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Predlog spremembe 48
Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Unija lahko na podlagi Uredbe Sveta
(ES) št. 3/200815 na notranjem trgu in v 
tretjih državah izvaja ukrepe za 
informiranje in promocijo v zvezi s 
kmetijskimi proizvodi in metodami njihove 
proizvodnje ter nekaterimi živilskimi 
proizvodi iz kmetijskih proizvodov.

(1) Unija lahko na podlagi Uredbe Sveta
(ES) št. 3/200815 na notranjem trgu in v 
tretjih državah izvaja ukrepe za 
informiranje in promocijo v zvezi s 
kmetijskimi proizvodi in metodami njihove 
proizvodnje ter nekaterimi živilskimi 
proizvodi iz kmetijskih proizvodov s 
poreklom iz Skupnosti.

__________________ __________________
15 Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 
17. decembra 2007 o ukrepih za 
informiranje o kmetijskih proizvodih in 
njihovo promocijo na notranjem trgu in v 
tretjih državah (UL L 3, 5.1.2008, str. 1).

15 Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 
17. decembra 2007 o ukrepih za 
informiranje o kmetijskih proizvodih in 
njihovo promocijo na notranjem trgu in v 
tretjih državah (UL L 3, 5.1.2008, str. 1).

Or. it

Predlog spremembe 49
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

(1) Unija lahko na podlagi Uredbe Sveta
(ES) št. 3/200815 na notranjem trgu in v 
tretjih državah izvaja ukrepe za 
informiranje in promocijo v zvezi s 
kmetijskimi proizvodi in metodami njihove 
proizvodnje ter nekaterimi živilskimi
proizvodi iz kmetijskih proizvodov.

(1) Unija lahko na podlagi Uredbe Sveta
(ES) št. 3/200815 na notranjem trgu in v 
tretjih državah izvaja ukrepe za 
informiranje in promocijo v zvezi s 
kmetijskimi proizvodi in metodami njihove 
proizvodnje ter predelanimi proizvodi iz 
kmetijskih proizvodov.

__________________ __________________
15 Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 
17. decembra 2007 o ukrepih za 

15 Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 
17. decembra 2007 o ukrepih za 
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informiranje o kmetijskih proizvodih in 
njihovo promocijo na notranjem trgu in v 
tretjih državah (UL L 3, 5.1.2008, str. 1).

informiranje o kmetijskih proizvodih in 
njihovo promocijo na notranjem trgu in v 
tretjih državah (UL L 3, 5.1.2008, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 50
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

(1) Unija lahko na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 3/200815 na notranjem trgu in v 
tretjih državah izvaja ukrepe za 
informiranje in promocijo v zvezi s 
kmetijskimi proizvodi in metodami njihove 
proizvodnje ter nekaterimi živilskimi 
proizvodi iz kmetijskih proizvodov.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

__________________
15 Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 
17. decembra 2007 o ukrepih za 
informiranje o kmetijskih proizvodih in 
njihovo promocijo na notranjem trgu in v 
tretjih državah (UL L 3, 5.1.2008, str. 1).

Or. es

Predlog spremembe 51
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Cilj teh ukrepov je okrepiti 
konkurenčnost evropskega kmetijstva na 
notranjem trgu in v tretjih državah, in sicer 
po eni strani z boljšo seznanjenostjo
potrošnikov s prednostmi kmetijskih 

(2) Cilj teh ukrepov je okrepiti 
konkurenčnost evropskega kmetijstva, 
prispevati k izboljšanju donosnosti 
proizvodov, zagotoviti bolj enakovredne 
konkurenčne pogoje na notranjem trgu in 
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proizvodov in živilskih proizvodov iz 
kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz Unije, 
ter po drugi strani z razvojem in 
odpiranjem novih trgov. Z navedenimi 
ukrepi se koristno dopolnjujejo in krepijo 
ukrepi držav članic.

v tretjih državah, izboljšati seznanjenost
potrošnikov s prednostmi kmetijskih 
proizvodov in živilskih proizvodov iz 
kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz Unije, 
ter razvijati in odpirati nove trge. Z 
navedenimi ukrepi se koristno dopolnjujejo 
in krepijo ukrepi držav članic, hkrati pa se 
vedno zagotavlja enak dostop za vse 
države članice in spodbuja pozitivna 
diskriminacija v prid najbolj oddaljenih 
regij v skladu s členom 349 PDEU.

Or. pt

Predlog spremembe 52
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Cilj teh ukrepov je okrepiti 
konkurenčnost evropskega kmetijstva na 
notranjem trgu in v tretjih državah, in sicer 
po eni strani z boljšo seznanjenostjo 
potrošnikov s prednostmi kmetijskih 
proizvodov in živilskih proizvodov iz 
kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz Unije, 
ter po drugi strani z razvojem in 
odpiranjem novih trgov. Z navedenimi 
ukrepi se koristno dopolnjujejo in krepijo 
ukrepi držav članic.

(2) Cilj teh ukrepov je okrepiti 
konkurenčnost evropskega kmetijstva na 
notranjem trgu in v tretjih državah, in sicer 
po eni strani z boljšo seznanjenostjo 
potrošnikov s prednostmi kmetijskih 
proizvodov in živilskih proizvodov iz 
kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz Unije, 
ter po drugi strani z razvojem in 
odpiranjem novih trgov. Z navedenimi 
ukrepi se koristno dopolnjujejo in krepijo 
ukrepi držav članic. Ti ukrepi ne smejo 
ovirati ali spodkopavati nacionalnih shem 
kakovosti znotraj držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Evropski promocijski ukrepi ne bi smeli odvračati od pozitivnih sporočil, ki se posredujejo 
prek nacionalnih shem kakovosti. Nacionalne in evropske sheme bi morale biti vzajemno 
združljive, če se izvajajo sočasno.
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Predlog spremembe 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Cilj teh ukrepov je okrepiti 
konkurenčnost evropskega kmetijstva na 
notranjem trgu in v tretjih državah, in sicer 
po eni strani z boljšo seznanjenostjo 
potrošnikov s prednostmi kmetijskih 
proizvodov in živilskih proizvodov iz 
kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz Unije, 
ter po drugi strani z razvojem in 
odpiranjem novih trgov. Z navedenimi 
ukrepi se koristno dopolnjujejo in krepijo 
ukrepi držav članic.

(2) Cilj teh ukrepov je okrepiti 
konkurenčnost evropskega kmetijstva in 
njegove tržne deleže na notranjem trgu in v 
tretjih državah, in sicer po eni strani z 
boljšo seznanjenostjo potrošnikov s 
prednostmi kmetijskih proizvodov in 
živilskih proizvodov iz kmetijskih 
proizvodov, ki izhajajo iz Unije, ter po 
drugi strani z razvojem in odpiranjem 
novih trgov. Z navedenimi ukrepi se 
koristno dopolnjujejo in krepijo ukrepi 
držav članic.

Or. pl

Obrazložitev

Globalizacija trgov sili evropske agroživilske proizvajalce h konkuriranju na trgih zunaj EU 
in boju za položaj na trgu EU. Zato je potrebno razširiti področje uporabe promocijskih 
ukrepov in vključiti tudi notranji trg EU. 

Predlog spremembe 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2 a) Poleg informacij o posebnih 
značilnostih kmetijskih in živilskih 
proizvodov Unije upravičeni ukrepi ne 
smejo izključevati potrošnikom prijaznih 
sporočil, kot so tista, ki se osredotočajo na 
hranljivost, okus, tradicijo in kulturo, 
zlasti v tretjih državah.

Or. en
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Obrazložitev

Prehranske vrednosti, okus, tradicija in kultura so ključne značilnosti kmetijskih in živilskih 
proizvodov Unije, ki jih je smiselno izpostaviti v promocijskih programih po vsem svetu.

Predlog spremembe 55
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3a) Ta politika informiranja in promocije 
ni omejena zgolj na ponovno 
vzpostavljanje zaupanja potrošnikov po 
krizi, temveč zajema tudi povečanje 
dobičkonosnosti proizvodov, spodbujanje 
zaposlovanja, doseganje večje 
izenačenosti konkurenčnih pogojev na 
zunanjih trgih ter zagotavljanje 
obširnejših in boljših informacij 
potrošnikom.

Or. pt

Predlog spremembe 56
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Ob upoštevanju pravil o konkurenci 
morajo biti ukrepi, usmerjeni na notranji 
trg, omejeni na ukrepe za informiranje o 
posebnostih metod kmetijske proizvodnje 
Unije ali o temah, ki so v interesu Unije, 
kot so evropske sheme kakovosti, določene 
z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta16.

črtano

__________________
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16 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 
14.12.2012, str. 1).

Or. pt

Predlog spremembe 57
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ob upoštevanju pravil o konkurenci 
morajo biti ukrepi, usmerjeni na notranji 
trg, omejeni na ukrepe za informiranje o 
posebnostih metod kmetijske proizvodnje 
Unije ali o temah, ki so v interesu Unije, 
kot so evropske sheme kakovosti, določene 
z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta16.

črtano

__________________
16 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 
14.12.2012, str. 1).

Or. it

Obrazložitev

V skladu s sedanjo uredbo se ne bi smelo razlikovati med ukrepi na notranjem trgu in tistimi 
na zunanjem, ker so v nekaterih državah članicah še vedno potrebni ukrepi za promocijo. 
Ukrepi za promocijo in informiranje ne škodujejo svobodni konkurenci med evropski podjetji 
bolj kakor druge oblike podpore, predvidene v zakonodaji EU za kmetijska gospodarstva. 
Promocija mora biti na notranjem trgu dopustna.

Predlog spremembe 58
Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Ob upoštevanju pravil o konkurenci 
morajo biti ukrepi, usmerjeni na notranji 
trg, omejeni na ukrepe za informiranje o 
posebnostih metod kmetijske proizvodnje 
Unije ali o temah, ki so v interesu Unije, 
kot so evropske sheme kakovosti, določene 
z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta16.

črtano

__________________
16 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 
14.12.2012, str. 1).

Or. pt

Predlog spremembe 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Ob upoštevanju pravil o konkurenci 
morajo biti ukrepi, usmerjeni na notranji 
trg, omejeni na ukrepe za informiranje o 
posebnostih metod kmetijske proizvodnje 
Unije ali o temah, ki so v interesu Unije, 
kot so evropske sheme kakovosti, določene 
z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta16.

(4) Ob upoštevanju pravil o konkurenci 
morajo ukrepi, usmerjeni na notranji trg,
vključevati ukrepe za zagotavljanje 
informacij o posebnostih metod kmetijske 
proizvodnje Unije ali o temah, ki so v 
interesu Unije, kot so evropske sheme 
kakovosti, določene z Uredbo (EU) 
št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta16, in ukrepe za njihovo promocijo.

__________________ __________________
16 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o shemah kakovosti 

16 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o shemah kakovosti 
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kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 
14.12.2012, str. 1).

kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 
14.12.2012, str. 1).

Or. pl

Obrazložitev

Globalizacija kmetijskih trgov, vključno s trgom EU, stalno poteka, zato je treba pričakovati, 
da se bo še okrepila, zlasti zaradi predvidenih pogajanj o čezatlantskem partnerstvu za 
trgovino in naložbe. Zato je treba zagotoviti, da bodo imeli evropski agroživilski proizvajalci 
na voljo vire, ki jih potrebujejo za promocijo svojih proizvodov na notranjem trgu EU.

Predlog spremembe 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

(4) Ob upoštevanju pravil o konkurenci 
morajo biti ukrepi, usmerjeni na notranji 
trg, omejeni na ukrepe za informiranje o 
posebnostih metod kmetijske proizvodnje 
Unije ali o temah, ki so v interesu Unije, 
kot so evropske sheme kakovosti, določene 
z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta16.

(4) Ob upoštevanju pravil o konkurenci 
morajo biti ukrepi, usmerjeni na notranji 
trg, omejeni na ukrepe za informiranje o 
posebnostih metod kmetijske proizvodnje 
Unije ali o temah, ki so v interesu Unije, 
kot so evropske sheme kakovosti, določene 
z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta16, in nacionalne 
sheme kakovosti za kmetijske proizvode in 
živila.

__________________ __________________
16 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 
14.12.2012, str. 1).

16 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 
14.12.2012, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 61
Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(5a) Ena izmed prednosti Unije pri 
proizvodnji živil je v raznolikosti in 
posebnosti njenih proizvodov, ki so vezani 
na različna zemljepisna območja in 
različne tradicionalne metode ter 
zagotavljajo edinstvene okuse z 
raznolikostjo in pristnostjo, po katerih 
potrošniki vse bolj povprašujejo znotraj in 
zunaj EU.

Or. pt

Predlog spremembe 62
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Primerno je zagotoviti dodatno 
pomoč tistim dejavnikom raznovrstnosti v 
kmetijstvu, pri katerih obstaja tveganje, da 
bodo izginili, ob upoštevanju, da se zdi 
najučinkovitejši način za zaščito teh 
proizvodov povečati povpraševanje po 
njih.

Or. it

Predlog spremembe 63
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6) Unija izvaža v glavnem končne (6) Unija izvaža v glavnem končne 
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kmetijske proizvode, vključno s 
kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v 
Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
Zato bi bilo treba informacijsko in 
promocijsko shemo odpreti tudi za
nekatere živilske proizvode iz kmetijskih 
proizvodov v skladu z drugimi shemami 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP), kot so evropske sheme 
kakovosti, ki že določajo mehanizme, 
odprte tem proizvodom.

kmetijske proizvode, vključno s 
kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v 
Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
Zato bi bilo treba informacijsko in 
promocijsko shemo uporabljati za Prilogo 
I in jo odpreti tudi za nove predelane
živilske proizvode, ki niso zajeti v okviru 
Priloge I k Pogodbi. Ti živilski proizvodi 
morajo biti v skladu z drugimi shemami 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP), kot so evropske sheme 
kakovosti, ali z nacionalnimi shemami 
kakovosti, ki že določajo mehanizme, 
odprte tem proizvodom.

Or. en

Obrazložitev

Eden izmed ciljev predloga je z ukrepi informiranja na notranjem trgu potrošnike ozavestiti o 
visokih standardih, varnosti, zdravstvenih vidikih in vidikih dobrega počutja živali v evropski 
agroživilski proizvodnji. Za dosego tega cilja in dodane vrednosti ter za izpostavitev 
raznolikosti evropskih kmetijskih proizvodov bi morale teme iz členov 2(b) in (3) vključevati 
tudi ukrepe za nacionalne sheme kakovosti, kot je urejeno v skladu s sedanjo zakonodajo.

Predlog spremembe 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6) Unija izvaža v glavnem končne 
kmetijske proizvode, vključno s 
kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v 
Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
Zato bi bilo treba informacijsko in 
promocijsko shemo odpreti tudi za 
nekatere živilske proizvode iz kmetijskih 
proizvodov v skladu z drugimi shemami 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP), kot so evropske sheme 
kakovosti, ki že določajo mehanizme, 

(6) Unija izvaža v glavnem končne 
kmetijske proizvode, vključno s 
kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v 
Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
Zato bi bilo treba informacijsko in 
promocijsko shemo odpreti tudi za 
nekatere živilske proizvode iz kmetijskih 
proizvodov v skladu z drugimi shemami 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP), kot so evropske sheme 
kakovosti, ki že določajo mehanizme, 
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odprte tem proizvodom. odprte tem proizvodom, ter sheme skupne 
kmetijske politike, ki omogočajo 
sproščanje in izkoriščanje potenciala 
evropskega kmetijskega in agroživilskega 
sektorja.

Or. ro

Predlog spremembe 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

(6) Unija izvaža v glavnem končne 
kmetijske proizvode, vključno s 
kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v 
Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
Zato bi bilo treba informacijsko in 
promocijsko shemo odpreti tudi za 
nekatere živilske proizvode iz kmetijskih 
proizvodov v skladu z drugimi shemami 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP), kot so evropske sheme 
kakovosti, ki že določajo mehanizme, 
odprte tem proizvodom.

(6) Unija izvaža v glavnem končne 
kmetijske proizvode, vključno s 
kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v 
Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).
Zato bi bilo treba informacijsko in 
promocijsko shemo odpreti tudi za 
nekatere kmetijske proizvode in živila v 
skladu z drugimi shemami skupne 
kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: 
SKP), kot so evropske sheme kakovosti, ki 
že določajo mehanizme, odprte tem 
proizvodom.

Or. fr

Obrazložitev

S tem so zajeti vsi proizvodi z ZOP, ZGO, ZTP in biološki proizvodi, omenjeni v Uredbah 
(EU) št. 1151/2012 in (ES) št. 834/2007.

Predlog spremembe 66
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(7) Informiranje o vinih Unije in njihova 
promocija sta med ključnimi ukrepi 
podpornih programov v vinskem sektorju, 
določenih s SKP. Zato bi bilo treba 
upravičenost vin do ukrepov za 
informiranje in promocijo v okviru te 
sheme omejiti izključno na primere, v 
katerih je vino povezano z drugim 
kmetijskim ali živilskim proizvodom.

črtano

Or. fi

Obrazložitev

EU zaradi resnih negativnih učinkov alkoholnih pijač na javno zdravje ne bi smela podpirati 
trženja le-teh.

Predlog spremembe 67
Brian Simpson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Predlog Komisije Predlog spremembe

(7) Informiranje o vinih Unije in njihova 
promocija sta med ključnimi ukrepi 
podpornih programov v vinskem sektorju, 
določenih s SKP. Zato bi bilo treba 
upravičenost vin do ukrepov za 
informiranje in promocijo v okviru te 
sheme omejiti izključno na primere, v 
katerih je vino povezano z drugim 
kmetijskim ali živilskim proizvodom.

črtano

Or. en

Obrazložitev

EU ne bi smela financirati promocije alkoholnih pijač. To ne bi bilo skladno z dejavnostmi 
EU na področju preprečevanja uživanja alkohola in bi nasprotovalo številnim drugim 
politikam, ki jih izvaja EU, in sicer politiki EU o javnem zdravju, strategiji EU za 
zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in zavezam EU k dejavnostim Svetovne 
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zdravstvene organizacije (globalna strategija SZO o alkoholu).

Predlog spremembe 68
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo.

Or. pt

Predlog spremembe 69
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
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tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo.

Or. pt

Predlog spremembe 70
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo.

Or. it

Predlog spremembe 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
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Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

Določiti bi bilo treba metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo.

Or. it

Predlog spremembe 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo.

Or. en

Obrazložitev

Ohraniti je treba ravnotežje delovanja. Da bi dosegli delujoč in učinkovit evropski trg, so 
potrebni ukrepi informiranja kot podpora razvoju, zato programi v tretjih državah ne bi smeli 
imeti prednosti v primerjavi z notranjimi trgi.

Predlog spremembe 73
George Lyon, James Nicholson
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik. Da 
bi spodbudili izvajanje večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, se zato vsaj 75 % 
proračuna, ki je namenjen informacijskim 
in promocijskim ukrepom, dodeli 
ukrepom, ki se izvajajo v tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi velikega števila trgovinskih sporazumov EU razvijajoči se trgi in gospodarstva tretjih 
držav ponujajo veliko možnosti za izvoz kmetijskih proizvodov. Cilj bi moral biti, da v EU 
pritečejo dodatni prihodki, namesto da se prihodki prerazporejajo znotraj Unije. S ciljnim 
usmerjanjem promocijskih ukrepov v tretje države lahko spodbudimo izvoz, gospodarsko rast 
in zaposlovanje. S tem se bodo povečali vhodni prihodki.

Predlog spremembe 74
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
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proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 85 % ocenjenih 
odhodkov.

Or. en

Obrazložitev

Očitno so možnosti za rast največje na zunanjih trgih. S proračunom v višini 200 milijonov 
EUR si lahko privoščimo vzdrževanje sedanjih sprejemljivih ravni notranjega informiranja in 
promocije ter povečamo zunanje izdatke na najmanj 85 %.

Predlog spremembe 75
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem postopoma doseči 70 %
ocenjenih odhodkov do leta 2020.

Or. es

Predlog spremembe 76
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8



PE529.733v01-00 20/144 AM\1019268SL.doc

SL

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 75 % ocenjenih 
odhodkov.

(8) V obdobju 2001–2011 je bilo le 30 % 
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena 
ukrepom za informiranje in promocijo na 
podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008, 
namenjenih za ukrepe na trgih tretjih držav, 
čeprav je potencial rasti na njih velik.
Določiti bi bilo treba posebne metode za 
spodbujanje izvajanja večjega števila 
ukrepov za informiranje o kmetijskih 
proizvodih Unije in njihovo promocijo v 
tretjih državah, zlasti obsežnejšo finančno 
podporo, s ciljem doseči 50 % ocenjenih 
odhodkov.

Or. pl

Obrazložitev

Promocija evropskih proizvodov je enako pomembna na trgu EU in v tretjih državah. 
Statistični podatki kažejo, da samo majhen delež Evropejcev prepozna logotipe proizvodov, ki 
koristijo zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo. Upoštevati je treba, da 
so podjetja, ki uporabljajo te logotipe, pogosto majhna ali celo mikropodjetja z zelo 
omejenimi viri za zagotavljanje informacij o svojih proizvodih in njihovo promocijo.

Predlog spremembe 77
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8 a) Komisija si bo prizadevala za 
financiranje promocijskih programov 
držav članic v skladu z deležem kmetijske 
proizvodnje posamezne države članice v 
skupni kmetijski proizvodnji EU.

Or. en
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Predlog spremembe 78
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Predlog Komisije Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev učinka ukrepov za 
informiranje in promocijo, ki se izvajajo, bi 
bilo treba te ukrepe oblikovati v okviru 
programov informiranja in promocije.
Doslej je bila predložitev teh programov 
naloga trgovinskih in medtrgovinskih
organizacij. Da bi se povečala število in 
kakovost predlaganih ukrepov, bi bilo treba 
obseg upravičencev razširiti na 
organizacije proizvajalcev. Poleg tega 
mora imeti Komisija možnost te programe 
dopolnjevati z ukrepi na lastno pobudo, 
zlasti da bi prispevala k odpiranju novih 
trgov.

(9) Za zagotovitev učinka ukrepov za 
informiranje in promocijo, ki se izvajajo, bi 
bilo treba te ukrepe oblikovati v okviru 
programov informiranja in promocije.
Doslej je bila predložitev teh programov 
naloga panožnih in medpanožnih
organizacij. Da bi se povečala število in 
kakovost predlaganih ukrepov, bi bilo treba 
obseg upravičencev razširiti na 
organizacije proizvajalcev in opraviti 
posvetovanja z državami članicami. Poleg 
tega mora imeti Komisija možnost te 
programe dopolnjevati z ukrepi na lastno 
pobudo, zlasti da bi prispevala k odpiranju
novih trgov.

Or. pt

Predlog spremembe 79
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Predlog Komisije Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev učinka ukrepov za 
informiranje in promocijo, ki se izvajajo, bi 
bilo treba te ukrepe oblikovati v okviru 
programov informiranja in promocije.
Doslej je bila predložitev teh programov 
naloga trgovinskih in medtrgovinskih
organizacij. Da bi se povečala število in 
kakovost predlaganih ukrepov, bi bilo treba 
obseg upravičencev razširiti na 
organizacije proizvajalcev. Poleg tega 
mora imeti Komisija možnost te programe 
dopolnjevati z ukrepi na lastno pobudo, 

(9) Za zagotovitev učinka ukrepov za 
informiranje in promocijo, ki se izvajajo, bi 
bilo treba te ukrepe oblikovati v okviru 
programov informiranja in promocije.
Doslej je bila predložitev teh programov 
naloga panožnih in medpanožnih
organizacij. Da bi se povečala število in 
kakovost predlaganih ukrepov, bi bilo treba 
obseg upravičencev razširiti na 
organizacije proizvajalcev, vključno z 
zadrugami ter malimi in srednje velikimi 
podjetji. Poleg tega mora imeti Komisija 
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zlasti da bi prispevala k odpiranju novih 
trgov.

možnost te programe dopolnjevati z ukrepi 
na lastno pobudo, zlasti da bi prispevala k 
odpiranju novih trgov.

Or. pt

Predlog spremembe 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za zagotovitev učinka ukrepov za 
informiranje in promocijo, ki se izvajajo, bi 
bilo treba te ukrepe oblikovati v okviru 
programov informiranja in promocije.
Doslej je bila predložitev teh programov 
naloga trgovinskih in medtrgovinskih
organizacij. Da bi se povečala število in 
kakovost predlaganih ukrepov, bi bilo treba 
obseg upravičencev razširiti na 
organizacije proizvajalcev. Poleg tega 
mora imeti Komisija možnost te programe 
dopolnjevati z ukrepi na lastno pobudo, 
zlasti da bi prispevala k odpiranju novih 
trgov.

(9) Za zagotovitev učinka ukrepov za 
informiranje in promocijo, ki se izvajajo, bi 
bilo treba te ukrepe oblikovati v okviru 
programov informiranja in promocije.
Doslej je bila predložitev teh programov 
naloga panožnih in medpanožnih
organizacij, ki so zastopale enega ali več 
zainteresiranih sektorjev. Da bi se 
povečala število in kakovost predlaganih 
ukrepov, bi bilo treba obseg upravičencev 
razširiti na organizacije proizvajalcev.
Poleg tega mora imeti Komisija možnost te 
programe dopolnjevati z ukrepi na lastno 
pobudo, zlasti da bi prispevala k odpiranju 
novih trgov.

Or. it

Predlog spremembe 81
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10) Ukrepi za informiranje in promocijo, 
ki jih sofinancira Unija, morajo vključevati 
posebno evropsko razsežnost. V ta namen 
ter za preprečevanje razpršenosti sredstev 

(10) Ukrepi za informiranje in promocijo, 
ki jih sofinancira Unija, morajo vključevati 
posebno evropsko razsežnost in posvečati 
enako pozornost notranjemu in 
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in povečanje prepoznavnosti Evrope skozi 
te ukrepe za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in njihovo promocijo bi bilo 
treba predvideti pripravo delovnega 
programa, v katerem bi bile opredeljene 
strateške prednostne naloge teh ukrepov, 
kar zadeva populacije, proizvode, teme in 
trge, na katere se je treba osredotočiti, ter v 
katerem bi bile določene značilnosti 
informacijskih in promocijskih sporočil.
Komisija bo zlasti upoštevala prevladujoči 
položaj malih in srednje velikih podjetij v 
agroživilskem sektorju, sektorje, ki so 
upravičeni do izrednih ukrepov, določenih 
v členih 154, 155 in 156 Uredbe (EU) 
št. XXX/20… [Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)], 
ter sporazume o prosti trgovini v okviru 
trgovinske politike Evropske unije za 
ukrepe, ki zadevajo tretje države.

zunanjemu trgu ter v enaki meri 
priznavati pomen lokalnih in regionalnih 
ravni v notranjem okviru ter razvijajočih 
se svetovnih trgov v zunanjem okviru. V ta 
namen ter za preprečevanje razpršenosti 
sredstev in povečanje prepoznavnosti 
Evrope skozi te ukrepe za informiranje o 
kmetijskih proizvodih in njihovo 
promocijo bi bilo treba predvideti pripravo 
delovnega programa, v katerem bi bile 
opredeljene strateške prednostne naloge teh 
ukrepov, kar zadeva populacije, proizvode, 
teme in trge, na katere se je treba 
osredotočiti, ter v katerem bi bile določene 
značilnosti informacijskih in promocijskih 
sporočil. Komisija bo zlasti upoštevala
nacionalne strateške interese, prevladujoči 
položaj malih in srednje velikih podjetij v 
agroživilskem sektorju, sektorje, ki so 
upravičeni do izrednih ukrepov, določenih 
v členih 154, 155 in 156 Uredbe (EU) 
št. XXX/20… [Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)], 
ter sporazume o prosti trgovini v okviru 
trgovinske politike Evropske unije za 
ukrepe, ki zadevajo tretje države, ter 
predviden učinek zadevnih sporazumov 
na lokalna in regionalna gospodarstva.

Or. pt

Predlog spremembe 82
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10) Ukrepi za informiranje in promocijo, 
ki jih sofinancira Unija, morajo vključevati 
posebno evropsko razsežnost. V ta namen 
ter za preprečevanje razpršenosti sredstev 
in povečanje prepoznavnosti Evrope skozi 

(10) Ukrepi za informiranje in promocijo, 
ki jih sofinancira Unija, morajo vključevati 
posebno evropsko razsežnost. V ta namen 
ter za preprečevanje razpršenosti sredstev 
in povečanje prepoznavnosti Evrope skozi 
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te ukrepe za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in njihovo promocijo bi bilo 
treba predvideti pripravo delovnega 
programa, v katerem bi bile opredeljene 
strateške prednostne naloge teh ukrepov, 
kar zadeva populacije, proizvode, teme in 
trge, na katere se je treba osredotočiti, ter v 
katerem bi bile določene značilnosti 
informacijskih in promocijskih sporočil.
Komisija bo zlasti upoštevala prevladujoči 
položaj malih in srednje velikih podjetij v
agroživilskem sektorju, sektorje, ki so 
upravičeni do izrednih ukrepov, določenih 
v členih 154, 155 in 156 Uredbe (EU) 
št. XXX/20… [Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)], 
ter sporazume o prosti trgovini v okviru 
trgovinske politike Evropske unije za 
ukrepe, ki zadevajo tretje države.

te ukrepe za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in njihovo promocijo bi bilo 
treba predvideti pripravo delovnega 
programa, v katerem bi bile opredeljene 
strateške prednostne naloge teh ukrepov, 
kar zadeva populacije, proizvode, teme in 
trge, na katere se je treba osredotočiti, ter v 
katerem bi bile določene značilnosti 
informacijskih in promocijskih sporočil.
Komisija bo zlasti upoštevala prevladujoči 
položaj malih in srednje velikih podjetij v 
agroživilskem sektorju, sektorje, ki so 
upravičeni do izrednih ukrepov, določenih 
v členih 154, 155 in 156 Uredbe (EU) 
št. XXX/20… [Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)], 
ter sporazume o prosti trgovini v okviru 
trgovinske politike Evropske unije za 
ukrepe, ki zadevajo tretje države. Ta 
program bi moral dopolnjevati druge 
ukrepe, ki se sprejmejo na pobudo držav 
članic ali izvajalcev, in bi moral biti 
združljiv z njimi. Mala in srednje velika 
podjetja v agroživilskem sektorju ter 
zadruge bi morali biti deležni prednostne 
obravnave in višje stopnje sofinanciranja 
s strani Komisije.

Or. pt

Predlog spremembe 83
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10) Ukrepi za informiranje in promocijo, 
ki jih sofinancira Unija, morajo vključevati 
posebno evropsko razsežnost. V ta namen 
ter za preprečevanje razpršenosti sredstev 
in povečanje prepoznavnosti Evrope skozi 
te ukrepe za informiranje o kmetijskih 

(10) Ukrepi za informiranje in promocijo, 
ki jih sofinancira Unija, morajo vključevati 
posebno evropsko razsežnost. V ta namen 
ter za preprečevanje razpršenosti sredstev 
in povečanje prepoznavnosti evropskih 
kmetijskih proizvodov skozi te ukrepe za 
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proizvodih in njihovo promocijo bi bilo 
treba predvideti pripravo delovnega 
programa, v katerem bi bile opredeljene 
strateške prednostne naloge teh ukrepov, 
kar zadeva populacije, proizvode, teme in 
trge, na katere se je treba osredotočiti, ter v 
katerem bi bile določene značilnosti 
informacijskih in promocijskih sporočil.
Komisija bo zlasti upoštevala prevladujoči 
položaj malih in srednje velikih podjetij v 
agroživilskem sektorju, sektorje, ki so 
upravičeni do izrednih ukrepov, določenih 
v členih 154, 155 in 156 Uredbe (EU) 
št. XXX/20… [Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)], 
ter sporazume o prosti trgovini v okviru 
trgovinske politike Evropske unije za 
ukrepe, ki zadevajo tretje države.

informiranje in promocijo bi bilo treba 
predvideti pripravo delovnega programa, v 
katerem bi bile opredeljene strateške 
prednostne naloge teh ukrepov, kar zadeva 
populacije, proizvode, teme in trge, na 
katere se je treba osredotočiti, ter v 
katerem bi bile določene značilnosti 
informacijskih in promocijskih sporočil.
Komisija bo zlasti upoštevala prevladujoči 
položaj mikropodjetij ter malih in srednje 
velikih podjetij v agroživilskem sektorju,
sektorje, ki so upravičeni do izrednih 
ukrepov, določenih v členih 154, 155 
in 156 Uredbe (EU) št. XXX/20… 
[Evropskega parlamenta in Sveta z dne [...] 
o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni 
SUT) (COM(2011) 626)], ter sporazume o 
prosti trgovini v okviru trgovinske politike 
Evropske unije za ukrepe, ki zadevajo 
tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Mikropodjetja predstavljajo pomemben del agroživilskega sektorja in prednost je treba dati 
organizacijam predlagateljicam, ki si prizadevajo za vključitev mikropodjetij, saj imajo le-ta 
manj virov za ukrepe obveščanja in promocije.

Predlog spremembe 84
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10) Ukrepi za informiranje in promocijo, 
ki jih sofinancira Unija, morajo vključevati 
posebno evropsko razsežnost. V ta namen 
ter za preprečevanje razpršenosti sredstev 
in povečanje prepoznavnosti Evrope skozi 
te ukrepe za informiranje o kmetijskih
proizvodih in njihovo promocijo bi bilo 
treba predvideti pripravo delovnega 

(10) Ukrepi za informiranje in promocijo, 
ki jih sofinancira Unija, morajo vključevati 
posebno evropsko razsežnost. V ta namen 
ter za preprečevanje razpršenosti sredstev 
in povečanje prepoznavnosti Evrope skozi 
te ukrepe za informiranje o agroživilskih
proizvodih in njihovo promocijo bi bilo 
treba predvideti pripravo delovnega 
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programa, v katerem bi bile opredeljene 
strateške prednostne naloge teh ukrepov, 
kar zadeva populacije, proizvode, teme in 
trge, na katere se je treba osredotočiti, ter v 
katerem bi bile določene značilnosti 
informacijskih in promocijskih sporočil.
Komisija bo zlasti upoštevala prevladujoči 
položaj malih in srednje velikih podjetij v 
agroživilskem sektorju, sektorje, ki so 
upravičeni do izrednih ukrepov, določenih 
v členih 154, 155 in 156 Uredbe (EU) 
št. XXX/20… [Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)], 
ter sporazume o prosti trgovini v okviru 
trgovinske politike Evropske unije za 
ukrepe, ki zadevajo tretje države.

programa, v katerem bi bile opredeljene 
strateške prednostne naloge teh ukrepov, 
kar zadeva populacije, proizvode, teme in 
trge, na katere se je treba osredotočiti, ter v 
katerem bi bile določene značilnosti 
informacijskih in promocijskih sporočil.
Komisija bo zlasti upoštevala prevladujoči 
položaj malih in srednje velikih podjetij v 
agroživilskem sektorju, sektorje, ki so 
upravičeni do izrednih ukrepov, določenih 
v členih 154, 155 in 156 Uredbe (EU) 
št. XXX/20… [Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov 
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)], 
ter sporazume o prosti trgovini v okviru 
trgovinske politike Evropske unije za 
ukrepe, ki zadevajo tretje države.

Or. es

Predlog spremembe 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(10 a) Delovni program, ki ga pripravi 
Komisija, bi moral temeljiti na ciljih, 
določenih v tej uredbi, ti pa so povečanje 
tržnega deleža evropskih proizvodov, 
povečanje njihove konkurenčnosti in 
odpiranje novih trgov, zlasti v sektorjih, ki 
so najbolj prizadeti zaradi trgovinskih 
sporazumov, obveščanje potrošnikov o 
visokih standardih, ki jih zahteva 
zakonodaja EU za proizvode EU, ter 
povečanje prepoznavnosti evropskih shem 
kakovosti (ZOP, ZGO, ZTP, ekološko) in 
osveščenosti o njih.

Or. en
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Predlog spremembe 86
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(11a) Ta politika informiranja in 
promocije bi morala temeljiti na štirih 
glavnih ciljih: ustvarjanju večje evropske 
dodane vrednosti v živilskem sektorju; 
večji privlačnosti in odločnosti; 
enostavnejšemu upravljanju; in večji 
sinergiji med različnimi promocijskimi 
instrumenti.

Or. pt

Predlog spremembe 87
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Komisija mora zunaj okvira ukrepov 
za informiranje in promocijo na evropski 
ravni vzpostaviti in usklajevati službe za 
tehnično podporo, ki subjektom pomagajo 
pri sodelovanju v sofinanciranih 
programih, vodenju učinkovitih kampanj 
ali razvoju njihovih izvoznih dejavnosti.

(12) Komisija mora zunaj okvira ukrepov 
za informiranje in promocijo na evropski 
ravni vzpostaviti in usklajevati službe za 
tehnično podporo, ki subjekte obveščajo o 
vrstah programov, do katerih lahko 
dostopajo, in jim pomagajo pri 
sodelovanju v sofinanciranih programih, 
vodenju učinkovitih kampanj ali razvoju 
njihovih izvoznih dejavnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 88
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Komisija mora zunaj okvira ukrepov 
za informiranje in promocijo na evropski 
ravni vzpostaviti in usklajevati službe za 
tehnično podporo, ki subjektom pomagajo 
pri sodelovanju v sofinanciranih 
programih, vodenju učinkovitih kampanj 
ali razvoju njihovih izvoznih dejavnosti.

(12) Komisija mora zunaj okvira ukrepov 
za informiranje in promocijo ob 
upoštevanju posebnih značilnosti 
posameznih držav na evropski ravni 
vzpostaviti in usklajevati službe za 
tehnično podporo, ki subjektom pomagajo 
pri sodelovanju v sofinanciranih 
programih, vodenju učinkovitih kampanj 
ali razvoju njihovih izvoznih dejavnosti.
Zaželeno je tudi, da bi Komisija izdala 
preprost in celovit priročnik, ki bi 
potencialnim upravičencem pomagal pri 
upoštevanju pravil in postopkov v zvezi s 
to politiko.

Or. pt

Predlog spremembe 89
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12a) Pozornost je treba posvetiti tudi 
potrebi, da se tem politikam dodelijo večja 
proračunska sredstva, programi pa se 
oblikujejo bolj prožno, da jih bo mogoče v 
fazi izvajanja prilagajati spremenljivim 
tržnim pogojem. Zmanjšati je treba tudi 
raven podrobnosti, ki se zahteva pri 
predložitvi programov.

Or. pt

Predlog spremembe 90
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(13) Ukrepi za informiranje o kmetijskih
proizvodih in njihovo promocijo, ki jih 
sofinancira Unija, niso usmerjeni v 
zaščitene blagovne znamke ali njihovo 
posebno poreklo. Kljub temu se lahko z 
označevanjem blagovnih znamk ali porekla 
v okviru ukrepov za promocijo ustvari 
učinek vzvoda, zlasti v tretjih državah.
Zato bi ob upoštevanju posebnih pogojev, 
ki jih je treba določiti, in zlasti pravic do 
varstva industrijske lastnine moralo biti 
mogoče blagovnim znamkam in poreklu 
zagotoviti večjo prepoznavnost, hkrati pa 
ohraniti primerno ravnovesje z 
izpostavljanjem splošnih sporočil, 
osredotočenih na posebne značilnosti 
kmetijskih proizvodov in živilskih 
proizvodov iz kmetijskih proizvodov, ki 
izhajajo iz Unije.

(13) Ukrepi za informiranje o agroživilskih
proizvodih in njihovo promocijo, ki jih 
sofinancira Unija, niso usmerjeni v 
zaščitene blagovne znamke ali njihovo 
posebno poreklo. Kljub temu se lahko z 
označevanjem blagovnih znamk ali porekla 
v okviru ukrepov za promocijo ustvari 
učinek vzvoda, zlasti v tretjih državah.
Zato bi ob upoštevanju posebnih pogojev, 
ki jih je treba določiti, in zlasti pravic do 
varstva industrijske lastnine moralo biti 
mogoče blagovnim znamkam in poreklu 
zagotoviti večjo prepoznavnost, hkrati pa 
ohraniti primerno ravnovesje z 
izpostavljanjem splošnih sporočil, 
osredotočenih na posebne značilnosti 
kmetijskih proizvodov in živilskih 
proizvodov iz kmetijskih proizvodov, ki 
izhajajo iz Unije.

Or. es

Predlog spremembe 91
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Predlog Komisije Predlog spremembe

(14) Unija poskuša poenostaviti 
regulativno okolje SKP. Ta pristop bi bilo 
treba uporabiti tudi za uredbo o ukrepih za 
informiranje o kmetijskih proizvodih in 
njihovo promocijo. Predvsem bi bilo treba 
pregledati načela upravljanja programov 
informiranja in promocije, da bi ta načela 
poenostavili ter Komisiji omogočili, da 
določi pravila in postopke, s katerimi sta 
urejena predložitev in izbor predlogov za 
programe.

(14) Unija poskuša poenostaviti 
regulativno okolje SKP. Ta pristop bi bilo 
treba uporabiti tudi za uredbo o ukrepih za 
informiranje o kmetijskih proizvodih in 
njihovo promocijo. Predvsem bi bilo treba 
pregledati načela upravljanja programov 
informiranja in promocije, da bi ta načela 
poenostavili ter Komisiji omogočili, da ob 
upoštevanju posebnih značilnosti 
posameznih držav določi pravila in 
postopke, s katerimi sta urejena predložitev 
in izbor predlogov za programe.
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Or. pt

Predlog spremembe 92
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija bi morala
praviloma nositi samo del stroškov 
programov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Nekateri upravni stroški in 
stroški za osebje, ki niso povezani z 
izvajanjem SKP, so sestavni del ukrepov za
informiranje in promocijo ter bodo lahko 
upravičeni do financiranja Unije.

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija in država 
članica bi morali praviloma sofinancirati
del stroškov programov, ne pa prevzeti 
vseh stroškov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Kljub temu pa bi moralo biti 
pri krizah v kmetijskem sektorju možno 
stopnjo sofinanciranja Unije dvigniti na 
100 %. V tem primeru bi moralo biti 
možno hitro sprejeti krizne ukrepe zunaj 
rednega postopka. Nekateri upravni stroški 
in stroški za osebje, ki niso povezani z 
izvajanjem SKP, so sestavni del ukrepov za 
informiranje in promocijo ter bodo lahko 
upravičeni do financiranja Unije.

Or. de

Predlog spremembe 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Predlog Komisije Predlog spremembe

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija bi morala 
praviloma nositi samo del stroškov 
programov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Nekateri upravni stroški in 
stroški za osebje, ki niso povezani z 

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija bi morala 
praviloma nositi samo del stroškov 
programov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Države članice lahko krijejo 
del stroškov programov. Nekateri upravni 
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izvajanjem SKP, so sestavni del ukrepov za 
informiranje in promocijo ter bodo lahko 
upravičeni do financiranja Unije.

stroški in stroški za osebje, ki niso 
povezani z izvajanjem SKP, so sestavni del 
ukrepov za informiranje in promocijo ter 
bodo lahko upravičeni do financiranja 
Unije.

Or. pl

Obrazložitev

Da bi v celoti podprli evropski kmetijski sektor, je potrebno dodatno financiranje s strani 
držav članic.

Predlog spremembe 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Predlog Komisije Predlog spremembe

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija bi morala 
praviloma nositi samo del stroškov 
programov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Nekateri upravni stroški in 
stroški za osebje, ki niso povezani z 
izvajanjem SKP, so sestavni del ukrepov za 
informiranje in promocijo ter bodo lahko 
upravičeni do financiranja Unije.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 95
Esther de Lange

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Predlog Komisije Predlog spremembe

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija bi morala 

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija bi morala 
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praviloma nositi samo del stroškov 
programov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Nekateri upravni stroški in 
stroški za osebje, ki niso povezani z 
izvajanjem SKP, so sestavni del ukrepov za 
informiranje in promocijo ter bodo lahko 
upravičeni do financiranja Unije.

praviloma nositi samo del stroškov 
programov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Nekateri upravni stroški in 
stroški za osebje, ki niso povezani z 
izvajanjem SKP, so sestavni del ukrepov za 
informiranje in promocijo ter bodo lahko 
upravičeni do financiranja Unije.
Sofinanciranje s strani Unije se ne sme v 
nobenem primeru povišati na 100 %.

Or. nl

Predlog spremembe 96
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Predlog Komisije Predlog spremembe

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija bi morala 
praviloma nositi samo del stroškov 
programov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Nekateri upravni stroški in 
stroški za osebje, ki niso povezani z 
izvajanjem SKP, so sestavni del ukrepov za 
informiranje in promocijo ter bodo lahko 
upravičeni do financiranja Unije.

(16) Določiti bi bilo treba merila za 
financiranje ukrepov. Unija bi morala 
praviloma nositi samo del stroškov 
programov, da bi zainteresirane 
organizacije predlagateljice prevzele 
odgovornost. Nekateri upravni stroški in 
stroški za osebje, ki niso povezani z 
izvajanjem SKP, so sestavni del ukrepov za 
informiranje in promocijo ter bodo lahko 
upravičeni do financiranja Unije. Del 
stroškov lahko krijejo tudi države članice.

Or. pt

Predlog spremembe 97
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(16a) Razmisliti bi bilo treba o promociji 
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porekla proizvodov, ki niso zajeti z 
označbami kakovosti, s katero bi poudarili 
njihove značilnosti in lastnosti.

Or. pt

Predlog spremembe 98
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev skladnosti, 
učinkovitosti in dobrega upravljanja 
ukrepov, določenih v tej uredbi, ter 
učinkovite uporabe finančnih sredstev 
Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva posebne 
pogoje glede vidnosti blagovnih znamk in
označevanja porekla proizvodov, merila za 
upravičenost organizacij predlagateljic,
pogoje javnega razpisa za izvajalske 
organe, pogoje, pod katerimi je lahko 
organizacija predlagateljica pooblaščena, 
da sama izvaja nekatere dele programa, ter 
posebne pogoje za upravičenost stroškov 
za ukrepe za informiranje in promocijo 
pri enostavnih programih. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi z 
zunanjimi strokovnjaki. Pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov bi morala 
paziti, da Evropskemu parlamentu in Svetu 
sočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
vse ustrezne dokumente.

(18) Za zagotovitev skladnosti, 
učinkovitosti in dobrega upravljanja 
ukrepov, določenih v tej uredbi, ter 
učinkovite uporabe finančnih sredstev 
Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva posebne 
pogoje glede prepoznavnosti blagovnih 
znamk in pogoje, pod katerimi je lahko 
organizacija predlagateljica pooblaščena, 
da sama izvaja nekatere dele programa.
Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi z zunanjimi 
strokovnjaki. Pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov bi morala paziti, da 
Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno, 
pravočasno in ustrezno predloži vse 
ustrezne dokumente.

Or. en

Predlog spremembe 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev skladnosti, 
učinkovitosti in dobrega upravljanja 
ukrepov, določenih v tej uredbi, ter 
učinkovite uporabe finančnih sredstev 
Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva posebne 
pogoje glede vidnosti blagovnih znamk in 
označevanja porekla proizvodov, merila za 
upravičenost organizacij predlagateljic, 
pogoje javnega razpisa za izvajalske 
organe, pogoje, pod katerimi je lahko 
organizacija predlagateljica pooblaščena, 
da sama izvaja nekatere dele programa, ter 
posebne pogoje za upravičenost stroškov 
za ukrepe za informiranje in promocijo pri 
enostavnih programih. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi z 
zunanjimi strokovnjaki. Pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov bi morala 
paziti, da Evropskemu parlamentu in Svetu 
sočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
vse ustrezne dokumente.

(18) Za zagotovitev skladnosti, 
učinkovitosti in dobrega upravljanja 
ukrepov, določenih v tej uredbi, ter 
učinkovite uporabe finančnih sredstev 
Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva posebne 
pogoje glede prepoznavnosti blagovnih 
znamk in označevanja porekla proizvodov, 
merila za upravičenost organizacij 
predlagateljic, pogoje javnega razpisa za 
izvajalske organe, pogoje, pod katerimi je 
lahko organizacija predlagateljica 
pooblaščena, da sama izvaja nekatere dele 
programa, delovne programe, v katerih so 
določene strateške prednostne naloge, ter 
posebne pogoje za upravičenost stroškov 
za ukrepe za informiranje in promocijo pri 
enostavnih programih. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi z 
zunanjimi strokovnjaki. Pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov bi morala 
paziti, da Evropskemu parlamentu in Svetu 
sočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
vse ustrezne dokumente.

Or. en

Predlog spremembe 100
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev skladnosti, 
učinkovitosti in dobrega upravljanja 
ukrepov, določenih v tej uredbi, ter 
učinkovite uporabe finančnih sredstev 

(18) Za zagotovitev skladnosti, 
učinkovitosti in dobrega upravljanja 
ukrepov, določenih v tej uredbi, ter 
učinkovite uporabe finančnih sredstev 
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Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva posebne 
pogoje glede vidnosti blagovnih znamk in 
označevanja porekla proizvodov, merila za 
upravičenost organizacij predlagateljic, 
pogoje javnega razpisa za izvajalske 
organe, pogoje, pod katerimi je lahko 
organizacija predlagateljica pooblaščena, 
da sama izvaja nekatere dele programa, ter 
posebne pogoje za upravičenost stroškov 
za ukrepe za informiranje in promocijo pri 
enostavnih programih. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi z 
zunanjimi strokovnjaki. Pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov bi morala 
paziti, da Evropskemu parlamentu in Svetu 
sočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
vse ustrezne dokumente.

Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva posebne 
pogoje glede prepoznavnosti blagovnih 
znamk in označevanja porekla proizvodov, 
merila za upravičenost organizacij 
predlagateljic, pogoje javnega razpisa za 
izvajalske organe, pogoje, pod katerimi je 
lahko organizacija predlagateljica 
pooblaščena, da sama izvaja nekatere dele 
programa, ter posebne pogoje za 
upravičenost stroškov za ukrepe za 
informiranje in promocijo pri enostavnih 
programih. Zlasti je pomembno, da 
Komisija pri pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi z državami 
članicami in zunanjimi strokovnjaki. Pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov bi 
morala paziti, da Evropskemu parlamentu 
in Svetu sočasno, pravočasno in ustrezno 
predloži vse ustrezne dokumente.

Or. pt

Predlog spremembe 101
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev skladnosti, 
učinkovitosti in dobrega upravljanja 
ukrepov, določenih v tej uredbi, ter 
učinkovite uporabe finančnih sredstev 
Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva posebne 
pogoje glede vidnosti blagovnih znamk in 
označevanja porekla proizvodov, merila za 
upravičenost organizacij predlagateljic, 
pogoje javnega razpisa za izvajalske 
organe, pogoje, pod katerimi je lahko 
organizacija predlagateljica pooblaščena, 
da sama izvaja nekatere dele programa, ter 

(18) Za zagotovitev skladnosti, 
učinkovitosti in dobrega upravljanja 
ukrepov, določenih v tej uredbi, ter 
učinkovite uporabe finančnih sredstev 
Unije bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, kar zadeva posebne 
pogoje glede prepoznavnosti blagovnih 
znamk in označevanja porekla proizvodov, 
merila za upravičenost organizacij 
predlagateljic, pogoje javnega razpisa za 
izvajalske organe, pogoje, pod katerimi je 
lahko organizacija predlagateljica 
pooblaščena, da sama izvaja nekatere dele 
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posebne pogoje za upravičenost stroškov 
za ukrepe za informiranje in promocijo pri 
enostavnih programih. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi z 
zunanjimi strokovnjaki. Pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov bi morala 
paziti, da Evropskemu parlamentu in Svetu 
sočasno, pravočasno in ustrezno predloži 
vse ustrezne dokumente.

programa, ter posebne pogoje za 
upravičenost stroškov za ukrepe za 
informiranje in promocijo pri enostavnih 
programih. Zlasti je pomembno, da 
Komisija pri pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi z zunanjimi 
strokovnjaki in strokovnjaki iz držav 
članic. Pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov bi morala paziti, da 
Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno, 
pravočasno in ustrezno predloži vse 
ustrezne dokumente.

Or. en

Predlog spremembe 102
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Predlog Komisije Predlog spremembe

(19) Za lažji prehod s sistema, 
vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 3/2008, 
na sistem, določen v tej uredbi, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, kar zadeva določitev prehodnih 
določb med določbami Uredbe (ES) 
št. 3/2008 in določbami te uredbe.

(19) Za lažji prehod s sistema, 
vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 3/2008, 
na sistem, določen v tej uredbi, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti izvedbena 
pooblastila za določitev prehodnih določb 
med določbami Uredbe (ES) št. 3/2008 in 
določbami te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 103
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Predlog Komisije Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
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Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z 
delovnim programom, v katerem so 
določene strateške prednostne naloge, 
izborom enostavnih programov, pravili za 
izvajanje, spremljanje in nadziranje 
enostavnih programov, pravili za sklepanje 
pogodb o izvajanju enostavnih programov, 
izbranih na podlagi te uredbe, ter skupnim 
okvirom za ocenjevanje učinka programov.
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta17.

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z 
delovnim programom, v katerem so 
določene strateške prednostne naloge, 
izborom enostavnih programov, pravili za 
izvajanje, spremljanje in nadziranje 
enostavnih programov, pravili za sklepanje 
pogodb o izvajanju enostavnih programov, 
izbranih na podlagi te uredbe, posebnimi 
pogoji označevanja porekla proizvodov, 
merili za upravičenost organizacij 
predlagateljic, pogoji javnega razpisa za 
izvajalske organe, posebnimi pogoji za 
upravičenost stroškov za ukrepe za 
informiranje in promocijo pri programih
ter skupnim okvirom za ocenjevanje učinka 
programov. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta17.

__________________ __________________
17 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

17 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Predlog Komisije Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z
delovnim programom, v katerem so 
določene strateške prednostne naloge,

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z 
izborom enostavnih programov, pravili za 
izvajanje, spremljanje in nadziranje 
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izborom enostavnih programov, pravili za 
izvajanje, spremljanje in nadziranje 
enostavnih programov, pravili za sklepanje 
pogodb o izvajanju enostavnih programov, 
izbranih na podlagi te uredbe, ter skupnim 
okvirom za ocenjevanje učinka programov.
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta17.

enostavnih programov, pravili za sklepanje 
pogodb o izvajanju enostavnih programov, 
izbranih na podlagi te uredbe, ter skupnim 
okvirom za ocenjevanje učinka programov.
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta17.

__________________ __________________
17 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

17 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 105
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Predlog Komisije Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z 
delovnim programom, v katerem so 
določene strateške prednostne naloge, 
izborom enostavnih programov, pravili za 
izvajanje, spremljanje in nadziranje 
enostavnih programov, pravili za sklepanje 
pogodb o izvajanju enostavnih programov, 
izbranih na podlagi te uredbe, ter skupnim 
okvirom za ocenjevanje učinka programov.
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta17.

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z 
delovnim programom, v katerem so na 
podlagi informacij, ki so jih zagotovile 
države članice, določene strateške 
prednostne naloge, izborom enostavnih 
programov, pravili za izvajanje, 
spremljanje in nadziranje enostavnih 
programov, pravili za sklepanje pogodb o 
izvajanju enostavnih programov, izbranih 
na podlagi te uredbe, ter skupnim okvirom 
za ocenjevanje učinka programov. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta.
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__________________ __________________
17 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

17 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 
str. 13).

Or. pt

Predlog spremembe 106
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ukrepi za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in nekaterih živilskih 
proizvodih iz kmetijskih proizvodov ter za 
njihovo promocijo (v nadaljnjem besedilu: 
ukrepi za informiranje in promocijo), ki se 
izvajajo na notranjem trgu ali v tretjih 
državah, se lahko pod pogoji iz te uredbe v 
celoti ali delno financirajo iz proračuna 
Unije.

Ukrepi za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in nekaterih živilskih 
proizvodih iz kmetijskih proizvodov ter za 
njihovo promocijo (v nadaljnjem besedilu: 
ukrepi za informiranje in promocijo) so 
deležni enake pozornosti, ne glede na to, 
ali se izvajajo na notranjem trgu, na 
evropski, nacionalni, regionalni ali
lokalni ravni, ali v tretjih državah,
vključno s svetovnimi trgi v vzponu, in se 
lahko pod pogoji iz te uredbe v celoti ali 
delno financirajo iz proračuna Unije.

Or. pt

Predlog spremembe 107
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ukrepi za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in nekaterih živilskih

Ukrepi za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in predelanih proizvodih iz 
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proizvodih iz kmetijskih proizvodov ter za 
njihovo promocijo (v nadaljnjem besedilu: 
ukrepi za informiranje in promocijo), ki se 
izvajajo na notranjem trgu ali v tretjih 
državah, se lahko pod pogoji iz te uredbe v 
celoti ali delno financirajo iz proračuna 
Unije.

kmetijskih proizvodov ter za njihovo 
promocijo (v nadaljnjem besedilu: ukrepi 
za informiranje in promocijo), ki se 
izvajajo na notranjem trgu ali v tretjih 
državah, se lahko pod pogoji iz te uredbe v 
celoti ali delno financirajo iz proračuna 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Člen 1a

Cilji

V delovnem programu iz člena 8 se 
upoštevajo naslednji cilji:

(a) povečanje tržnega deleža proizvodov iz 
EU in odpiranje novih trgov s posebnim 
poudarkom na trgih z največjim 
potencialom rasti;

(b) izboljšanje konkurenčnosti in 
prepoznavnosti evropskih proizvodov 
znotraj in zunaj Evropske unije, zlasti 
tistih, ki so najbolj občutljivi na učinke 
globalizacije mednarodne trgovine;

(c) zagotavljanje informacij potrošnikom 
o visokih standardih, ki jih morajo 
dosegati proizvodi EU in ki izvirajo iz 
uporabe skupne kmetijske politike (SKP), 
s posebnim poudarkom na varnosti hrane, 
pristnosti, hranilnih in zdravstvenih 
vidikih, dobrem počutju živali in 
varovanju okolja;

(d) povečanje osveščenosti in priznavanja 
evropskih shem kakovosti (ZOP, ZGO, 
ZTP, ekološko);
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Or. en

Obrazložitev

Cilji promocijske politike morajo biti jasno navedeni in vključeni v temeljnem aktu.

Predlog spremembe 109
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Člen 1a

Cilji

V delovnem programu iz člena 8 se 
upoštevajo naslednji cilji:

(a) povečanje tržnega deleža kmetijskih 
proizvodov iz EU s posebnim poudarkom 
na trgih z največjim potencialom rasti;

(b) ponovna vzpostavitev običajnih tržnih 
razmer v primeru hudih motenj, izgube 
zaupanja potrošnikov ali drugih posebnih 
težav;

(c) izboljšanje konkurenčnosti in 
prepoznavnosti evropskih agroživilskih 
proizvodov tako znotraj kot zunaj Unije, s 
posebnim poudarkom na proizvodih, ki so 
najbolj občutljivi na učinke globalizacije v 
mednarodni trgovini;

(d) zagotavljanje informacij potrošnikom 
o visokih standardih, ki jih morajo 
dosegati kmetijski proizvodi EU in ki 
izvirajo iz uporabe skupne kmetijske 
politike (SKP).

Or. pl

Obrazložitev

Vsebina delovnega programa mora biti podrobneje opredeljena, da se zagotovi, da bodo 
lahko kmetje in proizvajalci v EU ob soočenju z naraščajočo konkurenco na kmetijskih trgih 
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uživali prednosti, ki jim pripadajo, če spoštujejo stroge standarde kakovosti in varnosti hrane. 
Zagotoviti je treba tudi, da se podpora EU za ukrepe informiranja in promocije zagotovi 
samo v primeru kmetijskih proizvodov, ki so v celoti evropskega porekla. 

Predlog spremembe 110
Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a

Cilji

V delovnem programu iz člena 8 se 
upoštevajo naslednji cilji:

(a) povečanje tržnih deležev proizvodov iz 
Unije, s posebnim poudarkom na trgih, ki 
imajo največji potencial za rast;

(b) povečanje konkurenčnosti in 
prepoznavnosti proizvodov iz Unije v Uniji 
in zunaj nje, zlasti tistih, ki so najbolj 
ranljivi zaradi globalizacije v mednarodni 
trgovini;

(c) zagotavljanje informacij potrošnikom 
o visokih standardih, določenih za 
proizvode iz Unije po začetku izvajanja 
skupne kmetijske politike.

Or. it

Predlog spremembe 111
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ukrepi na notranjem trgu Ukrepi na notranjem trgu in v tretjih 
državah
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Or. en

Obrazložitev

Da bi bila promocijska politika uravnotežena, morajo biti promocijski ukrepi na voljo tako na 
notranjem trgu kot v tretjih državah.

Predlog spremembe 112
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ukrepi na notranjem trgu Ukrepi na notranjem trgu in v tretjih 
državah

Or. en

Predlog spremembe 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ukrepi na notranjem trgu Ukrepi na notranjem trgu in v tretjih 
državah

Or. en

Predlog spremembe 114
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 2 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

Upravičeni ukrepi na notranjem trgu so: Upravičeni ukrepi so:
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Or. en

Predlog spremembe 115
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 2 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

Upravičeni ukrepi na notranjem trgu so: Upravičeni ukrepi na notranjem trgu in v 
tretjih državah so:

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila promocijska politika uravnotežena, morajo biti promocijski ukrepi na voljo tako na 
notranjem trgu kot v tretjih državah.

Predlog spremembe 116
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebne značilnosti kmetijskih 
in živilskih proizvodov, vključno s 
posebnostmi metod kmetijske proizvodnje 
Unije, zlasti v zvezi z varnostjo hrane, 
pristnostjo, hranilnimi in zdravstvenimi 
vidiki, dobrim počutjem živali ali 
varovanjem okolja;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila promocijska politika uravnotežena, morajo biti promocijski ukrepi na voljo na 
notranjem trgu in v tretjih državah.
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Predlog spremembe 117
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije – „evropskega 
proizvodnega modela,“ zlasti v zvezi z
metodami proizvodnje, geografskim 
poreklom, posebnimi tradicijami ali 
kulturnimi okoliščinami, varnostjo hrane, 
pristnostjo, možnostjo določitve porekla 
proizvodov, hranilnimi in zdravstvenimi 
vidiki, delovnimi pogoji, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

Or. pt

Predlog spremembe 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, sledljivostjo, 
preglednostjo verige preskrbe s hrano,
pristnostjo, gastronomskimi običaji,
hranilnimi in zdravstvenimi vidiki, dobrim 
počutjem živali ali varovanjem okolja;

Or. fi

Obrazložitev

Seznam ukrepov informiranja bi moral biti dolg in izčrpen. Sledljivost in preglednost verige 
preskrbe s hrano sta bistvena elementa varnosti hrane. Ta dva ukrepa sta pomembna tudi kot 
način spodbujanja zaupanja potrošnikov.
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Predlog spremembe 119
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, sledljivostjo, sistemi EU 
za označevanje, pristnostjo, zgodovino,
hranilnimi in zdravstvenimi vidiki, dobrim 
počutjem živali, trajnostnostjo,
varovanjem okolja in drugimi 
proizvodnimi standardi;

Or. en

Predlog spremembe 120
Liam Aylward

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, zagotovljeno visoko 
kakovostjo, sledljivostjo, trajnostnostjo,
pristnostjo, hranilnimi in zdravstvenimi 
vidiki, dobrim počutjem živali ali 
varovanjem okolja;

Or. en

Predlog spremembe 121
James Nicholson
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, sledljivostjo, 
trajnostnostjo, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

Or. en

Obrazložitev

Visoko razviti sistemi za sledljivost živil so ključna značilnost metod kmetijske proizvodnje v 
državah članicah Evropske unije. Poleg tega trajnostnost hrane, ki jo proizvajamo, postaja 
vse pomembnejše področje in skrb oblikovalcev politike in potrošnikov. Ob upoštevanju tega 
je pomembno, da sta ti dve značilnosti izrecno navedeni v temeljni uredbi, da se zagotovita 
jasnost in gotovost za zakonodajalce in organizacije predlagateljice.

Predlog spremembe 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, sledljivostjo, 
trajnostnostjo, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

Or. en

Predlog spremembe 123
Pilar Ayuso



PE529.733v01-00 48/144 AM\1019268SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(a) ukrepi za informiranje in promocijo, 
katerih namen je poudariti posebnosti 
metod agroživilske proizvodnje Unije, 
zlasti v zvezi z varnostjo hrane, pristnostjo, 
hranilnimi in zdravstvenimi vidiki, dobrim 
počutjem živali ali varovanjem okolja;

Or. es

Predlog spremembe 124
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebnosti metod kmetijske 
proizvodnje Unije, zlasti v zvezi z 
varnostjo hrane, pristnostjo, hranilnimi in 
zdravstvenimi vidiki, dobrim počutjem 
živali ali varovanjem okolja;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. fr

Predlog spremembe 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ukrepi za informiranje o temah, ki so 
navedene v členu 5(4).

(b) ukrepi za informiranje, katerih namen 
je poudariti posebne značilnosti 
kmetijskih in živilskih proizvodov, in 
ukrepi za informiranje temah, ki so 
navedene v členu 5(4);
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Or. en

Predlog spremembe 126
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepi za informiranje o 
visokokakovostnih kmetijskih proizvodih 
iz najbolj oddaljenih regij in njihovo 
promocijo;

Or. pt

Predlog spremembe 127
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepi za promocijo, namenjeni 
pospeševanju prodaje kmetijskih in 
živilskih proizvodov iz evropske lokalne in 
regionalne proizvodnje ter poudarjanju 
posebnih značilnosti metod kmetijske 
proizvodnje v Uniji – „evropskega 
proizvodnega modela“. Izvajati bi bilo 
treba tudi promocijske ukrepe za 
spodbujanje potenciala lokalnega 
kmetijstva in kratkih distribucijskih verig.

Or. pt

Predlog spremembe 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepi za promocijo, katerih namen 
je povečanje prodaje kmetijskih in 
živilskih proizvodov s poreklom iz EU.

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogi spremembe uvodnih izjav 2 in 4.

Predlog spremembe 129
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepi za promocijo, katerih namen 
je povečanje prodaje kmetijskih in 
živilskih proizvodov s poreklom iz EU.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila promocijska politika uravnotežena, morajo biti promocijski ukrepi na voljo na 
notranjem trgu in v tretjih državah.

Predlog spremembe 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepi za promocijo, katerih namen 
je povečanje prodaje kmetijskih in 
živilskih proizvodov, proizvedenih v EU.
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Predlog spremembe 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ukrepi za promocijo, katerih namen 
je povečanje prodaje kmetijskih in 
živilskih proizvodov s poreklom iz Unije.

Or. it

Predlog spremembe 132
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ukrepi za promocijo, katerih namen 
je povečanje prodaje kmetijskih in 
živilskih proizvodov s poreklom iz Unije.

Or. it

Obrazložitev

Ukrepi za promocijo in informiranje ne škodujejo svobodni konkurenci med evropski podjetji 
bolj kakor druge oblike podpore, predvidene v zakonodaji EU za kmetijska gospodarstva. 
Promocija mora biti dopustna na notranjem trgu tudi zato, ker je treba še naprej utrjevati 
seznanjenost s proizvodi Unije in njihovo prisotnost na notranjem trgu glede na vedno večje 
konkurenčne pritiske neevropskih proizvodov.

Predlog spremembe 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepi za zagotavljanje zaščite in 
pristnosti zaščitenih označb porekla, 
zaščitenih geografskih označb in 
zajamčenih tradicionalnih posebnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za boj proti ponarejanju bi bilo treba predvideti sredstva EU za pomoč skupinam 
proizvajalcev in predelovalcev, ki izvajajo naloge, predvidene v členu 45(a) in (b) Uredbe 
1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil.

Predlog spremembe 134
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ukrepi za izvajanje ukrepov iz 
člena 45(a) in (b) Uredbe 1151/2012 o 
shemah kakovosti kmetijskih proizvodov 
in živil.

Or. it

Predlog spremembe 135
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepi za obveščanje, namenjeni 
poudarjanju značilnosti kmetijskih 
proizvodov in predelanih kmetijskih 
proizvodov;
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Or. en

Predlog spremembe 136
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(bb) ukrepi za promocijo, namenjeni 
povečanju prodaje kmetijskih in živilskih 
proizvodov iz najbolj oddaljenih regij, ki 
upoštevajo omejitve teh regij, kar zadeva 
dostop do trga, pod pogojem, da proizvodi, 
ki se promovirajo, niso deležni 
konkurenčne prednosti v primerjavi s 
proizvodi s celine.

Or. pt

Predlog spremembe 137
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) ukrepi za promocijo, katerih namen 
je povečanje prodaje kmetijskih in 
živilskih proizvodov s poreklom iz Unije.

Or. it

Predlog spremembe 138
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 - točka b b (novo)



PE529.733v01-00 54/144 AM\1019268SL.doc

SL

Predlog Komisije Predlog spremembe

(bb) ukrepi za promocijo, katerih namen 
je povečanje prodaje kmetijskih in 
predelanih proizvodov iz kmetijskih 
proizvodov s poreklom iz EU.

Or. en

Predlog spremembe 139
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(bc) ukrepi za informiranje o kmetijskih 
proizvodih in določenih živilskih 
proizvodih iz kmetijskih proizvodov v 
okviru kratke verige preskrbe s hrano ter 
ukrepi za njihovo promocijo, katerih cilj 
je dati prednost lokalnim trgom in lokalni 
proizvodnji.

Or. pt

Predlog spremembe 140
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

Člen 3 črtano

Ukrepi v tretjih državah

Upravičeni ukrepi v tretjih državah so:

a) ukrepi za informiranje, katerih namen 
je poudariti posebne značilnosti 
kmetijskih in živilskih proizvodov, in 
ukrepi za informiranje o temah iz člena 
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5(4);

b) ukrepi za promocijo, katerih namen je 
povečanje prodaje kmetijskih in živilskih 
proizvodov s poreklom iz EU.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila promocijska politika uravnotežena, morajo biti promocijski ukrepi na voljo na 
notranjem trgu in v tretjih državah. Zato je člen 3 združen s členom 2.

Predlog spremembe 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Člen 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

Člen 3 črtano

Ukrepi v tretjih državah

Upravičeni ukrepi v tretjih državah so:

a) ukrepi za informiranje, katerih namen 
je poudariti posebne značilnosti 
kmetijskih in živilskih proizvodov, in 
ukrepi za informiranje o temah iz člena 
5(4);

b) ukrepi za promocijo, katerih namen je 
povečanje prodaje kmetijskih in živilskih 
proizvodov s poreklom iz EU.

Or. en

Predlog spremembe 142
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 - točka a
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) ukrepi za informiranje, katerih namen je 
poudariti posebne značilnosti kmetijskih 
in živilskih proizvodov, in ukrepi za 
informiranje o temah iz člena 5(4);

(a) ukrepi za informiranje in promocijo, 
katerih namen je poudariti posebnosti 
metod kmetijske proizvodnje Unije, zlasti 
v zvezi z varnostjo hrane, sledljivostjo, 
sistemi EU za označevanje, pristnostjo, 
hranilnimi in zdravstvenimi vidiki, dobrim 
počutjem živali, varovanjem okolja ali 
drugimi standardi proizvodnje, in ukrepi 
za informiranje in promocijo o temah iz 
člena 5(4);

Or. en

Predlog spremembe 143
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 - točka a a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(aa) ukrepi za izboljšanje zaščite 
proizvodov, ki so zajeti v sheme kakovosti 
iz člena 5(4)(a);

Or. fr

Predlog spremembe 144
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepi za informiranje o 
visokokakovostnih kmetijskih proizvodih 
iz najbolj oddaljenih regij in njihovo 
promocijo; 

Or. pt
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Predlog spremembe 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ukrepi za informiranje in promocijo 
niso usmerjeni v zaščitene blagovne 
znamke. Kljub temu so lahko blagovne 
znamke proizvodov vidne na predstavitvah 
ali pokušnjah proizvodov ter v 
informacijskem in promocijskem gradivu 
pod posebnimi pogoji, ki se sprejmejo na 
podlagi člena 6(a).

(1) Ukrepi za informiranje in promocijo 
niso usmerjeni v zaščitene blagovne 
znamke. Kljub temu so lahko blagovne 
znamke proizvodov vidne na predstavitvah 
ali pokušnjah proizvodov ter v 
informacijskem in promocijskem gradivu 
pod naslednjimi pogoji:

Or. de

Predlog spremembe 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imenovanih je več blagovnih znamk,

Or. de

Predlog spremembe 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pojavi se lahko vsaka blagovna 
znamka članov organizacije 
predlagateljice,
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Or. de

Predlog spremembe 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaka blagovna znamka je vidna v 
enaki meri in 

Or. de

Predlog spremembe 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) grafični prikaz blagovne znamke mora 
biti manjšega formata kot sporočilo 
ukrepa.

Or. de

Predlog spremembe 150
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Ukrepi za informiranje ne spodbujajo 
potrošnje proizvoda zaradi njegovega 
porekla. Kljub temu je lahko poreklo 
proizvodov vidno v informacijskem in 
promocijskem gradivu pod posebnimi 

2. Poreklo proizvodov je lahko vidno v 
informacijskem in promocijskem gradivu 
pod posebnimi pogoji, ki se sprejmejo na 
podlagi člena 6(b).
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pogoji, ki se sprejmejo na podlagi 
člena 6(b).

Or. pt

Predlog spremembe 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ukrepi za informiranje ne spodbujajo 
potrošnje proizvoda zaradi njegovega 
porekla. Kljub temu je lahko poreklo 
proizvodov vidno v informacijskem in 
promocijskem gradivu pod posebnimi
pogoji, ki se sprejmejo na podlagi 
člena 6(b).

(2) Ukrepi za informiranje ne spodbujajo 
potrošnje proizvoda zaradi njegovega 
porekla. Kljub temu je lahko poreklo 
proizvodov vidno v informacijskem in 
promocijskem gradivu pod naslednjimi
pogoji:

Or. de

Predlog spremembe 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Ukrepi za informiranje ne spodbujajo 
potrošnje proizvoda zaradi njegovega 
porekla. Kljub temu je lahko poreklo 
proizvodov vidno v informacijskem in 
promocijskem gradivu pod posebnimi 
pogoji, ki se sprejmejo na podlagi 
člena 6(b).

2. Ukrepi za informiranje ne spodbujajo 
potrošnje proizvoda zaradi njegovega 
porekla. Kljub temu je lahko poreklo 
proizvodov vidno v informacijskem in 
promocijskem gradivu pod posebnimi 
pogoji iz člena 5a.

Or. en

Obrazložitev

Pravila o navajanju porekla proizvodov so bistven element in bi morala biti določena na 
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ravni uredbe Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri izdelkih, registriranih na podlagi 
Uredbe (EU) št. 1151/2012, označba 
porekla v zaščiteni obliki,

Or. de

Predlog spremembe 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri ukrepih za notranji trg je lahko 
poreklo prikazano le grafično manjše kot 
evropske informacije in

Or. de

Predlog spremembe 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pri ukrepih za trge tretjih držav je 
lahko poreklo prikazano na enaki ravni 
kot evropske informacije.
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Or. de

Predlog spremembe 156
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

3a. Proizvodi, katerih uporaba (zlasti, če 
je ta pogosta) lahko škoduje javnemu 
zdravju, so izključeni iz delnega 
financiranja ali financiranja v celoti 
ukrepov informiranja in promocije iz te 
uredbe.

Or. nl

Predlog spremembe 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi 
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

(a) bombaž in kmetijski proizvodi, našteti 
na seznamu v Prilogi I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: Pogodba), razen tobačnih 
izdelkov;

__________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

Or. es
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Obrazložitev

Bombaž je kmetijski proizvod, ki ne sme biti izključen iz področja uporabe te uredbe, čeprav 
ni vključen na seznam v Prilogi I k Pogodbi.

Predlog spremembe 158
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi 
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen tobačnih izdelkov;

__________________ __________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

Or. it

Obrazložitev

Ukrepi za promocijo, predvideni za sektor ribištva v namenskih programih Skupnosti, so 
namenjeni financiranju posameznih ukrepov za informiranje in promocijo, ki jih ni mogoče 
primerjati s trgovinskimi misijami in misijami informiranja, ki jih predlagajo bolj 
strukturirani subjekti, katerim je ta uredba namenjena. Ob upoštevanju krize, ki vlada v tem 
sektorju, je treba med upravičene proizvode vključiti proizvode iz ribištva in ribogojstva.

Predlog spremembe 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi 
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen tobačnih izdelkov;

__________________ __________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

Or. en

Obrazložitev

Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva ne bi smeli biti izključeni iz področja uporabe 
uredbe, saj je več kot 60 % rib za potrošnjo v EU uvoženih. Zato je zelo pomembno, da 
naredimo več za promocijo domačih in trajnostnih ribiških proizvodov znotraj in zunaj EU.

Predlog spremembe 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov, naštetih v 
Prilogi I k Uredbi (EU) 
št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

__________________ __________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 

19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
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[…]. […].

Or. pl

Obrazložitev

Proizvodi iz ribogojstva bi morali biti deležni dodatne podpore na notranjem trgu in v tretjih 
državah.

Predlog spremembe 161
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, če so tovrstni 
proizvodi edine sestavine živilskih 
proizvodov, ter tobačnih izdelkov;

__________________ __________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…]..

Or. es

Predlog spremembe 162
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
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unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), in 
konzervirane ribe, razen drugih ribiških 
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, 
naštetih v Prilogi I k Uredbi (EU) 
št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

__________________ __________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

Or. pt

Predlog spremembe 163
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

(a) kmetijski proizvodi s poreklom iz 
Skupnosti, našteti na seznamu v Prilogi I k 
Pogodbi o delovanju Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen 
ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

__________________ __________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

Or. it

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 2 in s členom 8 predloga, da „ukrepi za informiranje in promocijo 
prispevajo h krepitvi konkurenčnosti evropskega kmetijstva“, je treba ukrepe za promocijo in 
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njihovo finančno podporo osredotočiti na proizvode s poreklom iz Skupnosti.

Predlog spremembe 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

(a) kmetijski proizvodi s poreklom iz 
Skupnosti, našteti na seznamu v Prilogi I k 
Pogodbi o delovanju Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen 
ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

__________________ __________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

Or. it

Predlog spremembe 165
Brian Simpson

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, ter tobačnih 
izdelkov;

(a) kmetijski proizvodi, našteti na seznamu 
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba), 
razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, naštetih v Prilogi I k Uredbi
(EU) št. [COM(2011) 416] Evropskega 
parlamenta in Sveta19, vina, žganih pijač
ter tobačnih izdelkov;
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__________________ __________________
19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

19 Uredba (EU) št. [COM(2011) 416] z dne 
[…] o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva, UL 
[…].

Or. en

Obrazložitev

EU ne bi smela financirati promocije alkoholnih pijač. To ne bi bilo skladno z dejavnostmi 
EU na področju preprečevanja uživanja alkohola in bi nasprotovalo številnim drugim 
politikam, ki jih izvaja EU, in sicer politiki EU o javnem zdravju, strategiji EU za 
zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in zavezam EU k dejavnostim Svetovne 
zdravstvene organizacije (globalna strategija SZO o alkoholu).

Predlog spremembe 166
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(aa) predelani kmetijski proizvodi, ki niso 
našteti v Prilogi I k Pogodbi;

Or. fr

Predlog spremembe 167
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(b) predelani proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov;

Or. en
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Predlog spremembe 168
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta, pod pogojem, da so 
uporabljene kmetijske surovine 
proizvedene v državi predlagatelja v 
primeru enostavnega programa oziroma v 
državah predlagateljev v primeru 
multiprogramov;

Or. it

Obrazložitev

Na podlagi načela iz uvodne izjave 2 in člena 8 predloga, da „ukrepi za informiranje in 
promocijo prispevajo h krepitvi konkurenčnosti evropskega kmetijstva“, je treba preprečiti 
možnost promocije proizvodov, predelanih iz surovin, ki nimajo porekla iz Skupnosti.

Predlog spremembe 169
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ne glede na to, ali 
imajo ti proizvodi zaščiteno geografsko 
označbo ali ne;

Or. en
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Predlog spremembe 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(b) kmetijski proizvodi in živila, našteti v
Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta ali zajeti v 
Uredbi (ES) št. 834/2007;

Or. fr

Obrazložitev

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Predlog spremembe 171
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. es

Predlog spremembe 172
Wojciech Michał Olejniczak
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov Unije, našteti v točki I 
Priloge I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta, in 
bombaž;

Or. pl

Obrazložitev

Seznam proizvodov, ki so upravičeni do evropske promocijske sheme, lahko vsebuje samo 
proizvode, ki so proizvedeni v EU, da se evropskim kmetom in predelovalcem zagotovijo 
ustrezne koristi za njihov trud. Bombaž je kmetijski proizvod, zato bi moral biti upravičen do 
podpore.

Predlog spremembe 173
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov s poreklom iz Skupnosti, 
našteti v točki I Priloge I k Uredbi (EU) 
št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta;

Or. it

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 2 in s členom 8 predloga, da „ukrepi za informiranje in promocijo 
prispevajo h krepitvi konkurenčnosti evropskega kmetijstva“, je treba ukrepe za promocijo in 
njihovo finančno podporo osredotočiti na proizvode s poreklom iz Skupnosti.

Predlog spremembe 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) živilski proizvodi iz kmetijskih 
proizvodov, našteti v točki I Priloge I k 
Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(b) živilski proizvodi s poreklom iz
Skupnosti iz kmetijskih proizvodov, našteti 
v točki I Priloge I k Uredbi (EU) 
št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta;

Or. it

Predlog spremembe 175
Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) živilski proizvodi z neobvezno 
navedbo kakovosti v skladu z Uredbo 
(EU) št. 1151/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

Or. it

Predlog spremembe 176
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Predlog spremembe

(c) žgane pijače z zaščiteno geografsko 
označbo na podlagi Uredbe (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta20.

črtano

__________________

Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
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15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

Or. fi

Obrazložitev

EU zaradi resnih negativnih učinkov alkoholnih pijač na javno zdravje ne bi smela podpirati 
trženja le-teh.

Predlog spremembe 177
Brian Simpson

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Predlog spremembe

(c) žgane pijače z zaščiteno geografsko 
označbo na podlagi Uredbe (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta20.

črtano

__________________
20 Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

Or. en

Obrazložitev

EU ne bi smela financirati promocije alkoholnih pijač. To ne bi bilo skladno z dejavnostmi 
EU na področju preprečevanja uživanja alkohola in bi nasprotovalo številnim drugim 
politikam, ki jih izvaja EU, in sicer politiki EU o javnem zdravju, strategiji EU za 
zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in zavezam EU k dejavnostim Svetovne 
zdravstvene organizacije (globalna strategija SZO o alkoholu).
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Predlog spremembe 178
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Predlog spremembe

(c) žgane pijače z zaščiteno geografsko 
označbo na podlagi Uredbe (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta20.

(c) žgane pijače na podlagi Uredbe (ES) 
št. 110/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta20.

__________________ __________________
20 Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

20 Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti 
geografskih označb žganih pijač ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

Or. pt

Predlog spremembe 179
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) visokokakovostni kmetijski proizvodi 
iz najbolj oddaljenih regij.

Or. pt

Predlog spremembe 180
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) vsi ekološki živilski proizvodi.

Or. en

Predlog spremembe 181
Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kakovostne metode proizvodnje, 
odobrene na podlagi nacionalne 
zakonodaje o prenosu Direktive 
2009/128/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje 
trajnostne rabe pesticidov.

Or. it

Predlog spremembe 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vino iz oddelka II naslova II dela II 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. it

Predlog spremembe 183
Sari Essayah
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Vino je lahko predmet ukrepov za 
informiranje in promocijo, če se zadevni 
program nanaša tudi na druge proizvode 
iz točke (a) ali (b) odstavka 1.

črtano

Or. fi

Obrazložitev

EU zaradi resnih negativnih učinkov alkoholnih pijač na javno zdravje ne bi smela podpirati 
trženja le-teh.

Predlog spremembe 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Vino je lahko predmet ukrepov za 
informiranje in promocijo, če se zadevni 
program nanaša tudi na druge proizvode 
iz točke (a) ali (b) odstavka 1.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Vino mora biti na splošno vključeno v evropsko promocijsko politiko, ne glede na to, ali je 
povezano z drugimi kmetijskimi proizvodi ali ne.

Predlog spremembe 185
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
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Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Vino je lahko predmet ukrepov za 
informiranje in promocijo, če se zadevni 
program nanaša tudi na druge proizvode 
iz točke (a) ali (b) odstavka 1.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 186
Brian Simpson

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Vino je lahko predmet ukrepov za 
informiranje in promocijo, če se zadevni 
program nanaša tudi na druge proizvode 
iz točke (a) ali (b) odstavka 1.

črtano

Or. en

Obrazložitev

EU ne bi smela financirati promocije alkoholnih pijač. To ne bi bilo skladno z dejavnostmi 
EU na področju preprečevanja uživanja alkohola in bi nasprotovalo številnim drugim 
politikam, ki jih izvaja EU, in sicer politiki EU o javnem zdravju, strategiji EU za 
zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in zavezam EU k dejavnostim Svetovne 
zdravstvene organizacije (globalna strategija SZO o alkoholu).

Predlog spremembe 187
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vino je lahko predmet ukrepov za 
informiranje in promocijo, če se zadevni 
program nanaša tudi na druge proizvode iz 

2. Vino je lahko predmet ukrepov za 
informiranje in promocijo, če se zadevni
program nanaša tudi na druge proizvode iz 
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točke (a) ali (b) odstavka 1. točke (a) ali (b) odstavka 1 in zadeva vina 
z zaščiteno označbo porekla in vina z 
geografsko označbo.

Or. it

Obrazložitev

Poreklo je element, ki močno zaznamuje kakovost ter kulturno in tržno vrednost evropskih vin.

Predlog spremembe 188
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Za žgane pijače iz točke (c) odstavka 1 
in vino iz odstavka 2 so ukrepi, usmerjeni 
na notranji trg, omejeni na informiranje 
potrošnikov o evropskih shemah kakovosti 
v zvezi z geografskimi označbami.

črtano

Or. fi

Obrazložitev

EU zaradi resnih negativnih učinkov alkoholnih pijač na javno zdravje ne bi smela podpirati 
trženja le-teh.

Predlog spremembe 189
Brian Simpson

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Za žgane pijače iz točke (c) odstavka 1 
in vino iz odstavka 2 so ukrepi, usmerjeni 
na notranji trg, omejeni na informiranje 
potrošnikov o evropskih shemah kakovosti 
v zvezi z geografskimi označbami.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

EU ne bi smela financirati promocije alkoholnih pijač. To ne bi bilo skladno z dejavnostmi 
EU na področju preprečevanja uživanja alkohola in bi nasprotovalo številnim drugim 
politikam, ki jih izvaja EU, in sicer politiki EU o javnem zdravju, strategiji EU za 
zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in zavezam EU k dejavnostim Svetovne 
zdravstvene organizacije (globalna strategija SZO o alkoholu).

Predlog spremembe 190
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Za žgane pijače iz točke (c) odstavka 1 
in vino iz odstavka 2 so ukrepi, usmerjeni 
na notranji trg, omejeni na informiranje 
potrošnikov o evropskih shemah kakovosti 
v zvezi z geografskimi označbami.

3. Za žgane pijače iz točke (c) odstavka 1 
in vino so ukrepi, usmerjeni na notranji trg, 
omejeni na informiranje potrošnikov o 
evropskih shemah kakovosti v zvezi z 
geografskimi označbami.

Or. fr

Predlog spremembe 191
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za žgane pijače iz točke (c) odstavka 1
in vino iz odstavka 2 so ukrepi, usmerjeni 
na notranji trg, omejeni na informiranje 
potrošnikov o evropskih shemah kakovosti 
v zvezi z geografskimi označbami.

3. Za žgane pijače iz točke (c) odstavka 1 
so ukrepi, usmerjeni na notranji trg, 
omejeni na informiranje potrošnikov o
evropskih shemah kakovosti v zvezi z 
geografskimi označbami.

Or. it

Predlog spremembe 192
Sandra Kalniete
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – uvodno besedilo

Predlog Komisije Predlog spremembe

4. Teme iz člena 2(b) in člena 3(a) so: 4. Teme iz člena 2(b), 2(c) in 2(d) so:

Or. en

Predlog spremembe 193
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sheme kakovosti, določene v Uredbi
(EU) št. 1151/2012, Uredbi (ES) 
št. 110/2008 in členu 70 Uredbe (EU) 
št. XXX/20… Evropskega parlamenta in 
Sveta [z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)];

(a) sheme kakovosti, določene v Uredbi
(EU) št. 1151/2012, vključno z imeni, 
simboli in označbami iz člena 12(4) in (5) 
te uredbe, Uredbi (ES) št. 110/2008 in
členu 70 Uredbe (EU) št. XXX/20… 
Evropskega parlamenta in Sveta [z dne [...] 
o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni 
SUT) (COM(2011) 626)];

Or. it

Predlog spremembe 194
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) metoda ekološke pridelave, kot je 
opredeljena z Uredbo Sveta (ES) 
št. 834/200721;

(b) metoda ekološke pridelave, kot je 
opredeljena z Uredbo Sveta (ES) 
št. 834/200721, vključno z evropskimi in 
nacionalnimi logotipi ekološkega 
kmetijstva;
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__________________ __________________
21 Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 
28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 
(UL L 189, 20.7.2007, str. 1).

21 Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 
28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 
(UL L 189, 20.7.2007, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 195
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) prostovoljne sheme certificiranja za 
kmetijske proizvode in živila, ki so bile 
priznane kot skladne s smernicami Unije 
o dobri praksi za uporabo prostovoljnih 
shem certificiranja za kmetijske proizvode 
in živila.

Or. de

Obrazložitev

Za spodbujanje teme o kakovosti živil so poleg visokih standardov EU potrebna tudi dodatna 
višja merila kakovosti, kot sta na primer zaščitena geografska označba oz. zaščitena označba 
porekla ali primerljivi nacionalni programi kakovosti. Če so priglašena pri EU, ustrezajo 
vsem zahtevam glede varovanja konkurence in lahko pridejo v poštev tudi pri programih 
promocije.

Predlog spremembe 196
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) prostovoljne sheme kakovosti v 
skladu s sporočilom Komisije z naslovom 
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„Smernice EU o najboljši praksi za 
prostovoljne sheme certificiranja za 
kmetijske proizvode in živila“ 
(2010/C 341/04).

Or. pl

Obrazložitev

Prostovoljne sheme kakovosti so odprte za vse udeležence na vseh ravneh oskrbovalne verige 
in podpirajo dodano vrednost evropskega kmetijstva.

Predlog spremembe 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) sheme kakovosti Unije ali nacionalne 
sheme kakovosti za kmetijske proizvode, 
naštete v Prilogi I k Pogodbi, ali drugi 
podobni ukrepi, ki zagotavljajo visoko 
kakovost in varnost živilskih proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Poleg izdelkov z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo in zajamčenih 
tradicionalnih posebnosti je treba pri področju uporabe uredbe upoštevati še druge 
proizvode. Tudi evropske in nacionalne sheme kakovosti za kmetijske izdelke je treba 
upoštevati pri področju uporabe uredbe.

Predlog spremembe 198
Liam Aylward

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) sheme kakovosti Unije ali nacionalne 
sheme kakovosti za kmetijske proizvode, 
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naštete v Prilogi I k Pogodbi.

Or. en

Predlog spremembe 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) nacionalne sheme kakovosti za 
kmetijske proizvode in živila.

Or. en

Obrazložitev

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Predlog spremembe 200
George Lyon, James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) nacionalne sheme kakovosti za 
kmetijske proizvode in živila.

Or. en



AM\1019268SL.doc 83/144 PE529.733v01-00

SL

Obrazložitev

Vključiti je treba nacionalne sheme kakovosti, kot to velja v sedanji zakonodaji, da bi dosegli 
cilj ozaveščanja o visokih standardih, varnosti ter vidikih zdravja in dobrega počutja živali v 
evropski agroživilski proizvodnji.

Predlog spremembe 201
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) nacionalne sheme kakovosti za 
kmetijske in živilske proizvode.

Or. en

Predlog spremembe 202
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) kar zadeva programe v tretjih 
državah, nacionalne sheme kakovosti.

Or. en

Predlog spremembe 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) sheme kakovosti Unije ali nacionalne 
sheme kakovosti za kmetijske proizvode, 
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naštete v Prilogi I k Pogodbi.

Or. en

Predlog spremembe 204
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) sheme kakovosti iz člena 16(1)(b) 
Uredbe 1305/2013.

Or. it

Predlog spremembe 205
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) proizvodi s kratko dobavno verigo in 
v neposredni prodaji;

Or. it

Obrazložitev

Primerno je spodbujati neposredno prodajo in razvoj „kratke dobavne verige“ z ustreznimi 
ukrepi za promocijo in informiranje, zlasti na notranjem trgu, da bi podprli razvoj lokalnih 
kmetijskih gospodarstev in razvoj ozemlja, v skladu z zahtevami potrošnikov.

Predlog spremembe 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kakovostne metode proizvodnje, 
odobrene na podlagi nacionalne 
zakonodaje o prenosu Direktive 
2009/128/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje 
trajnostne rabe pesticidov.

Or. it

Predlog spremembe 207
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(cb) kar zadeva programe v tretjih 
državah, zasebne sheme kakovosti ki 
presegajo pravne zahteve, določene s 
strani EU, v smislu proizvodnih 
standardov za varnost hrane, dobro 
počutje živali in trajnostnost.

Or. en

Predlog spremembe 208
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) nacionalne prostovoljne sheme 
certificiranja v skladu s Smernicami EU o 
najboljši praksi za prostovoljne sheme 
certificiranja za kmetijske proizvode in 
živila.
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Or. it

Obrazložitev

Nacionalne prostovoljne sheme certificiranja so skladne s ciljem Unije, ki je izboljšati 
kakovost evropske proizvodnje. Strateškega pomena je spodbujati proizvajalce, ki se ne 
morejo pridružiti evropskim shemam kakovosti, da kljub temu vlagajo v izboljšanje kakovosti 
svojih proizvodov prek nacionalnih shem certificiranja, katerim je zato treba zagotoviti 
primerno prepoznavnost in promocijo ter informiranje o njih.

Predlog spremembe 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) sheme kakovosti kmetijskih in 
živilskih proizvodov iz člena 16(1)(b) 
Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Or. it

Predlog spremembe 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Člen 5 a

Poreklo proizvodov se lahko omeni v zvezi 
z ukrepi iz člena 2(1).

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
izvedbenih aktov v skladu s členom 24 o 
posebnih pogojih za označevanje porekla 
proizvodov.

Or. en
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Obrazložitev

Pravila o navajanju porekla proizvodov so bistven element, o katerem bi se morali dogovoriti 
na ravni uredbe Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano

Prenesena pooblastila

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 23, kar zadeva:

(a) posebne pogoje glede vidnosti 
zaščitenih blagovnih znamk na 
predstavitvah ali pokušnjah proizvodov ali 
v informacijskem in promocijskem 
gradivu, kot so navedeni v členu 4(1);

(b) pogoje glede označevanja porekla 
proizvodov, kot so navedeni v členu 4(2).

Or. de

Predlog spremembe 212
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Predlog Komisije Predlog spremembe

Prenesena pooblastila Prenesena in izvedbena pooblastila

Or. en
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Predlog spremembe 213
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 - točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) pogoje glede označevanja porekla 
proizvodov, kot so navedeni v členu 4(2).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) pogoje glede označevanja porekla 
proizvodov, kot so navedeni v členu 4(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravila o navajanju porekla proizvodov so bistven element in bi morala biti določena na 
ravni uredbe Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 215
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija sprejme z izvedbenimi akti v 
skladu s členom 24 pogoje za označevanje 
porekla proizvodov, kot je navedeno v 
členu 4(2).
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Or. en

Predlog spremembe 216
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ca) medsektorske organizacije, zasebna 
podjetja ter mala in srednje velika 
podjetja v agroživilskem sektorju.

Or. ro

Predlog spremembe 217
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) skupine iz člena 3(2) Uredbe (EU) 
št. 1151/2012. Skupine so reprezentativne 
predstavnice sheme kakovosti, ki je 
predmet programa.

Or. it

Predlog spremembe 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Organizacije predlagateljice so, kadar koli 
je to mogoče, reprezentativne za ustrezni 
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sektor v eni ali več državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Organizacije, ki se odzovejo na razpis za zbiranje predlogov, bi morale biti reprezentativne 
predstavnice sektorja, kadar koli je to mogoče. To merilo bi bilo treba upoštevati pri 
vrednotenju meril primernosti v primeru konkurenčnih organizacij.

Predlog spremembe 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizacija predlagateljica je 
reprezentativna predstavnica sektorja na 
nacionalni ali evropski ravni.

Predlagani programi se izvajajo v 
časovnem obdobju najmanj enega in 
največ treh let in imajo znaten obseg, ki 
zajema vsaj nacionalno raven.

Or. de

Predlog spremembe 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Ukrepi za informiranje in promocijo 
prispevajo h krepitvi konkurenčnosti 
evropskega kmetijstva na notranjem trgu in 
v tretjih državah. Cilji, ki jih je treba 
doseči, bodo določeni v delovnem 
programu, kot je opisan v odstavku 2.

1. Ukrepi za informiranje in promocijo 
prispevajo h krepitvi konkurenčnosti 
evropskega kmetijstva na notranjem trgu in 
v tretjih državah. Cilji, ki jih je treba 
doseči, bodo določeni v letnem delovnem 
programu, kot je opisan v odstavku 2, in 
poslani v vednost Evropskemu 



AM\1019268SL.doc 91/144 PE529.733v01-00

SL

parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi odprtost postopka, bi morala imeti Evropski parlament in Svet vsako leto 
priložnost za razpravo o delovnem programu.

Predlog spremembe 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija z delegiranim aktom sprejme 
evropsko strategijo za informiranje in 
promocijo, v kateri so opredeljene 
prednostne naloge na trgih ter proizvodi 
in sporočila.

Or. en

Obrazložitev

Letni delovni načrt, v katerem bo Komisija določila prednostne naloge za dejavnosti 
informiranja in promocije, bo oviral izvajanje teh dejavnosti. Dejavnosti informiranja in 
promocije bi morale temeljiti na dolgoročni strategiji za informiranje in promocijo, ne zgolj 
na letnem delovnem načrtu. 

Predlog spremembe 222
George Lyon, James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija pri sestavljanju delovnega 
načrta upošteva stališča držav članic ter 
od držav članic in svetovalne skupine iz 
člena 25 zahteva, da podajo svoja mnenja.
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Or. en

Obrazložitev

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Člen 8 
provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Predlog spremembe 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija vsaki dve leti Evropskemu 
parlamentu in Svetu zagotovi poročilo o 
izvajanju strategije iz prejšnjega 
pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

Glede na pomembnost promocijske politike za agroživilske proizvode morata biti Evropski 
parlament in Svet redno obveščena o izvajanju evropske strategije za informiranje in 
promocijo.

Predlog spremembe 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
delovni program, v katerem so določeni
cilji, ki jih je treba doseči, prednostne 

V skladu s členom 23 in na podlagi ciljev, 
naštetih v členu 1, je Komisija
pooblaščena za sprejemanje izvedbenih 
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naloge, pričakovani rezultati, pravila za 
izvajanje in skupni znesek finančnega 
načrta. Delovni program vsebuje tudi 
glavna merila za ocenjevanje, opis 
ukrepov, ki bodo financirani, zneske, 
dodeljene za vsako vrsto ukrepa, okviren 
časovni razpored izvajanja in, za 
nepovratna sredstva, najvišjo stopnjo 
sofinanciranja.

aktov v zvezi s sprejetjem delovnega 
programa, v katerem so določeni 
prednostne naloge, pričakovani rezultati, 
pravila za izvajanje in skupni znesek 
finančnega načrta. Delovni program 
vsebuje tudi glavna merila za ocenjevanje, 
opis ukrepov, ki bodo financirani, zneske, 
dodeljene za vsako vrsto ukrepa, okviren 
časovni razpored izvajanja in, za 
nepovratna sredstva, najvišjo stopnjo 
sofinanciranja.

Or. en

Predlog spremembe 225
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
delovni program, v katerem so določeni 
cilji, ki jih je treba doseči, prednostne 
naloge, pričakovani rezultati, pravila za 
izvajanje in skupni znesek finančnega 
načrta. Delovni program vsebuje tudi 
glavna merila za ocenjevanje, opis 
ukrepov, ki bodo financirani, zneske, 
dodeljene za vsako vrsto ukrepa, okviren 
časovni razpored izvajanja in, za 
nepovratna sredstva, najvišjo stopnjo 
sofinanciranja.

Komisija z izvedbenim aktom enkrat letno
sprejme delovni program, v katerem so 
določeni cilji, ki jih je treba doseči, 
prednostne naloge, pričakovani rezultati, 
pravila za izvajanje in skupni znesek 
finančnega načrta. Delovni program 
vsebuje seznam proizvodov iz priloge k tej 
uredbi, ki so trajno upravičeni do ukrepov 
informiranja in promocije. Delovni 
program vsebuje tudi glavna merila za 
ocenjevanje, opis ukrepov, ki bodo 
financirani, zneske, dodeljene za vsako 
vrsto ukrepa, okviren časovni razpored 
izvajanja in, za nepovratna sredstva, 
najvišjo stopnjo sofinanciranja.

Or. en

Obrazložitev

Seznam osnovnih proizvodov, ki so upravičeni do promocije, mora biti naveden v uredbi. Ti 
proizvodi bi morali biti upravičeni do ukrepov za promocijo vsako leto brez izjeme. Poleg 
tega se lahko v letnem delovnem programu omogoči dodajanje prednostnih proizvodov poleg 
osnovnih proizvodov.
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Predlog spremembe 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
delovni program, v katerem so določeni 
cilji, ki jih je treba doseči, prednostne 
naloge, pričakovani rezultati, pravila za 
izvajanje in skupni znesek finančnega 
načrta. Delovni program vsebuje tudi
glavna merila za ocenjevanje, opis 
ukrepov, ki bodo financirani, zneske, 
dodeljene za vsako vrsto ukrepa, okviren 
časovni razpored izvajanja in, za 
nepovratna sredstva, najvišjo stopnjo 
sofinanciranja.

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
delovni program, v katerem so določeni 
cilji, ki jih je treba doseči, pričakovani 
rezultati, pravila za izvajanje in skupni 
znesek finančnega načrta. Delovni program 
vsebuje tudi opis ukrepov, ki bodo 
financirani, zneske, dodeljene za vsako 
vrsto ukrepa, okviren časovni razpored 
izvajanja in, za nepovratna sredstva, 
najvišjo stopnjo sofinanciranja.

Or. en

Obrazložitev

Letni delovni načrt, v katerem bo Komisija določila prednostne naloge za dejavnosti 
informiranja in promocije, bo oviral izvajanje teh dejavnosti. Dejavnosti informiranja in 
promocije bi morale temeljiti na dolgoročni strategiji za informiranje in promocijo, ne zgolj 
na letnem delovnem načrtu. Poleg tega morata biti glede na pomembnost promocijske politike 
za agroživilske proizvode Evropski parlament in Svet redno obveščena o izvajanju evropske 
strategije za informiranje in promocijo.

Predlog spremembe 227
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
delovni program, v katerem so določeni 
cilji, ki jih je treba doseči, prednostne 
naloge, pričakovani rezultati, pravila za 

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
delovni program, skladen z nacionalnimi 
strateškimi interesi, v katerem so določeni 
cilji, ki jih je treba doseči, prednostne 
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izvajanje in skupni znesek finančnega 
načrta. Delovni program vsebuje tudi 
glavna merila za ocenjevanje, opis 
ukrepov, ki bodo financirani, zneske, 
dodeljene za vsako vrsto ukrepa, okviren 
časovni razpored izvajanja in, za 
nepovratna sredstva, najvišjo stopnjo 
sofinanciranja.

naloge, pričakovani rezultati, pravila za 
izvajanje in skupni znesek finančnega 
načrta. Delovni program vsebuje tudi 
glavna merila za ocenjevanje, opis 
ukrepov, ki bodo financirani, zneske, 
dodeljene za vsako vrsto ukrepa, okviren 
časovni razpored izvajanja in, za 
nepovratna sredstva, najvišjo stopnjo 
sofinanciranja.

Or. pt

Predlog spremembe 228
Alfreds Rubiks

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Delovni program traja štiri leta, vendar ga 
je mogoče letno revidirati, da se vanj 
vnesejo ustrezni popravki.

Or. lv

Predlog spremembe 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija pri oblikovanju tega programa 
upošteva posebne naravne omejitve 
goratih območij, otokov in najbolj 
oddaljenih regij.

Or. en

Predlog spremembe 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard



PE529.733v01-00 96/144 AM\1019268SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Izvedbeni akt iz prvega pododstavka se 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 24(3).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

Izvedbeni akt iz prvega pododstavka se 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 24(3).

Izvedbeni akt iz prvega pododstavka se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 24(3).

Or. en

Obrazložitev

O delovnem programu bi morale odločati države članice in ne Komisija.

Predlog spremembe 232
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Komisija izvaja delovni program iz 
odstavka 1:

3. Komisija izvaja delovni program iz 
odstavka 1: („Dvakrat letno“ se nanaša na 
objavo razpisa, ki se v slovenskem prevodu 
pojavi šele v točkah, zato v tem delu 
besedila predlog spremembe v slovenski 
jezikovni različici ne povzroči nikakršne 
spremembe, op.p.)
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Or. en

Obrazložitev

Pogostost določanja delovnega programa in razpisa za zbiranje predlogov morata biti 
navedeni v besedilu uredbe. Delovni program (dodatne prednostne naloge poleg osnovnih 
proizvodov) bi bilo treba določati enkrat letno, razpis za zbiranje predlogov za programe pa 
bi moral biti objavljen dvakrat letno, kot velja trenutno. Sedanji sistem za oddajo programov 
dvakrat letno je zelo učinkovit in ni razloga, da bi ta ukrep spremenili.

Predlog spremembe 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar gre za enostavne programe, z 
objavo razpisa za zbiranje predlogov, v
katerem so navedeni zlasti pogoji za 
udeležbo in glavna merila za ocenjevanje;

(a) kadar gre za enostavne programe, z 
objavo dveh razpisov za zbiranje 
predlogov, v katerih so navedeni zlasti 
pogoji za udeležbo in glavna merila za 
ocenjevanje;

Or. it

Predlog spremembe 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar gre za multiprograme, z objavo
razpisa za zbiranje predlogov v skladu z 
naslovom VI prvega dela Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/201223.

(b) kadar gre za multiprograme, z objavo
dveh razpisov za zbiranje predlogov v 
skladu z naslovom VI prvega dela Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/201223.

__________________ __________________
23 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

23 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
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št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, 
str. 1).

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, 
str. 1).

Or. it

Predlog spremembe 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3a) Razpisi za zbiranje predlogov iz točk 
(a) in (b) tega člena upoštevajo posebne 
naravne omejitve goratih področij, otokov 
in najbolj oddaljenih regij.

Or. en

Predlog spremembe 236
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

1a. Komisija lahko tudi pooblasti zadevno 
državo članico in organizacije iz člena 7 te 
uredbe, da skupaj izvedejo ukrepe za 
informiranje in promocijo, ki so opisani v 
členih 2 in 3. Ti ukrepi imajo lahko zlasti 
obliko udeležbe na tržnih sejmih in 
razstavah mednarodnega pomena, in sicer 
s stojnicami ali dejavnostmi, namenjenimi 
izboljšanju prepoznavnosti proizvodov 
Unije.

Or. pt
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Predlog spremembe 237
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Komisija vzpostavi službe za tehnično 
podporo, zlasti za spodbujanje poznavanja 
različnih trgov, ohranjanje razgibane 
strokovne mreže v zvezi z informacijsko in 
promocijsko politiko ter izboljševanje 
seznanjenosti z zakonskimi določbami o 
pripravi in izvajanju programov.

2. Komisija vzpostavi službe za tehnično 
podporo, zlasti za spodbujanje poznavanja 
različnih trgov, vključno s financiranjem 
predhodnih poslovnih srečanj, ohranjanje 
razgibane strokovne mreže v zvezi z 
informacijsko in promocijsko politiko ter 
izboljševanje seznanjenosti z zakonskimi 
določbami o pripravi in izvajanju 
programov. Komisija izda tudi preprost in 
celovit priročnik, da bi potencialnim 
upravičencem pomagala pri upoštevanju 
pravil in postopkov v zvezi s to politiko.

Or. pt

Predlog spremembe 238
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Komisija vzpostavi službe za tehnično 
podporo, zlasti za spodbujanje poznavanja 
različnih trgov, ohranjanje razgibane 
strokovne mreže v zvezi z informacijsko in 
promocijsko politiko ter izboljševanje 
seznanjenosti z zakonskimi določbami o 
pripravi in izvajanju programov.

2. Komisija vzpostavi službe za tehnično 
podporo, zlasti za spodbujanje poznavanja 
različnih trgov, nudenje pomoči 
proizvajalcem pri spopadanju s 
ponarejanjem njihovih izdelkov,
ohranjanje razgibane strokovne mreže v 
zvezi z informacijsko in promocijsko 
politiko ter izboljševanje seznanjenosti z 
zakonskimi določbami o pripravi in 
izvajanju programov.

Or. fr
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Predlog spremembe 239
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vzpostavi službe za tehnično 
podporo, zlasti za spodbujanje poznavanja 
različnih trgov, ohranjanje razgibane 
strokovne mreže v zvezi z informacijsko in 
promocijsko politiko ter izboljševanje 
seznanjenosti z zakonskimi določbami o 
pripravi in izvajanju programov.

2. Komisija vzpostavi službe za tehnično 
podporo, zlasti za spodbujanje poznavanja 
različnih trgov, pomoč proizvajalcem v 
boju zoper ponaredke, ohranjanje 
razgibane strokovne mreže v zvezi z 
informacijsko in promocijsko politiko ter 
izboljševanje seznanjenosti z zakonskimi 
določbami o pripravi in izvajanju 
programov.

Or. it

Predlog spremembe 240
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Komisija spodbuja države članice in 
regije, naj lokalno poreklo proizvodnje 
določijo za merilo za izbor pri oskrbi šol, 
mladinskih domov in domov za ostarele, 
zasebnih institucij za socialno solidarnost, 
javnih organov itd. s kmetijskimi 
proizvodi in določenimi živilskimi 
proizvodi iz kmetijskih proizvodov. 
Omenjeno dejstvo očitno postaja vse 
pomembnejše, saj so ti proizvodi sveži, 
kemikalije, konzervansi in druge snovi pa 
se po nepotrebnem uporabljajo za 
podaljšanje njihovega roka uporabnosti, 
vse to pa spodbuja kratke verige preskrbe 
s hrano.

Or. pt
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Predlog spremembe 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje izvedbenih aktov za izvedbo 
informacijskih in promocijskih kampanj v 
primeru kriznih razmer iz člena 1a(b), ne 
da bi uporabila postopke iz člena 24(2) ali 
(3), tako da zagotovi hitro in učinkovito 
izvajanje kampanj.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s poročevalkinim predlogom spremembe 12, ki uvaja novi 
člen 1a. Bistveno je zagotoviti, da bo mogoče v primeru kriznih razmer izvajati promocijske 
kampanje po posebnem postopku, ki bo dovolj poenostavljen, da bo zagotovil učinkovitost 
kampanj.

Predlog spremembe 242
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Komisija oceni in izbere predloge za 
enostavne programe na podlagi razpisa za 
zbiranje predlogov iz člena 8(3)(a).

1. Države članice v prvem krogu ocenijo 
predloge programov in nato izbrane 
predloge predložijo Komisiji. Komisija po 
oceni države članice oceni in izbere 
predloge za enostavne programe na podlagi 
razpisa za zbiranje predlogov iz 
člena 8(3)(a).

Or. en
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Obrazložitev

Postopka izbire enostavnih programov ne sme opravljati samo Komisija, temveč v prvem 
krogu države članice, saj bodo le-te odgovorne za izvajanje, spremljanje in nadzor enostavnih 
programov. Ta sedanji sistem je zelo učinkovit, poleg tega pa imajo države članice dovolj 
izkušenj za izbor najboljših programov v postopku predizbora, ki jih v nadaljevanju 
predložijo Komisiji.

Predlog spremembe 243
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Komisija oceni in izbere predloge za 
enostavne programe na podlagi razpisa za 
zbiranje predlogov iz člena 8(3)(a).

1. Komisija oceni in izbere predloge za 
enostavne programe na podlagi razpisa za 
zbiranje predlogov iz člena 8(3)(a), potem 
ko obvesti države članice in pridobi 
njihova mnenja.

Or. en

Predlog spremembe 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Komisija oceni in izbere predloge za 
enostavne programe na podlagi razpisa za 
zbiranje predlogov iz člena 8(3)(a).

1. Komisija oceni in izbere predloge za 
enostavne programe na podlagi razpisa za 
zbiranje predlogov iz člena 8(3)(a), potem 
ko državam članicam posreduje seznam 
vlog in pridobi njihova mnenja.

Or. en

Predlog spremembe 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Komisija oceni in izbere predloge za 
enostavne programe na podlagi razpisa za 
zbiranje predlogov iz člena 8(3)(a).

1. Komisija oceni in izbere predloge za 
enostavne programe na podlagi razpisa za 
zbiranje predlogov iz člena 8(3)(a), potem 
ko državam članicam posreduje seznam 
vlog.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi minimalnih zahtev glede odprtosti postopka in zagotavljanja enake obravnave se mora 
Komisija posvetovati z državami članicami na začetku postopka in ne šele potem, ko poda 
oceno.

Predlog spremembe 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Države članice 
lahko krijejo največ 20–30 % stroškov. 
Preostale odhodke krijejo izključno 
organizacije predlagateljice.

Or. en

Obrazložitev

Prag 50 % je za številne manjše akterje previsok. Da bi tudi tem dali priložnost za 
sodelovanje, bi bilo treba omogočiti skupno financiranje s strani držav članic. Popolna 
odprava skupnega financiranja bi zmanjšala število predlogov za programe, ki prihajajo iz 
držav članic.
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Predlog spremembe 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 60 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Države članice 
lahko krijejo do 20 % stroškov. Preostale 
odhodke krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

Or. it

Predlog spremembe 248
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Države članice 
lahko krijejo največ 20 % stroškov. 
Preostale odhodke krijejo izključno 
organizacije predlagateljice.

Or. pt

Predlog spremembe 249
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 

(1) Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
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upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

upravičenih do podpore. Države članice 
lahko krijejo do 30 % stroškov. Preostale 
odhodke krijejo organizacije 
predlagateljice.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljno sofinanciranje s strani držav članic je treba obdržati.

Predlog spremembe 250
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke
v višini do 30 % krije država članica, 
preostanek pa organizacije predlagateljice.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji sistem sofinanciranja programov je zelo učinkovit in ni razloga, da bi ga spremenili. 
V nekaterih primerih je sofinanciranje bistvenega pomena za organizacije predlagateljice. 
Brez te možnosti bi se število oddanih programov drastično zmanjšalo.

Predlog spremembe 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale 
odhodke krijejo izključno organizacije 

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Države članice 
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predlagateljice. lahko prispevajo največ 30 %.

Or. pl

Predlog spremembe 252
Sandra Kalniete

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Države članice 
lahko krijejo največ 30 % stroškov. 
Preostale odhodke krijejo izključno 
organizacije predlagateljice.

Or. en

Predlog spremembe 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Države članice 
lahko krijejo največ 30 % stroškov. 
Preostale odhodke krijejo izključno 
organizacije predlagateljice.

Or. en

Predlog spremembe 254
Daciana Octavia Sârbu
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo organizacije predlagateljice ali 
države članice, ki se odločijo ponuditi 
nacionalno sofinanciranje.

Or. ro

Predlog spremembe 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo organizacije predlagateljice.

Or. en

Obrazložitev

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.
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Predlog spremembe 256
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 75 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Nepovratni DDV, 
ki ga dejansko in dokončno krijejo 
prejemniki, je upravičeni odhodek. 
Preostale odhodke krijejo izključno 
organizacije predlagateljice.

Or. it

Obrazložitev

Povečanje prispevka Unije na 75 % je namenjen temu, da se uravnoteži izključitev možnosti 
nacionalnega sofinanciranja iz Uredbe št. 3/2008, ki postane diskriminatorna za številne 
upravičene subjekte, ki sodelujejo v programih. Da se prepreči neenako obravnavanje, se 
predlaga, da se za subjekte, za katere veljajo sistemi nepovratnega DDV, ta vključi med 
upravičene odhodke, če ga dejansko in dokončno krije organizacija predlagateljica.

Predlog spremembe 257
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 75% odhodkov, 
upravičenih do podpore. Nepovratni DDV, 
ki ga dejansko in dokončno krijejo 
prejemniki, je upravičeni odhodek. 
Preostale odhodke krijejo izključno 
organizacije predlagateljice.

Or. it
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Predlog spremembe 258
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 60 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

Or. it

Obrazložitev

Če se sprejme izključitev sofinanciranja držav članic, da se preprečijo državne pomoči, je 
treba povečati delež finančnega prispevka Unije.

Predlog spremembe 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 60 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

Or. it

Predlog spremembe 260
Esther de Lange

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1
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Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

1. Finančni prispevek Unije za enostavne 
programe ne presega 50 % odhodkov, 
upravičenih do podpore. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice. Države članice ne smejo 
prispevati h kritju odhodkov.

Or. nl

Predlog spremembe 261
George Lyon, James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Prispevki organizacij predlagateljic lahko 
izvirajo iz davkom podobnih dajatev ali 
obveznih prispevkov.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji predpisi, ki jih ureja Uredba Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih 
za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih 
državah, dopuščajo uporabo davkom podobnih dajatev in obveznih prispevkov za 
sofinanciranje ukrepov za promocijo. Predlog je treba spremeniti in pojasniti, da bo to še 
vedno dovoljeno.

Predlog spremembe 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

1a. Države članice lahko sodelujejo pri 
financiranju enostavnih programov. 
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Finančni prispevek držav članic ne sme 
preseči 30 % vsote upravičenih izdatkov.

Or. en

Obrazložitev

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Predlog spremembe 263
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: črtano

(a) enostavni program, ki je usmerjen v 
eno ali več tretjih držav;

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

Or. it

Predlog spremembe 264
James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2
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Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: črtano

(a) enostavni program, ki je usmerjen v 
eno ali več tretjih držav;

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 265
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: 2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 80 % za:

Or. ro

Predlog spremembe 266
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: 2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 75 % za:

Or. pt

Predlog spremembe 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: 2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 70 % za:

Or. it

Predlog spremembe 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: 2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 70 % za:

Or. it

Predlog spremembe 269
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: 2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 65 % za:

Or. it

Obrazložitev

Sprememba zaradi povečanja finančnega prispevka Unije, predlaganega v členu 15(1).

Predlog spremembe 270
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del
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Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: 2. Delež, ki ga krije Unija, se zviša na 
60 % za:

Or. pt

Predlog spremembe 271
George Lyon, James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: 2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za
enostavni program, ki je usmerjen na eno 
ali več tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za: 2. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za
ukrepe informiranja o sadju in zelenjavi 
ter njune promocije, ki so posebej 
usmerjeni v otroke v izobraževalnih 
ustanovah Unije.

Or. es

Obrazložitev

Da se zagotovi spodbujanje ukrepov v tretjih državah, mora delež, ki ga krijejo organizacije 
predlagateljice, ostati takšen, kot je, saj države članice ne bodo več prispevale sredstev.
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Predlog spremembe 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(-a) Delež iz odstavka 1 se zviša na 80 % 
za enostavni program, ki je usmerjen na 
eno ali več tretjih držav.

Or. es

Obrazložitev

Da se zagotovi spodbujanje ukrepov v tretjih državah, mora delež, ki ga krijejo organizacije 
predlagateljice, ostati takšen, kot je, saj države članice ne bodo več prispevale sredstev.

Predlog spremembe 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) enostavni program, ki je usmerjen v 
eno ali več tretjih držav;

črtano

Or. es

Obrazložitev

To besedilo je zdaj vključeno v jedro odstavka. Iz predloga ni črtano.

Predlog spremembe 275
George Lyon, James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) enostavni program, ki je usmerjen v 
eno ali več tretjih držav;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

črtano

Or. es

Obrazložitev

To besedilo je zdaj vključeno v jedro odstavka. Iz predloga ni črtano.

Predlog spremembe 277
George Lyon, James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

To ni potrebno, saj je določba v zvezi s tem že vključena v evropsko shemo sadja in zelenjave 
za šole.

Predlog spremembe 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

(b) ukrepe za informiranje o svežem ali 
predelanem sadju in zelenjavi ter mleku in 
mlečnih izdelkih, posebej namenjene 
otrokom v šolah Unije, ter za promocijo 
teh proizvodov.

Or. fr

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe sheme pomoči za otroke zajemajo vse proizvode, ne samo sadja 
in zelenjave.

Predlog spremembe 279
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi ter mleku in mlečnih izdelkih, 
posebej namenjene otrokom v šolah Unije, 
ter za promocijo teh proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

(b) ukrepe za informiranje o mleku ali
sadju in zelenjavi, posebej namenjene 
otrokom v šolah Unije, ter za promocijo 
teh proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

(b) ukrepe za informiranje o mleku, sadju 
in zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

Or. pl

Predlog spremembe 282
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

(b) ukrepe za informiranje o mleku, sadju 
in zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

Or. pt
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Predlog spremembe 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi, posebej namenjene otrokom v 
šolah Unije, ter za promocijo teh 
proizvodov.

(b) ukrepe za informiranje o sadju in 
zelenjavi ter oljčnem olju, posebej 
namenjene otrokom v šolah Unije, ter za 
promocijo teh proizvodov.

Or. it

Predlog spremembe 284
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) ukrepe za informiranje in promocijo, 
ki jih izvajajo najbolj oddaljene regije 
Unije.

Or. pt

Predlog spremembe 285
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) informacijske kampanje in ukrepe za 
promocijo ekoloških proizvodov.

Or. ro
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Predlog spremembe 286
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) enostavni program, katerega predmet 
so:

– avtohtone rastlinske vrste in sorte ter 
njihovi proizvodi ali

– živalski proizvodi iz avtohtonih živalskih 
vrst, pasem in populacij

Or. it

Obrazložitev

Treba je predvideti višji finančni prispevek Unije za tiste programe, ki pozitivno vplivajo na 
varstvo biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe 287
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Delež iz odstavka 1 se lahko zviša na 
80 % za države, ki prejemajo finančno 
pomoč, oziroma za največ dve leti po 
prenehanju prejemanja mednarodne 
pomoči. 

Or. pt

Predlog spremembe 288
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)
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Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Delež, ki ga krije Unija, se zviša na 
75 % za ukrepe informiranja o 
visokokakovostnih proizvodih iz najbolj 
oddaljenih regij in njihove promocije.

Or. pt

Predlog spremembe 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Delež, ki ga prispeva Unija, se zviša na 
75 % za programe v najbolj oddaljenih 
regijah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 290
James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Delež, ki ga prispeva Unija, se zviša na 
75 % za mikropodjetja in srednje velika 
podjetja pri programih, ki so v posebnem 
interesu Unije in niso zajeti v točki 2a.

Or. en

Obrazložitev

Mikropodjetja predstavljajo pomemben delež agroživilskega sektorja in prednost je treba dati 
organizacijam predlagateljicam, ki si prizadevajo za vključitev mikropodjetij, saj imajo le-ta 
manj virov za ukrepe obveščanja in promocije.
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Predlog spremembe 291
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V vsakem primeru, če so upravičenci 
do ukrepov, predvidenih v enostavnem 
programu, izključno eno ali več malih in 
srednjih podjetij, se delež iz odstavka 1 
poveča na 75 %.

Or. it

Obrazložitev

Če se sprejme izključitev sofinanciranja držav članic, da se prepreči tveganje morebitnih 
državnih pomoči, je treba povečati delež finančnega prispevka Unije. Ta delež mora biti višji 
za mala in srednje velika podjetja, ki morda nimajo potrebnih finančnih zmogljivosti za kritje 
stroškov programa.

Predlog spremembe 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Finančni prispevek Unije se lahko v 
primeru krize zviša tudi na 100 %.

Or. en

Obrazložitev

Možnost 100-odstotnega financiranja ukrepov s strani Unije v kriznih razmerah bi bilo treba 
ohraniti.

Predlog spremembe 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Če ni programov, namenjenih
izvajanju na notranjem trgu, v zvezi z eno 
ali več dejavnostmi informiranja iz člena 
5(4)(a), (b) in (c), lahko vsaka 
zainteresirana država članica razvije 
program in njegove posebnosti na podlagi 
delovnega programa iz člena 8(3) in s 
pomočjo javnega razpisa za zbiranje 
predlogov izbere organ, ki bo odgovoren 
za izvajanje programa, k financiranju 
katerega se država zaveže.

Or. en

Predlog spremembe 294
James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2b. Delež iz odstavka 1 se zviša na 75 % za 
enostavni program, ki je usmerjen na eno 
ali več tretjih držav;

Or. en

Obrazložitev

Stopnje, ki jih predlaga Komisija, ne ponujajo zadostne spodbude, da bi se znatno povečalo 
število programov, usmerjenih v tretje države. Glede na to, da ni financiranja s strani držav 
članic, je pomembno, da se te organizacije spodbudijo.

Predlog spremembe 295
Francesca Barracciu
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Nepovratni DDV, ki ga dejansko in 
dokončno krijejo prejemniki, je 
upravičeni odhodek za financiranje Unije.

Or. it

Obrazložitev

Podobna določba je bila sprejeta tudi v novih uredbah kohezijske politike za obdobje od 
leta 2014 do 2020.

Predlog spremembe 296
James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek – 2 c (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2c. Delež iz odstavka 1 se zviša na 60 % za 
ukrepe informiranja o sadju in zelenjavi 
ter njihove promocije, ki so posebej 
usmerjeni v otroke v izobraževalnih 
ustanovah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Država članica lahko krije 
največ 20–30 % skupnih stroškov. 
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Preostale odhodke krijejo izključno 
organizacije predlagateljice.

Or. en

Obrazložitev

Prag 50 % je za številne manjše akterje previsok. Da bi tudi tem dali priložnost za 
sodelovanje, bi bilo treba omogočiti skupno financiranje s strani držav članic. Popolna 
odprava skupnega financiranja bi zmanjšala število predlogov za programe, ki prihajajo iz 
držav članic.

Predlog spremembe 298
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Država članica lahko nosi 
do 30 % skupnih stroškov. Preostale 
odhodke krijejo organizacije 
predlagateljice.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljno sofinanciranje s strani držav članic je treba obdržati.

Predlog spremembe 299
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Člen 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke v višini 
do 30 % krije država članica, preostanek 
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izključno organizacije predlagateljice. pa organizacije predlagateljice.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji sistem sofinanciranja programov je zelo učinkovit in ni razloga, da bi ga spremenili. 
V nekaterih primerih je sofinanciranje bistvenega pomena za organizacije predlagateljice. 
Brez te možnosti bi se število oddanih programov drastično zmanjšalo.

Predlog spremembe 300
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Države članice lahko 
krijejo največ 20 % stroškov. Preostale 
odhodke krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

Or. pt

Predlog spremembe 301
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 80 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
organizacije predlagateljice ali države 
članice, ki se odločijo ponuditi nacionalno 
sofinanciranje.

Or. ro
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Predlog spremembe 302
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 75 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Nepovratni DDV, ki ga 
dejansko in dokončno krijejo prejemniki, 
je upravičeni odhodek. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

Or. it

Obrazložitev

Povečanje prispevka Unije na 75 % je namenjen temu, da se uravnoteži izključitev možnosti 
nacionalnega sofinanciranja iz Uredbe št. 3/2008, ki postane diskriminatorna za številne 
upravičene subjekte, ki sodelujejo v programih. Da se prepreči neenako obravnavanje, se 
predlaga, da se za subjekte, za katere veljajo sistemi nepovratnega DDV, ta vključi med 
upravičene odhodke, če ga dejansko in dokončno krije organizacija predlagateljica.

Predlog spremembe 303
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 75 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Nepovratni DDV, ki ga 
dejansko in dokončno krijejo prejemniki, 
je upravičeni odhodek. Preostale odhodke 
krijejo izključno organizacije 
predlagateljice.

Or. it
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Predlog spremembe 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 70 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme, vključno z multiprogrami 
za tretje države. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Or. it

Predlog spremembe 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 70 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Or. it

Predlog spremembe 306
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 65 %
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.
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Or. it

Predlog spremembe 307
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme na notranjem trgu in 75 % 
v tretjih državah. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Or. en

Obrazložitev

Za programe v tretjih državah bi bilo treba organizacije iz več držav članic posebej 
motivirati, da bi jih predložile, saj je sestavljanje teh programov seveda bolj zapleteno. Hkrati 
bi lahko nova shema predstavljala znatno povečanje (do 15 %) deležev sofinanciranja s strani 
organizacij predlagateljic, saj nacionalnega prispevka k programom ni več.

Predlog spremembe 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
organizacije predlagateljice.

Or. en

Predlog spremembe 309
Esther de Lange
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Predlog uredbe
Člen 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.
Države članice ne smejo prispevati h 
kritju odhodkov.

Or. nl

Predlog spremembe 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme. Preostale odhodke krijejo 
izključno organizacije predlagateljice.

Najvišja stopnja sofinanciranja je 60 % 
skupnih upravičenih stroškov za 
multiprograme.

Or. pl

Predlog spremembe 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)-

Predlog Komisije Predlog spremembe

Stopnja finančnega prispevka Unije se 
lahko v primeru krize zviša tudi na 100 % 
stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Možnost 100-odstotnega financiranja ukrepov s strani Unije v kriznih razmerah bi bilo treba 
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ohraniti.

Predlog spremembe 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Delež iz prejšnjega odstavka se zviša na 
80 % za multiprograme, ki so usmerjeni 
na eno ali več tretjih držav.

Or. es

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je, da se finančni prispevek organizacij predlagateljic ne 
poveča v primerjavi s sedanjim prispevkom.

Predlog spremembe 313
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vsakem primeru, če so upravičenci do 
ukrepov, predvidenih v multiprogramu, 
izključno mala in srednje velika podjetja, 
se delež iz odstavka 1 poveča na 75 %.

Or. it

Obrazložitev

Če se sprejme izključitev sofinanciranja držav članic, da se prepreči tveganje morebitnih 
državnih pomoči, je treba povečati delež finančnega prispevka Unije. Ta delež mora biti višji 
za mala in srednje velika podjetja, ki morda nimajo potrebnih finančnih zmogljivosti za kritje 
stroškov programa.

Predlog spremembe 314
Luís Paulo Alves
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Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Delež sofinanciranja, ki ga krije Unija, se 
zviša na 75 % za programe informiranja o 
visokokakovostnih proizvodih iz najbolj 
oddaljenih regij in njihove promocije.

Or. pt

Predlog spremembe 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Stopnja sofinanciranja s strani Unije se 
zviša na 75 % za programe v najbolj 
oddaljenih regijah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko sodelujejo pri 
financiranju multiprogramov. Finančni 
prispevek držav članic ne sme preseči 
30 % vsote upravičenih izdatkov.

Or. en
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Obrazložitev

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Predlog spremembe 317
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nepovratni DDV, ki ga dejansko in 
dokončno krijejo prejemniki, je 
upravičeni odhodek za financiranje Unije.

Or. it

Obrazložitev

Podobna določba je bila sprejeta tudi v novih uredbah kohezijske politike za obdobje od 
leta 2014 do 2020.

Predlog spremembe 318
James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Člen 18 a

Stopnja sofinanciranja s strani Unije se 
zviša na 80 % za mikropodjetja in mala in 
srednje velika podjetja pri programih, ki 
so v posebnem interesu Unije in niso 
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zajeti v odstavkih 1a in 1b.

Or. en

Obrazložitev

Mikropodjetja predstavljajo pomemben delež agroživilskega sektorja in prednost je treba dati 
organizacijam predlagateljicam, ki si prizadevajo za vključitev mikropodjetij, saj imajo le-ta 
manj virov za ukrepe obveščanja in promocije.

Predlog spremembe 319
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 21 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) posebne pogoje, pod katerimi lahko 
vsaka izmed organizacij predlagateljic iz 
člena 7 predloži program, da se zagotovita 
zlasti reprezentativnost in večji obseg 
programa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Člen 21 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posebne pogoje, pod katerimi lahko 
vsaka izmed organizacij predlagateljic iz 
člena 7 predloži program, da se zagotovita 
zlasti reprezentativnost in večji obseg 
programa;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 321
Béla Glattfelder
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Predlog uredbe
Člen 21 – točka c

Predlog Komisije Predlog spremembe

(c) pogoje javnega razpisa za izvajalske 
organe iz člena 13;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 322
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 21 – točka d

Predlog Komisije Predlog spremembe

(d) posebne pogoje za upravičenost 
stroškov za ukrepe za informiranje in 
promocijo ter po potrebi upravnih 
stroškov in stroškov za osebje pri 
enostavnih programih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 323
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 21 točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pogoje za zagotovitev prednosti 
znamk v lasti malih in srednje velikih 
podjetij v primeru programov, ki 
predvidevajo prisotnost blagovnih znamk 
iz člena 4;

Or. it
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Obrazložitev

Spomniti je treba na načelo, ki ga na splošno uporablja sama Komisija v okviru skupne 
kmetijske politike in je namenjeno spodbujanju mikro, majhnih in srednje velikih podjetij.

Predlog spremembe 324
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 21 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) pogoje za zagotovitev prednosti 
projektov, ki spodbujajo proizvode, 
izdelane iz kmetijskih surovin držav 
organizacij predlagateljic, v primeru 
programov, ki predvidevajo predelane 
proizvode iz člena 5(b).

Or. it

Obrazložitev

V skladu z načelom iz uvodne izjave 2 in člena 8 predloga, da „ukrepi za informiranje in 
promocijo prispevajo h krepitvi konkurenčnosti evropskega kmetijstva“, je primerno, da se 
zagotovi prednost predelanih proizvodov, pridobljenih iz surovin Unije.

Predlog spremembe 325
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 - točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) posebne pogoje, pod katerimi lahko 
vsaka izmed organizacij predlagateljic iz 
člena 7 predloži program, zlasti da se 
zagotovita reprezentativnost organizacij in 
zadosten obseg programa;

Or. en
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Predlog spremembe 326
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 - točka b b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(bb) pogoje javnega razpisa za izvajalske 
organe iz člena 13;

Or. en

Predlog spremembe 327
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 - točka b c (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(bc) posebne pogoje za upravičenost 
stroškov za ukrepe za informiranje in 
promocijo ter po potrebi upravnih 
stroškov in stroškov za osebje pri 
programih.

Or. en

Predlog spremembe 328
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz te uredbe se prenese na Komisijo
za nedoločen čas od začetka veljavnosti te 
uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz te uredbe se prenese na Komisijo 
od začetka veljavnosti te uredbe.

Or. pt
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Predlog spremembe 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 4 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija se lahko v okviru izvajanja te 
uredbe posvetuje s svetovalno skupino za 
promocijo kmetijskih proizvodov, 
ustanovljeno s Sklepom Komisije 
2004/391/ES27.

Komisija se v okviru izvajanja te uredbe 
posvetuje s svetovalno skupino za
promocijo kmetijskih proizvodov, 
ustanovljeno s Sklepom Komisije 
2004/391/ES27.

__________________ __________________
27 Sklep Komisije 2004/391/ES z dne 
23. aprila 2004 o svetovalnih skupinah za 
zadeve skupne kmetijske politike 
(UL L 120, 24.4.2004, str. 50).

27 Sklep Komisije 2004/391/ES z dne 
23. aprila 2004 o svetovalnih skupinah za 
zadeve skupne kmetijske politike 
(UL L 120, 24.4.2004, str. 50).

Or. pl

Obrazložitev

Svetovalna skupina bi morala imeti ključno vlogo v postopku oblikovanja delovnega 
programa. Poklicne organizacije bi morale imeti vpliv na oblikovanje tega strateškega 
dokumenta.
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Predlog spremembe 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Svetovalna skupina za promocijo mora 
sodelovati pri delu, ki se izvaja v zvezi z 
delovnim programom iz člena 8.

Or. pl

Obrazložitev

Svetovalna skupina bi morala imeti ključno vlogo v postopku oblikovanja delovnega 
programa. Poklicne organizacije bi morale imeti vpliv na oblikovanje tega strateškega 
dokumenta.

Predlog spremembe 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek – -1 (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

- 1. Komisija najpozneje 
31. decembra [2017] Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži vmesno 
poročilo o uporabi te uredbe, vključno z 
ravnjo izvajanja v različnih državah 
članicah, ki ga po potrebi spremljajo 
ustrezni predlogi. Na zahtevo Evropskega 
parlamenta Komisija predstavi vmesno 
poročilo pristojnemu odboru.

Or. en

Predlog spremembe 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin
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Predlog uredbe
Člen 27

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija najpozneje 31. decembra [2020] 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o uporabi te uredbe, ki ga po 
potrebi spremljajo ustrezni predlogi.

Komisija najpozneje 31. decembra [2020] 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o uporabi te uredbe, ki ga po 
potrebi spremljajo ustrezni predlogi. Na 
zahtevo Evropskega parlamenta Komisija 
predstavi vmesno poročilo pristojnemu
odboru.

Or. en

Predlog spremembe 334
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 27

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija najpozneje 31. decembra [2020] 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o uporabi te uredbe, ki ga po 
potrebi spremljajo ustrezni predlogi.

Komisija najpozneje 31. decembra [2020] 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o uporabi te uredbe, ki zajema 
tudi najbolj oddaljene regije in ki ga po 
potrebi spremljajo ustrezni predlogi. Poleg 
tega najkasneje do 31. decembra 2017 
odda tudi vmesno poročilo v enaki obliki, 
ki velja za zgoraj omenjeno poročilo. 

Or. pt

Predlog spremembe 335
Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano

[…]
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Or. it

Predlog spremembe 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28 črtano

[…]

Or. it

Predlog spremembe 337
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Točka 1(c) v delu II Priloge VII se 
nadomesti z naslednjim:„

„(c) ima skupni volumenski delež 
alkohola najmanj 15 vol. %. Z 
odstopanjem lahko:

– zgornja meja skupnega deleža alkohola 
znaša do 20 vol. % za vina z nekaterih 
vinorodnih območij v Uniji, ki jih 
Komisija določi z delegiranimi akti na 
podlagi člena 59(1), ki so pridelana brez 
vsakršne obogatitve;

– za vina z zaščiteno označbo porekla, ki 
so proizvedena brez kakršnega koli 
dodajanja saharoze, zgoščenega 
grozdnega mošta ali prečiščenega 
zgoščenega grozdnega mošta, zgornja 
meja skupnega deleža alkohola lahko 
znaša več kot 15 vol. %;“

Or. fr
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(Točka 1(c) v delu II Priloge VII  uredbe (EU) št. .../20... (SUT) se nadomesti z: V zvezi z 
obstoječim besedilom o enotni SUT se spremenijo naslednji deli: Prvič:(c); drugič: pri drugi 

alinei se doda naslednji del: „dodajanje saharoze, koncentriranega grozdnega mošta ali 
prečiščenega koncentriranega grozdnega mošta“.)

Obrazložitev

Predlog spremembe opredeljuje, katere metode obogatitve ne smejo biti dovoljene za vina, 
katerih skupni delež alkohola znaša več kot 15 %. V tem primeru se lahko za obogatitev 
uporabljajo metode odvzemanja (delno zgoščevanje z ohlajanjem, obratna osmoza), ki 
lastnosti vina ne spremenijo povsem z dodajanjem zunanjih proizvodov za obogatitev.

Predlog spremembe 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 29

Predlog Komisije Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 146 Uredbe (EU) 
št. XXX/20... [Evropskega parlamenta in 
Sveta* z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)] 
in člena 3 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1184/200628 ter na podlagi prvega 
odstavka člena 42 Pogodbe se členi 107, 
108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za 
plačila, ki jih izvedejo države članice na 
podlagi te uredbe in v skladu z njenimi 
določbami, niti za finančno udeležbo, ki 
izvira iz davkom podobnih dajatev ali 
obveznih prispevkov držav članic, v 
primeru programov, ki so upravičeni do 
podpore Unije na podlagi drugega odstavka 
člena 42 Pogodbe in jih je Komisija izbrala 
v skladu s to uredbo.

Z odstopanjem od člena 146 Uredbe (EU) 
št. XXX/20... [Evropskega parlamenta in 
Sveta* z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)] 
in člena 3 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1184/2006[1] ter na podlagi prvega 
odstavka člena 42 Pogodbe se členi 107, 
108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za 
plačila, ki jih izvedejo države članice na 
podlagi te uredbe in v skladu z njenimi 
določbami, in za delež financiranja, pa 
tudi ne za finančno udeležbo, ki izvira iz 
davkom podobnih dajatev ali obveznih 
prispevkov držav članic, v primeru 
programov, ki so upravičeni do podpore 
Unije na podlagi drugega odstavka 
člena 42 Pogodbe in jih je Komisija izbrala 
v skladu s to uredbo.

__________________ __________________
28 Uredba Sveta (ES) št. 1184/2006 z dne 
24. julija 2006 o uporabi nekaterih pravil 
konkurence v proizvodnji in trgovini s 
kmetijskimi proizvodi (UL L 214, 
4.8.2006, str. 7).

28 Uredba Sveta (ES) št. 1184/2006 z dne 
24. julija 2006 o uporabi nekaterih pravil 
konkurence v proizvodnji in trgovini s 
kmetijskimi proizvodi (UL L 214, 
4.8.2006, str. 7).
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Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev skladnosti s predlogi sprememb k členoma 15 in 18.

Predlog spremembe 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Predlog uredbe
Člen 29

Predlog Komisije Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 146 Uredbe (EU) 
št. XXX/20... [Evropskega parlamenta in 
Sveta* z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)] 
in člena 3 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1184/200628 ter na podlagi prvega 
odstavka člena 42 Pogodbe se členi 107, 
108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za 
plačila, ki jih izvedejo države članice na 
podlagi te uredbe in v skladu z njenimi 
določbami, niti za finančno udeležbo, ki
izvira iz davkom podobnih dajatev ali 
obveznih prispevkov držav članic, v 
primeru programov, ki so upravičeni do 
podpore Unije na podlagi drugega odstavka 
člena 42 Pogodbe in jih je Komisija izbrala 
v skladu s to uredbo.

Z odstopanjem od člena 146 Uredbe (EU) 
št. XXX/20... [Evropskega parlamenta in 
Sveta* z dne [...] o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov
(Uredba o enotni SUT) (COM(2011) 626)] 
in člena 3 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1184/200628 ter na podlagi prvega 
odstavka člena 42 Pogodbe se členi 107, 
108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za 
plačila, ki jih izvedejo države članice na 
podlagi te uredbe in v skladu z njenimi 
določbami, tudi ne za prispevke iz naslova 
sofinanciranju, pa tudi ne za finančno 
udeležbo, ki izvira iz davkom podobnih 
dajatev ali obveznih prispevkov držav 
članic, v primeru programov, ki so 
upravičeni do podpore Unije na podlagi 
drugega odstavka člena 42 Pogodbe in jih 
je Komisija izbrala v skladu s to uredbo.

__________________ __________________
28 Uredba Sveta (ES) št. 1184/2006 z dne 
24. julija 2006 o uporabi nekaterih pravil 
konkurence v proizvodnji in trgovini s 
kmetijskimi proizvodi (UL L 214, 
4.8.2006, str. 7).

28 Uredba Sveta (ES) št. 1184/2006 z dne 
24. julija 2006 o uporabi nekaterih pravil 
konkurence v proizvodnji in trgovini s 
kmetijskimi proizvodi (UL L 214, 
4.8.2006, str. 7).

Or. pl

Obrazložitev

Države članice bi morale ohraniti možnost sofinanciranja programov.
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Predlog spremembe 340
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 31

Predlog Komisije Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 23, da se zagotovi prehod med 
določbami Uredbe (ES) št. 3/2008 in 
določbami te uredbe.

Komisija sprejme izvedbene akte v skladu 
s členom 24, da se zagotovi prehod med 
določbami Uredbe (ES) št. 3/2008 in 
določbami te uredbe.

Or. en


