1. Javni intervencijski odkup se izvede v 
okviru naslednjih omejitev:
a) za ječmen, koruzo in sirek, 0 ton za 
vsako obdobje iz člena 11(a);
b) za sladkor, 600 000 ton, izraženo v 
belem sladkorju, za vsako tržno leto;
c) za maslo, 30 000 ton za vsako obdobje 
iz člena 11(d);
d) za posneto mleko v prahu 109 000 ton 
za vsako obdobje iz člena 11(d).
2. Za sladkor, skladiščen med tržnim 
letom v skladu s točko (b) odstavka 1, se 
ne uporablja kateri koli od drugih 
ukrepov skladiščenja iz členov 32, 52 in 
63.
3. Z odstopanjem od odstavka 1 za 
proizvode iz njegovih točk (a), (c) in (d) se 
lahko Komisija odloči, da javno 
intervencijo nadaljuje nad količinami iz 
navedenega odstavka, če tako zahtevajo 
razmere na trgu in zlasti razvoj tržnih 
cen.“
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Or. es

Obrazložitev

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Predlog spremembe 96
Czesław Adam Siekierski 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek II – člen 13 – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za ječmen, koruzo in sirek, 0 ton za 
vsako obdobje iz člena 11(a);

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 97
Béla Glattfelder 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek II – člen 13 – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) za ječmen, koruzo in sirek, 0 ton za 
vsako obdobje iz člena 11(a);

črtano

Or. hu

Obrazložitev

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
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intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Predlog spremembe 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek II – člen 13 – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za ječmen, koruzo in sirek, 0 ton za 
vsako obdobje iz člena 11(a);

(a) za koruzo in sirek, 0 ton za vsako 
obdobje iz člena 11(a);

Or. hu

Obrazložitev

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Predlog spremembe 99
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  4
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek III – člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Intervencijske cene in količine, sprejete 
za intervencijo za proizvode iz člena 10(a), 
(d), (e) in (f), določi Komisija z razpisnimi 
postopki. V posebnih okoliščinah so lahko 
razpisni postopki omejeni na, oziroma se 
lahko intervencijske cene in količine, 
sprejete za intervencijo, določijo za državo 
članico ali za regijo države članice na 
podlagi evidentiranih povprečnih tržnih 
cen.

1. Intervencijske cene in količine, sprejete 
za intervencijo za proizvode iz člena 10(a), 
(d), (e) in (f), določi Komisija z razpisnimi 
postopki po tem, ko so bile dosežene 
najvišje vrednosti iz prvega odstavka člena 
13. V posebnih okoliščinah so lahko 
razpisni postopki omejeni na, oziroma se 
lahko intervencijske cene in količine, 
sprejete za intervencijo, določijo za državo 
članico ali za regijo države članice na 
podlagi evidentiranih povprečnih tržnih 



AM\738991SL.doc 49/73 PE412.017v01-00

SL

cen.

Or. nl

Predlog spremembe 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  4
Uredba (ES) št. 1234/2007 
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek III – člen 18 – odstavek 2 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za žita, od ustrezne referenčne cene; črtano

Or. hu

Obrazložitev

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Predlog spremembe 101
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  4
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek III – člen 18 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za maslo, od 90 % referenčne cene; (c) intervencijska cena za maslo je 
določena kot 90 % referenčne cene za 
najvišjo intervencijo, kot je predvideno v 
členu 13(1)(c);

Or. nl
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Predlog spremembe 102
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  4
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek III – člen 18 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za posneto mleko v prahu, od
referenčne cene.

(d) intervencijska cena za posneto mleko v 
prahu je določena glede na referenčno 
ceno za najvišjo intervencijo, kot je 
predvideno v členu 13(1)(d).

Or. nl

Predlog spremembe 103
Constantin Dumitriu 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  4
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek III – člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) V sektorju svinjskega mesa Komisija 
določi intervencijsko ceno za svinjske 
trupe standardne kakovosti. 
Intervencijska cena ne sme presegati 
92 %, prav tako pa ne sme biti nižja od 
78 % referenčne cene.
(b) Za proizvode standardne kakovosti, 
razen za svinjske trupe, se opredeli 
intervencijska cena glede na odnos med 
tržno vrednostjo zadevnih proizvodov in 
tržno vrednostjo svinjskih trupov.
(c) Za proizvode, ki niso standardne 
kakovosti, se intervencijska cena opredeli 
glede na veljavno ceno ustrezne 
standardne kakovosti, v izračun pa se 
vključijo tudi razlike v kakovosti glede na 
standardno kakovost. Ta cena velja za 
opredeljene količine.
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Or. ro

Obrazložitev

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Predlog spremembe 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  6
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 31 – odstavek 1 – točka i – točka c b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cba) pomoč pri zasebnem skladiščenju 
pšenice, koruze, ječmena in sirka.

Or. hu

Obrazložitev

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Predlog spremembe 105
Paulo Casaca 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek IV – člen 26 – alinea (a) – točka (ii a) 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 26(2)(a) Uredbe 1234/2007, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo 
361/2008, se doda naslednja točka:
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„(iv) za uporabo v okviru posebnega 
režima preskrbe, predvidenega v členu 5 
Uredbe (ES) št. 247/2006;“

Or. pt

Obrazložitev

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Predlog spremembe 106
Duarte Freitas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek IV – člen 26 – alinea (a) – točka (ii a) 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 26(2)(a) Uredbe 1234/2007, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo 
361/2008, se doda naslednja točka:
„(iv) za uporabo v okviru posebnega 
režima preskrbe, predvidenega v členu 5 
Uredbe (ES) št. 247/2006;“

Or. pt

Obrazložitev

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.
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Predlog spremembe 107
Ilda Figueiredo 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek IV – člen 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V naslov I dela II se vstavi 
naslednje poglavje IVa:

„POGLAVJE IVa
Obvladovanje tveganj in krizno 

upravljanje
Javno zavarovanje

1. Skupnost vzpostavi javno zavarovanje 
za kmete, ki se financira iz sredstev 
Skupnosti in kmetom v nekaterih primerih 
javnih katastrof, kot so suša, neurja, toča, 
gozdni požari, epizootije, zagotavlja 
minimalni dohodek.
2. Javno zavarovanje za kmete lahko 
razdelimo na: zavarovanja kmetijskega 
gospodarstva, zavarovanja dohodka, 
zavarovanja živine in kompenzacijske 
sklade.“

Or. pt

Obrazložitev

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Predlog spremembe 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek II – pododdelek IV – člen 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) V del II, naslov I se vstavi naslednje 
besedilo: 
POGLAVJE IVa
Obvladovanje tveganj
Oddelek I
Kmetijsko zavarovanje
Člen 112a
Kmetijsko zavarovanje
1. Države članice lahko sofinancirajo 
zavarovalne premije proti gospodarski 
škodi, ki jo povzročajo naravne nesreče, 
slabe vremenske razmere ali bolezni živali 
ali rastlin. 
V tem členu: 
– „slabe vremenske razmere“ pomeni 
vremenske razmere, ki so primerljive z 
naravnimi nesrečami, kot so zmrzal, toča, 
poledica, dež ali suša in ki lahko uničijo 
več kot 30 % povprečne letne proizvodnje 
danega kmeta v predhodnem triletnem 
obdobju ali triletnem povprečju, ki temelji 
na predhodnem petletnem obdobju, pri 
čemer je izključena najvišja in najnižja 
vpisna vrednost.
– „ekonomske izgube“ pomeni kakršne 
koli dodatne stroške, ki jih ima kmet 
zaradi izrednih ukrepov, ki jih je sprejel z 
namenom zmanjšanja ponudbe na 
zadevnem trgu, ali kakršno koli znatno 
izgubo proizvodnje.  Stroški, za katere se 
sme nadomestilo odobriti v skladu z 
drugimi določbami Skupnosti, in stroški 
zaradi uporabe kakršnih koli drugih 
zdravstvenih in veterinarskih ali 
fitosanitarnih ukrepov, ne štejejo za 
ekonomske izgube.
2. Finančni prispevek, odobren na kmeta, 
znaša po kriterijih, opredeljenih v členu 
12(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2007, 
80 % ali 50 % zavarovalne premije, ki jo 
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je treba plačati.
Države članice lahko znesek premije, ki je 
upravičen do finančnega prispevka, 
omejijo z uporabo ustreznih zgornjih
meja.
3. Izplačila zavarovanja nadomestijo 
največ skupne stroške za nadomestitev 
izgub iz odstavka 1 in ne podajajo ne 
zahtev ne opredelitev vrste ali količine 
prihodnje pridelave.
4. Vsak finančni prispevek se izplača 
neposredno zadevnemu kmetu.
5. Izdatke držav članic za odobritev 
finančnih prispevkov sofinancira 
Skupnost iz sredstev iz člena 68(1) v višini 
40 % upravičenih zneskov zavarovalnih 
premij, določenih v skladu z odstavkom 2 
tega člena.
Prvi pododstavek ne posega v kakršna koli 
pooblastila države članice, da svojo 
udeležbo pri financiranju finančnih 
prispevkov v celoti ali delno v zadevnih 
sektorjih pokrije z obveznimi sistemi 
kolektivne odgovornosti. 
6. Finančni prispevek ne sme predstavljati 
ovire za delovanje notranjega trga z 
zavarovalnimi storitvami. Finančni 
prispevek se ne sme omejiti na 
zavarovanje, ki ga zagotovi ena sama 
zavarovalna družba ali skupina družb ali 
se pogojevati s tem, da se zavarovalna 
pogodba sklene z družbo, ustanovljeno v 
zadevni državi članici.
Oddelek 2
Vzajemni skladi
Člen 112b
1. Države članice lahko določijo, da se 
kmetom izplača finančno nadomestilo za 
gospodarske izgube, ki so jih povzročile 
naravne nesreče, slabe vremenske 
razmere ali bolezni živali ali rastlin, s 
pomočjo finančnih prispevkov v vzajemne 
sklade.
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V tem členu:
– „vzajemni sklad“ pomeni sistem, ki ga je 
priznala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo, v okviru katerega 
se povezani kmetje zavarujejo proti 
ekonomskim izgubam na kmetijskih 
gospodarstvih zaradi naravne nesreče, 
slabih vremenskih razmer ali zaradi 
bolezni živali ali rastlin;
– „slabe vremenske razmere“ pomeni 
vremenske razmere, ki so primerljive z 
naravnimi nesrečami, kakršni so zmrzal, 
toča, poledica, dež ali suša in ki lahko 
uničijo več kot 30 % povprečne letne 
proizvodnje danega kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnem povprečju, 
ki temelji na predhodnem petletnem 
obdobju, pri čemer je izključena najvišja 
in najnižja vpisna vrednost.
– „ekonomske izgube“ pomeni kakršne 
koli dodatne stroške, ki jih ima kmet 
zaradi izrednih ukrepov, ki jih je sprejel z 
namenom zmanjšanja ponudbe na 
zadevnem trgu, ali kakršno koli znatno 
izgubo proizvodnje.  Stroški, za katere se 
sme nadomestilo odobriti v skladu z 
drugimi določbami Skupnosti, in stroški 
zaradi uporabe kakršnih koli drugih 
zdravstvenih in veterinarskih ali 
fitosanitarnih ukrepov ne štejejo za 
ekonomske izgube.
3. Vzajemni skladi izplačajo finančno 
nadomestilo neposredno povezanim 
kmetom, ki so jih ekonomske izgube 
prizadele.
Vir finančnega nadomestila, ki jih 
izplačajo vzajemni skladi, je:
(a) delniški kapital, ki ga v sklade 
prispevajo povezani kmetje in/ali
(b) posojila, ki jih skladi najamejo po 
komercialnih pogojih. Kakršen koli 
začetni delniški kapital ne sme izvirati iz 
javnih sredstev.
4. Finančni prispevki iz odstavka 1 se 
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lahko nanašajo na:
(a) administrativne stroške ustanovitve 
vzajemnega sklada, razporejene največ na 
tri leta,
(b) vračilo kapitala in obresti na 
komercialna posojila, ki jih vzajemni 
sklad najame za namene izplačila 
finančnega nadomestila kmetom,
(c) zneske, ki jih vzajemni skladi izplačajo 
iz svojega delniškega kapitala kot 
finančno nadomestilo kmetom.
Najmanjše in največje trajanje 
komercialnih posojil, upravičenih za 
finančni prispevek, določi Komisija v
skladu s postopkom iz člena 128(2).
Če sklad izplača finančno nadomestilo v 
skladu s točko (c) prvega pododstavka, 
sledi javni finančni prispevek enakemu 
ritmu, kot je določen za komercialno 
posojilo minimalnega trajanja.  
5. Kateri koli finančni prispevek ne sme 
preseči 80 % stroškov iz odstavka 4.  
Kakršne koli stroške, ki se ne pokrijejo s 
finančnimi prispevki, krijejo povezani 
kmetje.
Države članice lahko omejijo stroške, ki 
so upravičeni za finančni prispevek tako, 
da uporabijo:
(a) zgornje meje na sklad, 
(b) ustrezne zgornje meje na enoto.
6. Izdatke držav članic za finančne 
prispevke sofinancira Skupnost iz skladov 
iz člena 68(1) v višini 40 % zneskov, 
upravičenih po odstavku 4.
Prvi pododstavek ne posega v kakršna koli 
pooblastila države članice, da svojo 
udeležbo pri financiranju finančnih 
prispevkov v celoti ali delno v zadevnih 
sektorjih pokrije z obveznimi sistemi 
kolektivne odgovornosti.
7. Države članice opredelijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev 
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kompenzacijskih plačil kmetom v primeru 
krize ali za upravljanje in nadziranje teh 
pravil. Preden jih uporabijo, države 
članice obvestijo upravni odbor za enotno 
SUT, da omogočijo uskladitev dejavnosti 
na ravni Skupnosti. 

Or. es

Obrazložitev

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Predlog spremembe 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  5
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek III – pododdelek I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5) Pododdelek I oddelka III poglavja I 
Naslova I dela II se črta.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.
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Predlog spremembe 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  5
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek III – pododdelek I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pododdelek I oddelka III poglavja I 
Naslova I dela II se črta.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Člen 28 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

„Člen 28
Proizvodi, upravičeni do pomoči

1. Pomoč pri zasebnem skladiščenju se 
pod pogoji iz tega člena ter brez poseganja 
v dopolnilne zahteve in pogoje, ki jih je 
Komisija opredelila v členu 43, odobri za 
naslednje proizvode: 
(i) grana padano, star najmanj devet 
mesecev;
(ii) parmigiano reggiano, star najmanj 
petnajst mesecev;
(iii) provolone, star vsaj tri mesece“.

Or. it
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Obrazložitev

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Predlog spremembe 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 5 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Člen 29 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se 
črta.

Or. it

Predlog spremembe 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  6
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6) Člen 31 se spremeni: črtano
a) Odstavek 1 se spremeni:
(i) za točko (c) se vstavijo naslednje točke:
„(ca) nesoljeno maslo, izdelano iz 
smetane ali mleka v odobrenem podjetju 
Skupnosti, z najmanjšo vsebnostjo 82 
mas. % maslene maščobe, največjo 
vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe 
2 mas. %, in z največjo vsebnostjo vode 16 
mas. %;
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(cb) slano maslo, izdelano iz smetane ali 
mleka v odobrenem podjetju Skupnosti, z 
najmanjšo vsebnostjo maslene maščobe 
80 mas. %, največjo vsebnostjo suhe snovi 
mleka brez maščobe 2 mas. %, največjo 
vsebnostjo vode 16 mas. % in največjo 
vsebnostjo soli 2 mas. %;“
(ii) točka (e) se črta;
(b) V odstavku 2 se črta drugi 
pododstavek.

Or. fr

Obrazložitev

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Predlog spremembe 114
Giuseppe Castiglione 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  6
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 31 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) točka (e) se črta; črtano

Or. it

Predlog spremembe 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  6
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 31 – točka a – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) točka (e) se črta; črtano

Or. it

Obrazložitev

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Predlog spremembe 116
Giuseppe Castiglione 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  6
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 31 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) V odstavku 2 se črta drugi pododstavek. črtano

Or. it

Predlog spremembe 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  6
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 31 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) V odstavku 2 se črta drugi pododstavek. črtano

Or. it
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Obrazložitev

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Predlog spremembe 118
Giuseppe Castiglione 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  8
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8) Člen 36 se črta. črtano

Or. it

Obrazložitev

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Predlog spremembe 119
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  8
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 se črta. črtano

Or. de
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Obrazložitev

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Predlog spremembe 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  8
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8) Člen 36 se črta. črtano

Or. it

Obrazložitev

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Predlog spremembe 121
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  10
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 43 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„a) zahteve in pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati proizvodi za odkup v okviru 
javne intervencije iz člena 10, ali za katere 
je dodeljena pomoč za zasebno 
skladiščenje iz člena 31, zlasti glede na 
kakovost, kakovostne skupine, kakovostne 
razrede, kategorij, količin, pakiranje 
vključno z označevanjem, zgornjo mejo 

črtano
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starosti, ohranitvijo, fazo proizvodov, na 
katere se intervencijska cena nanaša in 
trajanje zasebnega skladiščenja;“ 

Or. es

Obrazložitev

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Predlog spremembe 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  11
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44 se črta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 123
Ilda Figueiredo  

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  14
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 55 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sklep Sveta iz junija 2003 se spremeni 
in obstoječi sistem nacionalnih mlečnih 
kvot se podaljša čez leto 2015.

Or. pt
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Obrazložitev

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.

Predlog spremembe 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka  14
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 55 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija do 31. junija 2010 predloži 
oceno učinka različnih možnosti v zvezi s 
količinsko ureditvijo trga mleka v skladu s 
potrebami.
O spremembah, ki zadevajo sektor mleka, 
se odloča v okviru posebnega 
zakonodajnega predloga;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 66 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Členu 66 Uredbe (ES) št. 1234/2007 
se doda odstavek 1a:
1a. skupno povečanje kvote, predvideno za 
vsako državo članico za obdobje od 
2009/2010 do 2014/2015 se uporabi od 
1. aprila 2009, na način, da pokrije 
morebitno prekoračitev nacionalne kvote 
iz točke 1 Priloge IX.

Or. it

Obrazložitev

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Predlog spremembe 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 66 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Odstavku 3 člena 66 Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 se doda naslednji odstavek:
(3a) države članice, ki imajo posebne 
potrebe pri prilagajanju sektorja, 
upoštevajoč razmere v svojem sektorju, 
določijo povečanje kvot, ki presegajo 
skupno 5-odstotno povečanje, ki je 
predvideno za EU.

Or. es
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Predlog spremembe 127
Jan Mulder 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 66 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Členu 66 Uredbe (ES) št. 1234/2007 
se doda naslednji odstavek:
5a. Nacionalna kvota se v preostalem 
obdobju veljavnosti letno poveča za 3 %, 
kot je določeno s Prilogo I.

Or. en

Predlog spremembe 128
Niels Busk 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 66 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Členu 66 Uredbe (ES) št. 1234/2007 
se doda naslednji odstavek:
5a. Nacionalna kvota se v preostalem 
obdobju veljavnosti letno poveča za 2%, 
kot je določeno s Prilogo I.

Or. en

Predlog spremembe 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 66 – odstavek 5 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Členu 66 Uredbe (ES) št. 1234/2007 
se doda naslednji odstavek:
5b. Države članice lahko zaprosijo za 
začasno povišanje kvote na podlagi 
neporabljenih mlečnih kvot v drugih 
državah članicah, če lahko dokažejo, da 
delovanje njihovega trga z mlekom in 
mlečnimi izdelki pod osnovnimi pogoji ne 
bo uspešno. Zato Komisija vsako leto 
izračuna neporabljene mlečne kvote. 
Oceni tudi morebitne prošnje držav članic 
za dodatno povišanje kvot in predloži 
predlog za začasno dodelitev proizvodne 
kvote na začetku vsakega tržnega leta. Te 
začasne kvote so v danem tržnem letu 
vedno nižje od višine neporabljenih kvot v 
tržnem letu pred njim. Komisiji lahko 
pomaga odbor iz člena 195(1).

Or. en

Predlog spremembe 130
Astrid Lulling 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 78 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za mleko in druge mlečne izdelke, ki 
se dajejo na trg in presegajo nacionalno 
kvoto, kakor je določena v skladu s 
pododdelkom II, se plača presežna 
dajatev, če po izravnavi na ravni 
Skupnosti neto presežek še vedno obstaja. 
Dajatev za 100 kilogramov mleka se 
določi pri 27,83 EUR za tržni leti 
2008/2009 in 2009/2010,
pri 23,19 EUR za tržno leto 2010/2011,
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pri 18,55 EUR za tržno leto 2010/2012,
pri 13,91 EUR za tržno leto 2010/2013,
pri 9,27 EUR za tržno leto 2013/2014
in pri 4,64 EUR za tržno leto 2014/2015.

Or. en

Predlog spremembe 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 78 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) V členu 78 Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
1. Za mleko in druge mlečne izdelke, ki 
se dajejo na trg in presegajo nacionalno 
kvoto, kakor je določena v skladu 
s pododdelkom II, se plača presežna 
dajatev.
Dajatev za 100 kilogramov mleka se za 
tržna leta do leta 2015 določi pri 
naslednjih vrednostih:
(a) 2009/2010: 20,00 EUR,
(b) 2010/2011: 18,00 EUR,
(c) 2011/2012: 16,00 EUR,
(d) 2012/2013: 14,00 EUR,
(e) 2013/2014: 12,00 EUR,
(f) 2014/2015: 10,00 EUR.
Vendar pa se Komisija ob pomoči odbora 
iz člena 195(1) lahko odloči za zmanjšanje 
zneskov presežnih dajatev iz tega člena za 
nekatera tržna leta, kar je odvisno od 
razmer na trgu. 

Or. en
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Obrazložitev

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Predlog spremembe 132
Carmen Fraga Estévez 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 78 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta dajatev se prilagodi znižanju po 
postopku iz člena 195 v državah, v katerih 
je proizvodna kvota tradicionalno 
deficitarna v primerjavi z notranjo 
porabo.

Or. es

Predlog spremembe 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 78 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b)V členu 78 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
„2. Države članice na podlagi 
prerazporeditve, ki je sorazmerna s 
presežki referenčnih količin, 
neuporabljenih na ravni Evropske unije, 
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dolgujejo Skupnosti presežno dajatev iz 
prekoračitve nacionalne kvote, ki je 
določena na nacionalni ravni in ločeno od 
predaj in direktne prodaje, ter nakažejo 
EKJS 99 % dolgovanega skupnega zneska
med 16. oktobrom in 30. novembrom, ki 
sledita zadevnem obdobju dvanajstih 
mesecev.“

Or. it

Obrazložitev

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Predlog spremembe 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 78 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 b)V členu 78 Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 se doda naslednji odstavek:
„3a. Vsi prihodki iz plačil za dodatni 
davek EU ter prihranki v proračunu za 
kmetijstvo bi morali biti namenjeni skladu 
za mlečni sektor, da bi se lahko uvedli 
spremljevalni ukrepi v sektorju mleka.
V skladu s členom 68 [Splošna pravila] 
Uredbe (ES) št. [...]/2008 [nova uredba o 
neposrednih plačilih] se ti ukrepi ne 
smejo financirati po tej shemi.“

Or. de
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Obrazložitev

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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