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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb 
(ES) št. 320/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. […]/2008
(KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0306),

– ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0241/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

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 

(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 
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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 intervencijske ravni plus 
mesečna povečanja. Zaradi poenostavitve 
je treba datume za intervencije za žita 
uskladiti v celotni Skupnosti.

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, je treba intervencijo 
odpreti v zadnjih mesecih tržnega leta. 

Or. fr

Obrazložitev

Odprtje nekaj mesecev pred koncem tržnega leta preprečuje špekulacijo ob ohranjanju vloge 
intervencije v varnostni mreži.  

Predlog spremembe 2

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 

(5) Predvideva se, da bo proizvodnja in 
poraba svinjskega mesa srednjeročno 
naraščala, čeprav počasneje kot v 
preteklem desetletju zaradi konkurence 
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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.

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 je treba zaradi 
razmer in obetov na trgu, da bi ohranili 
varnostno mrežo, ohraniti načelo 
intervencije - preobrat na trgu zaradi 
zdravstvenih ali drugih razlogov, ki jih 
nikoli ni mogoče izključiti - vendar se 
intervencija zniža na 0 ton.

Or. fr

Predlog spremembe 3

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. 

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Agenda 2000 je zagotovila 2,4 % 
povečanje skupnih referenčnih količin 
EU. To se je na eni strani zgodilo s 
posebnim nacionalnim povečanjem za 
Italijo, Španijo, Grčijo, Irsko in Severno 
Irsko v dvoletnem obdobju od 2000/01 do 
2001/02 in na drugi strani z 1,5 % 
linearnim povečanjem mlečnih kvot v treh 
letih od 2008/07 do 2006/09 za vse države 
članice, ki jim ni bilo odobreno posebno 
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povečanje kvot. V kompromisu iz junija 
2003 se je Svet strinjal, da je treba sedanji 
sistem mlečnih kvot podaljšati do leta 
2014/15. Poleg tega je bilo Grčiji 
odobreno povečanje kvot za 120 000 ton, 
Azorom pa povečanje za 50 000 ton od 
leta 2005/06 (zmanjšano z dodatnih 
73 000 ton leta 2003/04 in 61 500 ton leta 
2004/05). Dodatno 2 % povečanje za EU–
27 je bilo dogovorjeno za mlečne kvote za
kvotno leto 2008/2009.  

Or. en

Obrazložitev

Predlagano povečanje kvot je del zgodovinskega razvoja, ki mora imeti svoje mesto v uvodnih 
izjavah predloga za pregled zdravstvenega stanja.  

Predlog spremembe 5

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 sedanji 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. 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 % 
na tržno leto od 2008/09 in za 1 % na 
tržno leto od 2009/10 do 2010/11))
omogočilo čim lažji prehod z izogibanjem 
čezmernemu prilagajanju po prenehanju 
uporabe kvot.

Or. en

Obrazložitev
Nedoseganje mlečnih kvot se pojavlja po vsej EU. Podatki za kvotno leto 2006/07 kažejo, da 
je neto količina neporabljenih kvot na ravni EU 1,9 milijona ton, pri čemer 18 od 27 držav 
članic proizvaja manj mleka od nacionalne kvote. Začasne številke za leto 2007/08 kažejo 
podobno stanje. Pripravljavec mnenja k že dogovorjenemu povečanju za 2 % na leto 2008/09 
predlaga 1 % povečanje mlečnih kvot na tržni leti 2009/10 in 2010/11. Pripravljavec mnenja 
želi ponovno oceniti tržne razmere za naslednja kvotna leta, ker se trg mleka hitro razvija.      

Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Na ravni EU obstajajo neto 
neporabljene mlečne kvote.

Or. en

Obrazložitev

Nedoseganje mlečnih kvot se pojavlja po vsej EU. Podatki za kvotno leto 2006/07 kažejo, da 
je neto količina neporabljenih kvot na ravni EU 1,9 milijona ton, pri čemer 18 od 27 držav 
članic proizvaja manj mleka od nacionalne kvote. Evropska komisija za sedanje kvotno leto 
2007/08 pričakuje, da bo količina (natančni zneski bodo na voljo septembra 2008) 
neporabljenih kvot 3 milijone ton.
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Predlog spremembe 7

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) 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) za 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.

Or. fr

Predlog spremembe 8

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 

(14) Poročilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o sektorju za lan 
in konopljo (KOM(2008)0307) potrjuje 
ustreznost in učinkovitost sistema pomoči 
za predelavo lanu in konoplje.       
Komisija poudarja koristi pridelovanja 
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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 
2013.

lana in konoplje za varstvo okolja in 
biotsko raznovrstnost, zlasti za 
spodbujanje kolobarjenja, ustvarjanje in 
ohranjanje delovnih mest na ogroženih 
območjih ter za razvoj novih industrijskih 
trgov zlasti pri biomaterialih. Poleg tega 
Komisija poudarja pomembna vprašanja, 
povezana z ukinitvijo sistema pomoči.     
Zato je primerno, da se ohrani sistem vsaj 
do tržnega leta 2012/2013.

Or. fr

Predlog spremembe 9

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 ustvarja 
proizvodnja dehidrirane krme, je treba 
pomoč ločiti od proizvodnje, čeprav je 

črtano
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treba predvideti kratko prehodno obdobje 
dveh let, da se sektorju omogoči, da se 
prilagodi.

Or. fr

Predlog spremembe 10

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. fr

Predlog spremembe 11

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 finančnega 
nadomestila nekaterih ekonomskih izgub 
v primeru bolezni živali ali rastlin.

Or. fr
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Organizacije proizvajalcev imajo 
lahko koristno vlogo pri združevanju 
ponudbe v sektorjih, v katerih obstaja 
neravnovesje v koncentraciji proizvajalcev 
in kupcev. Države članice morajo biti zato 
sposobne priznavati organizacije 
proizvajalcev v vseh sektorjih.

(19)  Če zavarovanje letine ali vzajemni 
skladi lahko prispevajo h kurativnemu 
obvladovanju tveganj, so lahko 
ekonomsko in socialno zelo dragi, zato je 
treba hkrati spodbujati razvoj 
instrumentov, ki omogočajo preventivno 
obvladovanje tveganj. Organizacije 
proizvajalcev in medpanožne organizacije 
imajo lahko pomembno vlogo pri 
preventivnem obvladovanju tveganj, zlasti 
pri združevanju ponudbe v sektorjih, v 
katerih obstaja neravnovesje v 
koncentraciji proizvajalcev in kupcev, ali 
pri izboljšanju poznavanja trgov. Države 
članice morajo biti zato sposobne 
priznavati organizacije proizvajalcev ali 
panožnih organizacij v vseh sektorjih. 

Or. fr

Obrazložitev

V zvezi z obvladovanjem kriznih razmer mora postati predvidevanje prednostni cilj, ker je 
samo naknaden pristop lahko ekonomsko in z vidika zaposlovanja zelo drag.    

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) Izkoristiti je treba sedanji 
gospodarski položaj in dati pozitiven 
signal zlasti državam v razvoju, ki že 
dolgo zahtevajo ukinitev izvozne pomoči, 
ki jo uporablja večina razvitih držav, 
izvoznic žit.        

Or. fr
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Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) Odstavek 2 se črta. črtano

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav se intervencijski odkup se za svinjsko meso ni uporabil že mnogo let, ni smiselno, da 
bi ga ukinili. Po eni strani je vedno možno, da se pojavijo nove kužne bolezni, ki lahko 
povzročijo resne težave na trgu, po drugi strani pa so popolnoma nove tržne razmere za žita. 

Predlog spremembe 15

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 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) za žita od 1. novembra do 31. maja; a) za žita od 1. marca do 31. maja;

Or. fr

Obrazložitev

Namesto, da bi predvideli sistem javnega razpisa, ki bi povzročil znižanje cen, je treba 
spremeniti obdobje intervencije tako, da se jo omeji na nekaj mesecev pred koncem tržnega 
leta, kar bi sistemu omogočalo, da bi dejansko opravljal svojo nalogo intervencije v varnostni 
mreži in hkrati preprečeval špekulacije. 
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Predlog spremembe 16

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 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) za goveje in telečje meso, celotno katero 
koli tržno leto;

c) za goveje in telečje ter svinjsko meso, 
celotno katero koli tržno leto;

Or. fr

Predlog spremembe 17

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 1 – točka b a 
(novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a) odpre Komisija za svinjsko meso brez 
pomoči odbora iz člena 195(1), če je v 
reprezentativnem obdobju povprečna 
tržna cena mesa prašičjih trupov, kakor je 
ugotovljena glede na cene, zabeležene v 
vsaki državi članici na reprezentativnih 
trgih Skupnosti in ovrednotene s 
koeficienti, ki odsevajo relativno velikost 
prašičje črede v vsaki državi članici, je in 
bo verjetno še naprej nižja kakor 103 % 
referenčne cene.

Or. fr

Predlog spremembe 18

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 d a 
(novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d a) za svinjsko meso 0 ton za obdobje iz 
člena 11(a).

Or. fr

Obrazložitev

Če se ponovno vzpostavi intervencija za svinjsko meso, mora biti postavljena na 0, kar 
ustvarja varnostno mrežo brez proračunskih posledic, da ostajajo razmere v sektorju 
normalne.   

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

„Pododdelek III
Intervencijske cene

Člen 18
Intervencijske cene

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.
2. Intervencijska cena, določena v skladu 
z odstavkom 1, ne sme biti višja:
a) za žita, od ustrezne referenčne cene;
b) za govedino. od povprečne tržne cene, 
evidentirane v državi članici ali regiji 
države članice, povečane za znesek, ki ga 
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določi Komisija na podlagi objektivnih 
meril;
c) za maslo, od 90 % referenčne cene;

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

3. Intervencijska cena za sladkor znaša 
80 % referenčne cene, določene za tržno 
leto, ki sledi tržnemu letu, v katerem je 
bila ponudba predložena. Vendar, če se 
kakovost sladkorja, ponujenega plačilni 
agenciji razlikuje od standardne 
kakovosti, opredeljene v točki B Priloge 
IV, za katero je referenčna cena določena, 
se intervencijska cena ustrezno zviša ali 
zniža.“

Or. fr

Obrazložitev

Nevarnost splošnega sistema javnega razpisa je, da bi lahko imel škodljiv učinek na cene in 
pomembne negativne posledice. 

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- i) točka c) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

„c) sveže ali ohlajeno meso govedi, stare 
največ dvanajst mesecev, v skladu z 
opredelitvijo in razvrščanjem iz priloge XI 
a, ter odraslega goveda v obliki trupov, 
polovic, kompenziranih četrti, sprednjih 
četrti ali zadnjih četrti lestvice Skupnosti 
za razvrščanje trupov odraslega goveda iz 
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člena 42(1);“

Or. fr

Obrazložitev

Teletina ni primerna za zasebno skladiščenje, čeprav je izpostavljena enakim nepredvidenim 
okoliščinam kot druge vrste mesa. Dokler je meso identificirano in je zagotovljena sledljivost, 
njegova izključitev ni več utemeljena.  

Predlog spremembe 21

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

„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, ter v primeru 
svinjskega mesa seznam teh proizvodov, 
zlasti glede na kakovost, kakovostne 
skupine, kakovostne razrede, kategorij, 
količin, pakiranje vključno z 
označevanjem, zgornjo mejo starosti, 
ohranitvijo, fazo proizvodov, na katere se 
intervencijska cena nanaša in trajanje 
zasebnega skladiščenja;“ 

Or. fr

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 11
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 44
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11) Člen 44 se črta. črtano

Or. fr

Obrazložitev

Določba se je pokazala kot učinkovita v razmerah uničujoče krize, kot je bila kužna bolezen 
slinavka in parkljevka v letu 2001. Komisija jo zato namerava črtati in to utemeljuje z uvedbo 
vzajemnega sklada za bolezni živali in rastlin. Gre za dodatne in ne za enake ukrepe. Ko se 
pojavijo nove in virulentne živalske bolezni, kot je bolezen modrikastega jezika, je treba na 
osnovi previdnostnega načela člen 44 ohraniti.  

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 12 – točka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: črtano
«1. Za izredne ukrepe za podporo trga iz 
člena 45 Skupnost zagotovi delno 
financiranje, enako 50 % stroškov, ki jih 
krijejo države članice.“

Or. fr

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 78 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Členu 78 Uredbe (ES) št. 1234/2007 
se doda odstavek 3a:  
„3a. Skupni prihodek, ki izvira iz plačil 
superprelevmanov EU, in prihranki, 
povezani z odpravo obstoječih tržnih 
ukrepov na področju mleka, morajo biti 
vključeni v sklad za pomoč procesu 
prestrukturiranju sektorja mleka EU.         
Ukrepi, ki se financirajo po členu 68 
[Splošna pravila Uredbe (ES) št. [...]/2008 
[nova uredba o neposrednih plačilih], se 
ne financirajo po tej shemi.“  

Or. en

Obrazložitev

Sektor mleka je občutljiv. Zbrani in prihranjeni denar v mlečnem sektorju je treba uporabiti 
za njegovo podporo in prestrukturiranje.    

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 17
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek I – pododdelek I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17) Pododdelek I oddelka I poglavja IV 
naslova I dela II se črta.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi že obrazloženih razlogov v okviru predlogov sprememb Uredbe 1782/2003 ni osnove 
za ukinitev teh pomoči.  
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 18 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 91 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) V členu 91(1) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„V tržnih letih od 2009/2010 do 
2012/2013 se pomoč dodeli pod istimi 
pogoji tudi za predelavo lana, gojenega za 
kratka lanena vlakna, in konoplje, gojene 
za vlakna.“

Or. fr

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 19
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 92 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

«1. Znesek pomoči za predelavo iz člena 
91 za dolga lanena vlakna znaša: 

„1. Znesek pomoči za predelavo iz člena 
91 za dolga lanena vlakna znaša:

a) 200 EUR za tržni leti 2009/2010 in
2010/2011 in

a) za dolga lanena vlakna: 160 EUR na 
tono za tržna leta od 2009/2010 do 
2012/13;

b) 100 EUR za tržni leti 2011/2012 in
2012/2013.

b) za kratka lanena in konopljena vlakna, 
ki vsebujejo največ 7,5 % nečistoč in 
pezdirja: 90 EUR na tono za tržna leta od 
2009/2010 do 2012/2013.

Vendar se lahko države članice ob 
upoštevanju tradicionalnih trgov odločijo, 
da dodelijo pomoč tudi:
a) za kratka lanena vlakna, katerih 
odstotek nečistoč in pezdirja je med 7,5 % 
in 15 %;
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b) za konopljena vlakna, katerih odstotek 
nečistoč in pezdirja je med 7,5 % in 25 %.
V primerih iz drugega pododstavka država
članica dodeli pomoč za količino, ki ni 
večja od proizvedene količine, na podlagi 
7,5 % nečistoč in pezdirja.“

Or. fr

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 20 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 94 – odstavek 1 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20 a) V členu 94 se odstavek 1a nadomesti 
z naslednjim:
„1a. Za kratka lanena vlakna in 
konopljena vlakna, za katera se lahko 
dodeli pomoč, se določi maksimalna 
zajamčena količina 147 265 ton za vsako 
tržno leto od 2009/2010 do 2012/2013.
Navedena količina se razdeli med 
nekatere države članice v obliki 
nacionalnih zajamčenih količin v skladu s 
točko A.II. Priloge XI.“

Or. fr

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 20 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 94 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20 b) Člen 94a se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
V tržnih letih od 2009/2010 do 2012/2013 
se dodatna pomoč dodeli odobrenemu 
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primarnemu predelovalcu za površine za 
pridelovanje lanu v conah I in II, kot so 
navedene v točki A.III. Priloge XI, in 
katerih proizvodnja slame je predmet:

a) kupoprodajne pogodbe ali obveznosti iz 
člena 91(1)  in

b) pomoči za predelavo v dolga vlakna.

Znesek dodatne pomoči je 120 EUR na 
hektar za cono I in 50 EUR na hektar za 
cono II.“

Or. fr

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 24
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 101

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

24) Člen 101 se črta. 24) Člen 101 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 101

Pomoč neprofitnim organizacijam za 
nakup mlečnih izdelkov

Kadar se nakopičijo presežki mlečnih 
izdelkov ali pa je verjetno, da se to zgodi, 
lahko Komisija odloči, da se odobri 
pomoč, ki neprofitnim ustanovam in 
organizacijam omogoča nakup smetane, 
masla in koncentriranega masla po 
znižanih cenah.“

Or. fr

Obrazložitev

Pomoč za komercialne namene se lahko ukine, treba pa jo je zaradi socialnih razlogov 
ohraniti za neprofitna združenja.    
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 26 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 104 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26 a) V členu 104 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim besedilom:

„2. Sklad se financira za koledarska leta 
2010, 2011 in 2012 v skladu s členom [...] 
[Pomoč za tobak] Uredbe (ES) št. 
[...]/2008 [nova uredba o neposrednih 
plačilih].“   

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe uredbe o neposrednih plačilih po glasovanju Evropskega 
parlamenta maja letos.  

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 27 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Poglavje IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27 a) V del II naslova I se vstavi poglavje 
IVa:

„POGLAVJE IV a

 Obvladovanje tveganj

Oddelek I

Zavarovanje pridelka

Člen 112 a
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Zavarovanje pridelka

1. Države članice lahko sofinancirajo 
premije za zavarovanje pridelka proti 
izgubam, ki jih povzročijo slabe 
vremenske razmere.
V tem členu „slabe vremenske razmere“ 
pomeni vremenske razmere, ki jih lahko 
izenačimo z naravnimi nesrečami, kakršni 
so zmrzal, toča, led, dež ali suša in ki 
lahko uničijo več kot 30 % povprečja 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.
2. Finančni prispevek znaša 60 % 
zavarovalne premije, ki se plačuje 
posamezno ali, kadar je to primerno, 
kolektivno, če je zavarovalno pogodbo 
sklenila organizacija proizvajalcev. 
Države članice se lahko odločijo, da bodo 
povečale finančni prispevek na 70 % ob 
upoštevanju podnebnih razmer ali razmer 
v zadevnem sektorju.
Države članice lahko znesek premije, ki je 
upravičen do finančnega prispevka, 
omejijo z določitvijo ustreznih zgornjih 
meja.

3. Kritje z zavarovanjem pridelkov je na 
voljo le, če je slabe vremenske razmere 
priznal pristojni organ zadevne države 
članice. 
4. Izplačila zavarovanja nadomestijo 
največ skupne stroške za nadomestitev 
izgub iz odstavka 1 in ne zahtevajo ali 
določajo vrste ali količine prihodnje 
pridelave.
5. Vsak finančni prispevek se izplača 
neposredno zadevnemu kmetu ali, kadar 
je to primerno, organizaciji proizvajalcev, 
ki je sklenila zavarovanje, ob upoštevanju 
število njenih članov. 
6. Izdatke držav članic za odobritev 
finančnih prispevkov sofinancira 
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Skupnost iz sredstev iz člena [...] [podpora 
v okviru enotne SUT] Uredbe (ES) št. 
[...]/2008 [nova uredba o neposrednih 
plačilih], v višini 40 % upravičenih 
zneskov zavarovalnih premij, določenih v 
skladu z odstavkom 2 tega člena.   
Vendar se za nove države članice stopnja 
iz prvega pododstavka poveča na 70 %. 
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. 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 II

Vzajemni skladi za bolezni živali in rastlin

Člen 112 b

Vzajemni skladi za bolezni živali in rastlin

1. Države članice lahko določijo, da se 
kmetom izplača finančno nadomestilo za 
gospodarske izgube, ki jih je povzročil 
izbruh bolezni živali ali rastlin, s pomočjo 
finančnih prispevkov v vzajemne sklade,
ki jih lahko upravljajo organizacije 
proizvajalcev in/ali medpanožne 
organizacije pod pogoji, določenimi v 
členih 122 in 123.
2. V tem členu:

a) „vzajemni sklad“ pomeni sistem, ki ga 
je akreditirala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo, v okviru katerega 
se povezani kmetje zavarujejo in iz 
katerega se dodelijo odškodnine kmetom, 
ki so jih prizadele ekonomske izgube 
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zaradi izbruha bolezni živali ali rastlin; 
b) „ekonomske izgube“ pomeni kakršne 
koli dodatne stroške, ki nastanejo kmetu 
zaradi izrednih ukrepov, ki jih kmet 
sprejme z namenom zmanjšati ponudbo 
na zadevnem trgu, ali kakršno koli znatno 
izgubo proizvodnje. Stroški, za katere se 
sme nadomestilo odobriti v skladu z 
drugimi določbami Skupnosti, in stroški 
zaradi uporabe kakršnih koli drugih 
zdravstvenih in veterinarskih ali 
fitosanitarnih ukrepov ne štejejo za 
ekonomske izgube.
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 
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 195(1).
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.
5. Noben finančni prispevek ne sme 
preseči 60 % stroškov iz odstavka 4. 
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Države članice se lahko odločijo za 
povečanje svojega finančnega prispevka 
na 70 % ob upoštevanju razmer v 
zadevnem sektorju. Stroške, ki jih 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, povezane s 
finančnimi prispevki, sofinancira 
Skupnost iz sredstev iz člena [...] [podpora 
v okviru enotne SUT] Uredbe (ES) št. 
[...]/2008 [nova uredba o neposrednih 
plačilih], v višini 40 % upravičenih 
zneskov zavarovalnih premij, določenih 
na podlagi odstavka 4.  
Vendar se za nove države članice znesek iz 
prvega pododstavka poveča na 70 %. 
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 
kompenzacijskih plačil kmetom v primeru 
krize ali za upravljanje in nadziranje teh 
pravil.
8. Države članice predložijo Komisiji letno 
poročilo o izvajanju tega člena. Obliko, 
vsebino, časovno razporeditev in roke 
poročila določi Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 195(1).

Or. fr
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 28 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 122 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

28 a) V členu 122 se točka c) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
c) slediti posebnemu cilju, ki lahko zlasti 
vključuje (ali, na področju sadja in 
zelenjave, vključuje) enega od naslednjih 
ciljev:
i) zagotavljati preventivno obvladovanje 
tveganj z načrtovanjem proizvodnje in 
prilagajanju povpraševanju, zlasti glede 
kakovosti in količine;
ii) izboljšati organizacijo preskrbe s 
kmetijskimi proizvodi; 
iii) skoncentrirati ponudbo in dati na trg 
proizvode, ki jih pridelajo njeni člani;
iii) optimizirati proizvodne stroške in 
stabilizirati cene proizvajalcev;

Or. fr

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 29 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 123 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29 a) V členu 123 se odstavek 1, točka  c) 
nadomesti z naslednjim besedilom:
c) si prizadevati za  doseganje posebnega 
cilja, ki je lahko zlasti:
i) zagotavljanje preventivnega 
obvladovanja tveganj z izboljšanjem 
poznavanja trgov, zlasti s statistično 
analizo ponudbe in povpraševanja ter 
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vzpostavitve podatkovnih zbirk za 
profesionalno uporabo;   
ii) skoncentrirati in uskladiti ponudbo in 
tržiti proizvode članov, zlasti z 
opredeljevanjem in spodbujanjem 
pogodbenih postopkov;
iii) skupaj prilagoditi pridelavo in 
predelavo glede na zahteve trga in 
izboljšati proizvod;
iv) spodbujati racionalizacijo in 
izboljšanje proizvodnje in predelave;
v) zagotavljanje usklajevanja in pretoka 
informacij med vsemi udeleženci v 
sektorju, zlasti s prenosom znanja o 
tehničnih možnostih (posameznih ali 
kolektivnih), ki lahko zmanjšajo tveganja;     
vii) izvajati raziskave trajnostnih 
postopkov proizvodnje in razvoja trga.
viii) spodbujanje inovacij, povezanih s 
kakovostjo in varnosti izdelkov;
ix) spodbujanje ohranjanja okolja, zlasti 
zbiranje plastike, ki se uporablja v 
kmetijstvu (silažne mreže, folije) in 
veterinarskih odpadkov, ravnanje s 
hlevskim gnojem in tudi izvajanje 
strategije prilagajanja podnebnim 
spremembam;         
x) zagotavljanje informacij o proizvodu in 
njegova promocija; 
xi) spodbujanje boljšega poznavanja 
trgovine v sektorju.  

Or. fr

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 29 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 123 – odstavek 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

29 b) Členu 123 se doda odstavek 3 a:
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„3 a. Države članice lahko prav tako 
priznajo medpanožne organizacije na 
pobudo vseh ali nekaterih organizacij ali 
združenj, ki jih sestavljajo, iz katerega koli 
sektorja iz člena 1, razen za sektorje iz 
točke (a) prvega odstavka, pod pogoji, 
določenimi v točkah (b) in (c) navedenega 
odstavka.“

Or. fr

Obrazložitev
Strukturiranost kmetijske ponudbe je vedno temeljila na orodjih za urejanje trga. Vendar sta 
se organizacija proizvodnje in razvoj odnosov med sektorji po državah članicah in/ali po 
proizvodih različno razvijala. Komisija predlaga, da morajo biti države članice sposobne 
priznavati organizacije proizvajalcev v vseh sektorjih in je to treba razširiti na medpanožne 
organizacije.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 30 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 162 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 a) Točka (i) člena 162(1)(a) se črta. *
* Člene in priloge Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 je treba ustrezno prilagoditi.

Or. fr

Obrazložitev

Izvozna nadomestila EU so vedno ostro kritizirale države v razvoju. Z vidika sedanjega 
gospodarskega položaja je primerna njihova ukinitev za žita in riž, ki jih je Komisija že 
predvidela v okviru pogajanj iz Dohe, da bi predlagali ukinitev izvoznih nadomestil.   
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 30 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 162 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 b) Točka (ii) člena 162(1)(a) se črta. *
* Člene in priloge Uredbe št. 1234/2007 je 
treba ustrezno prilagoditi.

Or. fr

Obrazložitev

Izvozna nadomestila EU so vedno ostro kritizirale države v razvoju. Z vidika sedanjega 
gospodarskega položaja je primerna njihova ukinitev za žita in riž, ki jih je Komisija že 
predvidela v okviru pogajanj iz Dohe, da bi predlagali ukinitev izvoznih nadomestil.   

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 32
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 184

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(5) pred 30. junijem 2011 Evropskemu 
parlamentu in Svetu po pogojih za 
nemoteno postopno odpravljanje sistema 
mlečnih kvot, vključno zlasti z 
morebitnimi nadaljnjimi povečanji kvot 
ali morebitnimi zmanjšanji 
superprelevmanov.“

„(5) pred 31. decembrom 2010
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
razmerah na trgu mleka. Poročilo po 
potrebi vsebuje ustrezne predloge.“

Or. en
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Obrazložitev
Predlagana je zahteva Komisiji, da poroča pred tem datumom. Pripravljavec mnenja se 
strinja s predlaganim 1 % povečanjem mlečnih kvot na tržni leti 2009/10 in 2010/11, vendar 
želi ponovno oceniti tržne razmere za naslednja kvotna leta, ker se trg mleka hitro razvija. 

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Država članica 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgija 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bolgarija 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Češka republika 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Danska 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Nemčija 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estonija 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irska 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Grčija 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Španija 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Francija 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italija 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Ciper 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Latvija 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Litva 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luksemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Madžarska 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Nizozemska 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Avstrija 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Poljska 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugalska 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Romunija 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovenija 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovaška 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finska 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Švedska 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Združeno 
kraljestvo 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Predlog spremembe Parlamenta
Država članica 2008/09 2009/10 2010/11

Belgija 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bolgarija 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Češka republika 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Danska 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Nemčija 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Estonija 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Irska 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
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Grčija 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Španija 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Francija 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Italija 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Ciper 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Latvija 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Litva 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luksemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Madžarska 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Nizozemska 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Avstrija 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Poljska 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugalska 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Romunija 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slovenija 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slovaška 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finska 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Švedska 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Združeno 
kraljestvo 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Obrazložitev
Priloga I vsebuje nacionalne mlečne kvote: količine (v tonah) po državah članicah. Priloga I 
se nanaša na člen 4(14) te uredbe ter člena 55(1) in 65 Uredbe (ES) št. 1234/2007. 
Pripravljavec mnenja k že dogovorjenemu povečanju za 2 % na leto 2008/09 predlaga 1 % 
povečanje mlečnih kvot na tržni leti 2009/10 in 2010/11. Pripravljavec mnenja želi ponovno 
oceniti tržne razmere za naslednja kvotna leta, ker se trg mleka hitro razvija.      
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