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Predlog spremembe 31
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija bi morala imeti pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 290 Pogodbe, z namenom, da 
dopolni ali spremeni nekatere nebistvene 
elemente te uredbe. Treba bi bilo določiti 
elemente, za katere se to pooblastilo lahko 
uporabi, ter pogoje, ki naj za to 
pooblastilo veljajo.

(4) Da bi zagotovili pravilno delovanje 
ureditve, vzpostavljene s to uredbo, bi bilo 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, 
da se ji omogoči, da dopolni ali spremeni 
nekatere nebistvene elemente navedene
uredbe. Komisija bi morala med 
pripravami zlasti opraviti ustrezna 
posvetovanja, tudi s strokovnjaki, pri tem 
pa ne sme pozabiti na regionalne in 
lokalne organe, na otoške, redko 
poseljene ali gorske regije ter najbolj 
oddaljene regije, da se omejitve, zaradi 
katerih so te že prizadete, ob sedanji krizi 
ne bi poslabšale. Komisija bo morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti sočasno, pravočasno in 
ustrezno posredovanje ustreznih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. pt

Predlog spremembe 32
Christa Klaß

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) vino, del XII Priloge I; črtano

Or. de
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Obrazložitev

Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja skupnega trga za vino, vključno z grozdjem, moštom 
in vinom, iz katerega je pridobljeno, se lahko SUT spreminja samo s temeljnim aktom.

Predlog spremembe 33
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dana na voljo s strani Komisije za goveje 
in telečje meso z izvedbenimi akti in brez 
pomoči odbora iz člena 323(1), če je 
povprečna tržna cena za goveje in telečje 
meso v reprezentativnem obdobju v državi 
članici ali regiji države članice, zabeležena na 
podlagi lestvice Unije za razvrščanje trupov iz 
člena 34(1), pod 1 560 EUR na tono.

(c) dana na voljo s strani Komisije za 
goveje in telečje meso z izvedbenimi akti, 
sprejetimi brez uporabe člena 323(1a), če 
je povprečna tržna cena za goveje in telečje 
meso v reprezentativnem obdobju v državi 
članici ali regiji države članice, zabeležena 
na podlagi lestvice Unije za razvrščanje 
trupov iz člena 34(1), pod 1 560 EUR na 
tono, zlasti ob upoštevanju načel 
teritorialne kohezije z vidika vpliva na 
regionalne trge, katerih gospodarstvo je v 
veliki meri odvisno od tovrstnih 
proizvodov.

Or. pt

Predlog spremembe 34
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 70 a (novo) – v pododdelku III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 70a
Način izračuna dajatve

Mleko ali mlečni proizvodi, ki se tržijo v 
pomenu člena 5(h) Uredbe (ES) št. 
1788/2003, se upoštevajo pri izračunu 
dajatve v trenutku, ko zapustijo katerokoli 
gospodarstvo na ozemlju države članice 
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ali kadar se na gospodarstvu uporabljajo 
za tržne namene. Kadar mleko ali mlečni 
proizvodi zapustijo gospodarstvo z 
namenom uničenja pri uporabi sanitarnih 
ukrepov na podlagi sklepa pristojnega 
organa države članice, se zadevne količine 
ne upoštevajo kot oddaja ali neposredna 
prodaja. Mleko, ki zapusti gospodarstvo z 
namenom obdelave ali predelave na 
podlagi pogodbe, se šteje za oddajo.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi njegovega pomena mora biti člen 6 izvedbene Uredbe št.°595/2004 ponovno vključen 
v temeljni akt in se ga ne sme obravnavati v delegiranih aktih.

Predlog spremembe 35
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Status odkupovalca mora predhodno 
odobriti država članica v skladu z merili, ki 
jih določi Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 80(1)(f).

1. Status odkupovalca mora predhodno 
odobriti država članica.

2. Ne glede na strožje predpise zadevne 
države članice se odkupovalci odobrijo 
samo, če:
(a) lahko dokažejo, da izpolnjujejo pogoje 
za opravljanje trgovske dejavnosti, kakor 
jih zahtevajo nacionalni predpisi;
(b) v zadevni državi članici razpolagajo s 
prostori, v katerih lahko pristojni organ 
pregleda evidence zalog, registre in druge 
dokumente iz člena 24(2) Uredbe (ES) 
št.°595/20041;
(c) se zavežejo, da bodo redno 
dopolnjevali evidence zalog, registre in 
druge dokumente iz člena 24(2) Uredbe 
(ES) št.°595/2004;
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(d) se zavežejo, da bodo poročila in izjave, 
predvidena v členu 8(2) Uredbe (ES) 
št.°595/2004, najmanj enkrat na leto 
poslali pristojnemu organu zadevne 
države članice.
3. Ne da bi to vplivalo na kazni, ki jih 
predpisuje zadevna država članica, se 
odobritev prekliče, kadar pogoji, določeni 
v odstavku 2(a) in (b), niso več izpolnjeni.
____________
1 Uredba Komisije (ES) št. 595/2004 z dne 
30. marca 2004 o podrobnih pravilih za 
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 
o uvedbi dajatve v sektorju mleka in 
mlečnih proizvodov (UL L 94, 31.3.2004, 
str. 22).

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi njegovega pomena mora biti člen 23 uredbe o obveznostih proizvajalcev ponovno 
vključen v temeljni akt in se ga ne sme obravnavati v delegiranih aktih.

Predlog spremembe 36
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 75a
Obveznosti proizvajalcev

Proizvajalci zagotovijo, da so odkupovalci, 
katerim oddajajo, odobreni. Države 
članice določijo kazni za oddajo 
neodobrenim odkupovalcem.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi njegovega pomena mora biti člen 24(1) uredbe o obveznostih proizvajalcev ponovno 
vključen v temeljni akt in se ga ne sme obravnavati v delegiranih aktih.
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Predlog spremembe 37
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 96 črtano
Prenesena pooblastila

1. Da bi se preprečilo povečanje 
vinogradniških površin, lahko Komisija z 
delegiranimi akti:
(a) določi seznam okoliščin, v katerih 
izkrčitev ne pomeni pravice do ponovne 
zasaditve;
(b) sprejme pravila o prenosu pravic do 
zasaditve med rezervami;
(c) prepove trženje vina ali vinogradniško-
vinarskih proizvodov, ki so namenjeni 
izključno za porabo vinogradnikove 
družine.
2. Da se zagotovi enakopravna obravnava 
proizvajalcev, ki izvajajo izkrčitve, lahko 
Komisija z delegiranimi akti sprejme 
pravila za zagotovitev učinkovitosti 
izkrčitve, če se dodelijo pravice do 
ponovne zasaditve.
3. Da se zavaruje sredstva Unije ter 
poreklo, izvor in kakovost vina Unije, 
lahko Komisija z delegiranimi akti:
(a) določi vzpostavitev analitične zbirke 
podatkov o izotopih, ki bo v pomoč pri 
ugotavljanju goljufij in se bo oblikovala 
na podlagi vzorcev, ki so jih zbrale države 
članice; ter za pravila o lastnih zbirkah 
podatkov držav članic;
(b) sprejme pravila o nadzornih organih 
in vzajemni pomoči med njimi;
(c) sprejme pravila o skupni uporabi 
ugotovitev držav članic;
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(d) sprejme pravila o obravnavi sankcij v 
primeru izjemnih okoliščin.

Or. de

Predlog spremembe 38
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 96 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) prepove trženje vina ali vinogradniško-
vinarskih proizvodov, ki so namenjeni 
izključno za porabo vinogradnikove 
družine.

c) sprejme določbe o vinu ali 
vinogradniško-vinarskih proizvodih, ki so 
namenjeni izključno za porabo 
vinogradnikove družine.

Or. fr

Obrazložitev

Člen v svoji prvotni obliki ne bi dovoljeval vinske proizvodnje, namenjene za porabo 
vinogradnikove družine, ki jo sedaj dovoljuje zakonodaja Unije.

Predlog spremembe 39
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
vse potrebne ukrepe v zvezi s tem 
pododdelkom, zlasti pravila o:

Komisija sprejme podrobna pravila za 
izvajanje tega pododdelka, ki vključujejo:

(a) dodelitvi pravic za novo zasaditev, 
vključno z obveznostmi beleženja in 
sporočanja;

(a) določbe za preprečevanje čezmernih 
upravnih stroškov pri uporabi določb tega 
pododdelka;
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(b) prenosu pravic do ponovne zasaditve, 
vključno s koeficientom zniževanja;

(b) soobstoj vinogradov v skladu s členom 
91(2);

(c) evidencah, ki jih hranijo države 
članice, in obvestilih Komisiji, vključno z 
možno izbiro sistema rezerv;

(c) uporabo zniževalnega koeficienta iz 
člena 93(5).

(d) dodelitvi pravic do zasaditve iz rezerve;

(e) pregledih, ki jih izvedejo države 
članice, in sporočanju informacij o takih 
pregledih Komisiji;
(f) sporočilu držav članic o nameri, da 
bodo uporabile člen 89(5) na svojem 
ozemlju.

Or. de

Predlog spremembe 40
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepe za določitev zneskov pomoči 
sprejme Svet v skladu s členom 43(3) 
Pogodbe.

2. Zneske pomoči iz odstavka 1 določi 
Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v 
skladu s členom 323(1a), pri čemer 
upošteva referenčno ceno posnetega 
mleka v prahu iz člena 8(1)(e)(ii) ter 
razvoj razmer na trgu v zvezi s posnetim 
mlekom in posnetim mlekom v prahu.
Upoštevati je treba podporne ukrepe za 
kmetijske proizvode najbolj oddaljenih 
regij glede na predlagane spremembe k tej 
uredbi.

Or. pt
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Predlog spremembe 41
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 108 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 108 a (novo)
Upravičeni proizvodi

1. Države članice lahko izplačajo pomoč 
za upravičene proizvode iz seznama v 
prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 
657/2008 z dne 10. julija 2008 o določitvi 
podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta 
(ES) št. 1234/2007 v zvezi s 
pomočjoSkupnosti za oskrbo učencev v 
izobraževalnih ustanovah z mlekom in 
nekaterimi mlečnimi proizvodi1. Države 
članice lahko uporabijo strožja merila v 
skladu z zahtevami upravičenih 
proizvodov iz priloge I Uredbe (ES) 
št. 657/2008. 
2. V francoskih čezmorskih ozemljih je 
mleko s čokoladnim ali drugim okusom iz 
priloge I Uredbe (ES) št. 657/2008 lahko 
pripravljeno iz mleka v prahu.
3. Države članice lahko odobrijo 
dodajanje fluora proizvodom kategorije I 
do največ 5 mg na kilogram. 
4. Dodeli se pomoč za proizvode iz priloge 
I Uredbe (ES) št. 657/2008 iz te uredbe ter 
za tiste v skladu z zahtevami iz uredb (ES) 
št. 852/2004 in (ES) št.° 853/2004, zlasti 
tistih iz priloge II, oddelek I Uredbe (ES) 
št. 853/2004 o označevanju identifikacije. 
________________
1UL L 183, 11.7.2008, str. 17.

Or. fr

Obrazložitev

Ker gre za sestavni del pomoči, morajo biti proizvodi, upravičeni do pomoči za oskrbo 
učencev z mlečnimi proizvodi, vključeni v temeljni akt. (prevzem člena 3 in priloge I 
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izvedbene Uredbe št. 657/2008).

Predlog spremembe 42
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 108 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 108 b
Pogoji za dodelitev pomoči

1. Do pomoči so upravičeni učenci, ki se 
redno udeležujejo pouka v eni od 
naslednjih izobraževalnih ustanov: javni 
vrtci ali druge predšolske ustanove, 
osnovne in srednje šole ali izobraževalne 
ustanove, ki jih država članica priznava. 
Upravičenci lahko dobijo pomoč le za 
šolske dneve. Organ, pristojen za 
izobraževanje, ali šolska ustanova sporoči 
število šolskih dni (brez prostih dni) 
pristojnemu organu države članice in po 
potrebi kandidatom. 
Učenci niso upravičeni do pomoči za 
dneve, ki jih preživijo v počitniških 
kolonijah.
2. Za pomoč lahko zaprosi:
(a) izobraževalna ustanova;
(b) organ, pristojen za izobraževanje, za 
proizvode, namenjene učencem na 
njegovem območju; 
(c) dobavitelj proizvodov, če država 
članica predvideva to možnost; 
(d) organ, ki deluje v imenu ene ali več 
šolskih ustanov ali v imenu enega ali več 
organov, pristojnih za izobraževanje, 
ustanovljen izrecno za ta namen, če 
država članica predvideva to možnost. 
3. Vlagatelje za pomoč mora za ta namen 
odobriti pristojni organ države članice, v 
kateri je izobraževalna ustanova, ki se ji 
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dobavlja proizvode.

Or. fr

Obrazložitev

Ker gre za sestavni del pomoči, morajo biti pogoji za pomoč za oskrbo učencev z mlečnimi 
proizvodi, vključeni v temeljni akt (prevzem členov 2, 5§3, 6§2 in 7 Uredbe (ES) 
št.°657/2008).

Predlog spremembe 43
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 109 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi upoštevanja razvoja vzorcev 
porabe mlečnih izdelkov in inovacij ter 
razvoja na trgu mlečnih izdelkov Komisija 
z delegiranimi akti določi proizvode iz 
člena 108(1).

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ker gre za sestavni del pomoči, morajo biti proizvodi, upravičeni do pomoči za oskrbo 
učencev z mlečnimi proizvodi, vključeni v temeljni akt.

Predlog spremembe 44
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 109 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se zagotovi, da so primerni 
upravičenci in prosilci upravičeni do 

2. Da se zagotovi, da so primerni 
upravičenci in prosilci upravičeni do 
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pomoči iz člena 108(1), Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pogoje za 
dodelitev pomoči. 

pomoči iz člena 108(1), Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pogoje za 
dodelitev pomoči. 

Da se zagotovi, da prosilci spoštujejo svoje 
obveznosti, Komisija z delegiranimi akti 
sprejme ukrepe za preprečitev goljufij in 
nepravilnosti, vključno z:

Da se zagotovi, da prosilci spoštujejo svoje 
obveznosti, Komisija z delegiranimi akti 
sprejme :

(a) opustitvijo pravice do sodelovanja v 
shemi pomoči,
b) položitvijo varščine, ki jamči izvedbo, 
če je plačano predplačilo pomoči in

c) uporabo kazni za odvrnitev od 
goljufivega vedenja.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti je treba v horizontalne člene zbrati izvedbena pooblastila Komisije v 
zvezi s kaznovanjem. Načelo kaznovanja je za posamezen ukrep treba določiti v dodatnem 
členu, vrsta horizoltalnih členov pa naj vsebuje načelo.

Predlog spremembe 45
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 111

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Unija financira plačilo organizacijam 
proizvajalcev v sektorju hmelja, priznanim 
v skladu s členom 209, za financiranje 
ciljev v skladu z navedenim členom.

1. Unija financira plačilo organizacijam 
proizvajalcev v sektorju hmelja, priznanim 
v skladu s členom 209, ki je namenjeno za 
financiranje ciljev v skladu z navedenim 
členom in za Nemčijo znaša 
2.277.000 EUR letno.

2. Letno financiranje Unije za plačila 
organizacijam proizvajalcev iz odstavka 1 
znaša 2 277 000 EUR za Nemčijo.

2. Znesek, ki ga je treba plačati 
organizacijam proizvajalcev, se izračuna 
sorazmerno glede na upravičeno površino 
hmeljišč njenih članov. V Nemčiji so do 
pomoči upravičene tiste površine hmeljišč, 
ki so na datum predložitve enakomerno 
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gosto zasejane z najmanj 1500 rastlinami 
na hektar v primeru dvojnega zavezovanja 
oziroma ožičenja ali najmanj 2000 
rastlinami na hektar v primeru enojnega 
zavezovanja oziroma ožičenja.
3. Pred dodelitvijo pomoči pristojni 
nacionalni organ izvede upravne preglede 
vseh zahtevkov za pomoč, navzkrižne 
preglede upravičenih površin, za katere se 
zahteva pomoč, med drugim s podatki 
integriranega administrativnega in 
kontrolnega sistema iz poglavja 4 
naslova II Uredbe (ES) št. 73/2009 .
4. Poleg tega se pri vseh organizacijah 
proizvajalcev izvedejo pregledi na kraju 
samem, ki zajemajo najmanj 5 % 
dodeljene pomoči. Ti pregledi na kraju 
samem se lahko predhodno napovejo, če 
zaradi tega ni ogrožen namen pregleda.
5. Če pride do neupravičenega plačila, se 
smiselno uporabi člen 80 Uredbe Komisije 
(ES) št. 1122/2009 [23].

Or. de

Predlog spremembe 46
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 112

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi, da se s pomočmi 
financirajo cilji iz člena 209, lahko 
Komisija z delegiranimi akti sprejme 
pravila o:

Da se zagotovi, da se s pomočmi 
financirajo cilji iz člena 209, lahko 
Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
potrebne ukrepe, povezane s tem 
pododdelkom, o:

a) zahtevkih za pomoč, vključno s pravili o 
rokih in spremnih dokumentih;

(a) izplačilu pomoči;

b)upravičenosti do pomoči, vključno s (b) postopku za vložitev zahtevkov za 
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pravili o upravičenih površinah za hmelj in 
izračunom zneskov, ki jih je treba plačati 
vsaki organizaciji proizvajalcev;

pomoč, vključno s pravili o rokih in 
spremnih dokumentih;

c)sankcijah, ki se uporabljajo v primeru 
neupravičenega plačila.

(c) izvajanju nadzora;

Or. de

Predlog spremembe 47
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 118

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos pooblastil Financiranje načrtov za priznanje
Da se zagotovi učinkovita in ciljna 
uporaba podpore skupinam proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave, Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pravila o:

1. Višina pomoči iz člena 117(3) se v zvezi 
s tržno proizvodnjo, ki presega 1.000.000 
EUR, zmanjša za polovico.

a) financiranju načrtov o priznanju 
skupin proizvajalcev;

2. Pomoč iz člena 117(1)(a) je omejena z 
zgornjo mejo 100 000 EUR na letno 
obdobje za vsako skupino proizvajalcev.

b) mejnih vrednostih in zgornjih mejah za 
pomoč ter stopnji sofinanciranja Unije;
c) osnovi za izračun pomoči, vključno z 
vrednostjo tržne proizvodnje skupine 
proizvajalcev;

3. Kadar obdobje izvajanja ne poteka v 
celotnem koledarskem letu, se zgornje 
meje iz odstavka 2 sorazmerno zmanjšajo.

d) upravičenosti skupin proizvajalcev; 4. Pomoč iz člena 117(1) se izplača:
e) glavnih dejavnostih skupin 
proizvajalcev;

a) v letnih ali polletnih obrokih na koncu 
vsakega letnega ali polletnega obdobja za 
izvajanje načrta za priznanje; ali

f) vsebini, predložitvi in odobritvi načrtov 
o priznanju;

b) v obrokih, ki pokrivajo del letnega 
obdobja, če se načrt začne med letnim 
obdobjem ali se priznanje izda pred 
koncem letnega obdobja.

g) pogojih, pod katerimi lahko skupine 
proizvajalcev zahtevajo spremembe 
načrtov o priznanju;

Za izračun zneska obrokov lahko države 
članice kot podlago uporabijo tržno 
proizvodnjo obdobja, ki ni enako obdobju, 
za katero se plača obrok, kadar pregledi to 
zahtevajo. Razlika med obdobjema je 
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manjša kot dejansko zadevno obdobje.
h) pomoči za naložbe; 5. Menjalni tečaj, ki se uporablja za 

zneske iz odstavkov 1 in 2, je najnovejši 
tečaj, ki ga objavi Evropska centralna 
banka pred prvim dnem obdobja, za 
katero je odobrena zadevna pomoč.

i) združitvah skupin proizvajalcev in 
nadaljevanju pomoči.

Or. fr

Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost skupin proizvajalcev so sestavni elementi pomoči, zato morajo biti v 
temeljnem aktu (v tem primeru člen 118(a)). Drugi elementi, ki zadevajo neposredno 
upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, torej v izvedbene akte.

Predlog spremembe 48
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 118 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118 a
Finančni prispevek Unije

1. Prispevek Unije k financiranju pomoči 
iz člena 117(1)(a) znaša:
(a) 75 % za regije, upravičene na podlagi 
konvergenčnega cilja; ter
(b) 50 % za druge regije.
Preostanek pomoči plača država članica v 
obliki pavšalnega plačila. Zahtevku za 
pomoč ni treba priložiti dokazila o 
uporabi pomoči.
2. Prispevek Unije k financiranju pomoči 
iz člena 117a(1)(b), izražen v nepovratnih 
kapitalskih sredstvih ali ekvivalentu 
nepovratnih kapitalskih sredstev, ne 
presega naslednjih odstotkov upravičenih 
stroškov naložb:
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(a) 50 % za regije, upravičene na podlagi 
konvergenčnega cilja; ter
(b) 30 % za druge regije.
3. Zadevne države članice se obvežejo, da 
bodo prispevale k financiranju vsaj 5 % 
upravičenih stroškov naložb.
Prejemniki pomoči za upravičene stroške 
naložb plačajo vsaj:
(a) 25 % za regije, upravičene na podlagi 
konvergenčnega cilja;
(b) 45 % za druge regije.

Or. fr

Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost skupin proizvajalcev so sestavni elementi pomoči, zato morajo biti v 
temeljnem aktu (v tem primeru člen 118(b)). Drugi elementi, ki zadevajo neposredno 
upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, torej v izvedbene akte.

Predlog spremembe 49
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 118 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118 b
Vrednost tržne proizvodnje

1. Za skupine proizvajalcev se smiselno 
uporabljajo določbe člena 126(c).
2. Kadar je zmanjšanje vrednosti tržne 
proizvodnje posledica vzrokov, ki so 
primerno utemeljeni v skladu z zahtevami 
države članice ter niso predmet 
odgovornosti in nadzora skupine 
proizvajalcev, vrednost tržne proizvodnje 
ne sme biti manjša od 65 % vrednosti, 
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navedene v prejšnjem zahtevku ali 
zahtevkih za pomoč, ki zajemajo 
najnovejše letno obdobje, kot je preverila 
država članica, in če tega ni storila, 
vrednosti, prvotno navedene v odobrenem 
načrtu za priznanje.
3. Vrednost tržne proizvodnje se izračuna 
na podlagi zakonodaje, ki se uporablja v 
obdobju, za katero se zahteva pomoč.

Or. fr

Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost skupin proizvajalcev so sestavni elementi pomoči, zato morajo biti v 
temeljnem aktu (v tem primeru člen 118(b)). Drugi elementi, ki zadevajo neposredno 
upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, torej v izvedbene akte.

Predlog spremembe 50
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 118 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118 c
Upravičenost skupin proizvajalcev

Države članice ocenijo upravičenost 
skupin proizvajalcev do pomoči na 
podlagi te uredbe ob upoštevanju pogojev 
in datuma morebitne prejšnje dodelitve 
javne pomoči organizacijam ali skupinam 
proizvajalcev, iz katerih izhajajo člani 
zadevne skupine proizvajalcev, ter 
morebitnih premikov članov med 
organizacijami proizvajalcev in skupinami 
proizvajalcev, da bi ugotovile, ali je pomoč 
ustrezno utemeljena.

Or. fr
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Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost skupin proizvajalcev so sestavni elementi pomoči, zato morajo biti v 
temeljnem aktu (v tem primeru člen 118(d)). Drugi elementi, ki zadevajo neposredno 
upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, torej v izvedbene akte.

Predlog spremembe 51
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 119 – točke d, e, f, g, h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) glavnih dejavnostih skupin 
proizvajalcev;
e) vsebini, predložitvi in odobritvi načrtov 
o priznanju;
f) pogojih, pod katerimi lahko skupine 
proizvajalcev zahtevajo spremembe 
načrtov o priznanju;
g) pomoči za naložbe;
h) združitvah skupin proizvajalcev in 
nadaljevanju pomoči.

Or. fr

Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost skupin proizvajalcev so sestavni elementi pomoči, zato morajo biti v 
temeljnem aktu. Drugi elementi (v tem primeru določbe člena 118 od točke (e) do točke (i), ki 
zadevajo neposredno upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, 
torej v izvedbene akte.
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Predlog spremembe 52
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 126

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos pooblastil Financiranje operativnih skladov
Da se zagotovi učinkovita, ciljna in 
trajnostna podpora skupinam 
proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, 
lahko Komisija z delegiranimi akti 
sprejme pravila o: 

Finančne prispevke v operativni sklad iz 
člena 120(1) določi organizacija 
proizvajalcev.

(a) operativnih skladih in operativnih 
programih, vključno s pravili o: 

Vsi proizvajalci so upravičeni do sredstev 
operativnega sklada in vsi proizvajalci 
imajo možnost demokratičnega 
sodelovanja pri odločitvah v zvezi z 
uporabo sredstev organizacij proizvajalcev 
in finančnih prispevkov za operativne 
sklade.

(i) financiranju in uporabi operativnih 
skladov;
(ii) vsebini, odobritvi in spremembi 
operativnih programov;
(iii) upravičenosti ukrepov, dejavnosti ali 
izdatkov v okviru operativnega programa 
in dopolnilnih nacionalnih pravil v zvezi s 
tem;
(iv) povezavi med operativnimi programi 
in programi razvoja podeželja;
(v) delnih operativnih programih;
(vi) spremljanju in vrednotenju 
operativnih programov;
(b) nacionalnem okviru in nacionalni 
strategiji za operativne programe, 
vključno s pravili o:
(i) strukturi in vsebini nacionalnega 
okvira in nacionalne strategije;
(ii) spremljanju, vrednotenju in 
sporočanju v zvezi z nacionalnim okvirom 
in nacionalnimi strategijami;
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(c) finančno pomočjo Unije, vključno s 
pravili o:
(i) osnovi za izračun finančne pomoči 
Unije, vključno z vrednostjo tržne 
proizvodnje organizacije proizvajalcev;
(ii) uporabnih referenčnih obdobjih za 
izračun pomoči;
iii) zmanjšanju pravic do finančne pomoči 
v primeru pozne predložitve zahtevkov za 
pomoč;
(iv) pologu in zadržanju varščin v primeru 
predplačil;
(d) ukrepih preprečevanja in 
obvladovanja kriz, vključno s pravili o:
(i) izboru ukrepov preprečevanja in 
obvladovanja kriz;
(ii) opredelitvi umika s trga;
iii) namembnih krajih za umaknjene 
proizvode;
(iv) najvišji podpori za umike s trga;
(v) predhodnih obvestilih v primeru 
umikov s trga;
(vi) izračunu obsega tržne proizvodnje v 
primeru umikov;
(vii) prikazu evropskega emblema na 
embalaži proizvodov za brezplačno 
razdeljevanje;
(viii) pogojih za prejemnike umaknjenih 
proizvodov;
(ix) opredelitvah zelene trgatve in 
opustitve spravila;
(x) pogojih za izvajanje zelene trgatve in 
opustitve spravila;
(xi) ciljih zavarovanja letine;
(xii) opredelitvi neugodnih vremenskih 
dogodkov;
(xiii) pogojih za podporo za upravne 
stroške ustanavljanja vzajemnih skladov;
(e) nacionalni finančni pomoči, vključno 
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s pravili o:
(i) stopnji organiziranosti proizvajalcev;
(ii) spremembah operativnih programov;
(iii) zmanjšanju pravic do finančne 
pomoči v primeru pozne predložitve 
zahtevkov za finančno pomoč;
(iv) pologu, sprostitvi in zadržanju varščin 
v primeru predplačil;
(v) največjem deležu povračila nacionalne 
finančne pomoči s strani Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Predlog spremembe 53
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 126 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 126 a
Upravičenost ukrepov, dejavnosti ali 

izdatkov v okviru operativnega programa
1. Države članice v nacionalni strategiji 
določijo najvišje odstotke sredstev, ki se 
lahko porabijo za vsak posamezen ukrep 
in/ali vrsto ukrepa in/ali izdatek, da se 
zagotovi ustrezno ravnovesje med 
različnimi ukrepi.
2. Države članice lahko sprejmejo 
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dopolnilna pravila k Uredbi (ES) št. 
1182/2007 in k tej uredbi v zvezi z 
upravičenostjo ukrepov, dejavnosti ali 
stroškov iz operativnih programov.

Or. fr

Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost operativnih skladov in operativnih programov so sestavni elementi pomoči, 
zato morajo biti v temeljnem aktu (v tem primeru člen 126(a)(iii)). Drugi elementi, ki 
zadevajo neposredno upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, 
torej v izvedbene akte.

Predlog spremembe 54
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 126 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 126 b
Vrednost tržne proizvodnje za 

organizacijo proizvajalcev
1. Za namene tega poglavja se vrednost 
tržne proizvodnje za organizacijo 
proizvajalcev izračuna na podlagi 
proizvodnje članov organizacij 
proizvajalcev, za katero se prizna 
organizacija proizvajalcev.
2. Vrednost tržne proizvodnje obsega 
proizvodnjo članov, ki zapuščajo 
organizacijo proizvajalcev ali pristopajo k 
njej. Države članice določijo pogoje, da se 
izognejo dvojnemu obračunu.
3. Vrednost tržne proizvodnje ne vključuje 
vrednosti predelanega sadja in zelenjave 
ali katerih koli drugih proizvodov, ki niso 
proizvodi iz sektorja sadja in zelenjave.
Vendar se vrednost tržne proizvodnje 
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sadja in zelenjave, namenjenih predelavi, 
ki sta bila predelana v enega od 
proizvodov predelanega sadja in zelenjave 
s seznama v delu X Priloge I ali v kateri 
koli drug kmetijski proizvod, naveden v 
tem členu in podrobneje opisan v Prilogi 
VI, bodisi s strani organizacije 
proizvajalcev, združenja organizacij 
proizvajalcev ali njihovih članov, ki so 
proizvajalci ali zadruge, ali s strani 
odvisnih podjetij iz odstavka 7 tega člena, 
bodisi s strani njih samih ali prek 
zunanjih izvajalcev, izračuna kot pavšalni 
znesek v odstotkih fakturirane vrednosti 
teh predelanih proizvodov.
Pavšalni znesek znaša:
(a) 53 % pri sadnih sokovih;
(b) 73 % pri zgoščenih sokovih;
(c) 77 % pri paradižnikovem koncentratu;
(d) 62 % pri zamrznjenem sadju in 
zelenjavi;
(e) 48 % pri konzerviranem sadju in 
zelenjavi;
(f) 70 % pri konzerviranih gobah rodu 
Agaricus;
(g) 81 % pri sadju, začasno 
konzerviranem v slanici;
(h) 81 % pri suhem sadju;
(i) 27 % pri drugem predelanem sadju in 
zelenjavi;
(j) 12 % pri predelanih aromatičnih 
zeliščih;
(k) 41 % pri papriki v prahu.
4. Države članice lahko organizacijam 
proizvajalcev dovolijo, da vrednost 
stranskih proizvodov vključijo v vrednost 
tržne proizvodnje.
5. Vrednost tržne proizvodnje vključuje 
vrednost umika proizvodov s trga v skladu 
s členom 10(4)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 
1182/2007, ocenjeno na podlagi 
povprečne cene teh proizvodov, ki jih trži 
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organizacija proizvajalcev, v prejšnjem 
letu.
6. V vrednost tržne proizvodnje se všteje 
samo proizvodnja članov organizacije 
proizvajalcev, ki jo trži ta organizacija 
proizvajalcev. Proizvodnja članov 
organizacije proizvajalcev, ki jo trži druga 
organizacija proizvajalcev, ki jo je 
določila njihova organizacija, v skladu s 
členom 213(2)(b) in (c), se vključi v 
vrednost tržne proizvodnje druge 
organizacije proizvajalcev.
7. Tržna proizvodnja sadja in zelenjave se 
fakturira na stopnji "franko organizacija 
proizvajalcev", kjer je to primerno, kot 
proizvod s seznama v delu IX Priloge I, ki 
je pripravljen in pakiran, pri čemer so 
izključeni:
(a) DDV;
(b) interni stroški prevoza, kadar je 
razdalja med centraliziranimi 
prevzemnimi ali pakirnimi točkami 
organizacije proizvajalcev in 
distribucijsko točko organizacije 
proizvajalcev precejšnja.
Za namene prvega pododstavka točke (b) 
države članice poskrbijo za zmanjšanja, ki 
se uporabijo za fakturirano vrednost za 
proizvode, fakturirane na različnih 
stopnjah predelave ali dobave ali prevoza.
8. Vrednost tržne proizvodnje se lahko 
izračuna tudi na stopnji franko odvisne 
družbe na enaki podlagi kot v odstavku 6, 
če imajo najmanj 90 % kapitala odvisne 
družbe v lasti:
(a) organizacija proizvajalcev ali 
združenje organizacij proizvajalcev ali
(b) odvisno od odobritve držav članic, 
člani organizacij proizvajalcev ali 
združenj organizacij, ki so zadružne 
organizacije, če to prispeva k doseganju 
ciljev iz člena 3(1)(b) in (c) Uredbe (ES) 
št. 1182/2007.
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9. Če je zmanjšanje proizvodnje posledica 
podnebnih razmer ali bolezni živali ali 
rastlin ali napadov škodljivcev, se lahko 
vsaka odškodnina na podlagi zavarovanja, 
ki se prejme v zvezi z ukrepi zavarovanja 
pridelkov iz oddelka 6 poglavja III ali 
enakovrednimi ukrepi, ki jih izvaja 
organizacija proizvajalcev, zaradi teh 
razlogov, vključi v vrednost tržne 
proizvodnje.

Or. fr

Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost operativnih skladov in operativnih programov so sestavni elementi pomoči, 
zato morajo biti v temeljnem aktu (v tem primeru člen 126(c)(i)). Drugi elementi, ki zadevajo 
neposredno upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, torej v 
izvedbene akte.

Predlog spremembe 55
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 126 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 126 c
Najvišja podpora za umike s trga

1. Podpora za umike s trga, ki jo 
sestavljajo prispevki Unije in organizacije 
proizvajalcev, ne sme presegati zneskov iz 
Priloge X za proizvode iz te priloge. Za 
ostale proizvode najvišje zneske podpore 
določijo države članice.
2. Umiki s trga ne presegajo 5 % obsega 
tržne proizvodnje katerega koli proizvoda 
v kateri koli organizaciji proizvajalcev.
Vendar se v navedenem deležu ne 
upoštevajo zneski, ki se porabijo tako, kot 
je predvideno v členu 10(4)(a) in (b) 
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Uredbe (ES) št. 1128/2007 ali na drug 
način, ki ga odobrijo države članice.
Obseg tržne proizvodnje se izračuna kot 
povprečje obsega tržne proizvodnje v 
zadnjih treh letih. Če te informacije niso 
na voljo, se uporabi obseg tržne 
proizvodnje, za katero je priznana 
organizacija proizvajalcev.
Odstotki iz prvega pododstavka so letna 
povprečja za obdobje treh let z dovoljenim 
letnim odstopanjem 5 odstotnih točk.

Or. fr

Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost operativnih skladov in operativnih programov so sestavni elementi pomoči, 
zato morajo biti v temeljnem aktu (v tem primeru člen 126(d)(iv)). Drugi elementi, ki zadevajo 
neposredno upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, torej v 
izvedbene akte.

Predlog spremembe 56
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 127

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
vse potrebne ukrepe, povezane s tem 
pododdelkom v zvezi z naslednjim: 

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
vse potrebne ukrepe, povezane s tem 
pododdelkom v zvezi z naslednjim: 

(a) upravljanjem operativnih skladov in 
sporočili glede predvidene višine 
operativnih skladov;

(a) upravljanjem operativnih skladov in 
sporočili glede predvidene višine 
operativnih skladov, povezavo med 
operativnimi programi in programi 
razvoja podeželja;

(b) predložitvijo operativnih programov, 
vključno z roki in zahtevanimi spremnimi 
dokumenti; 

(b) predložitvijo operativnih programov, 
vključno z roki in zahtevanimi spremnimi 
dokumenti; 

(ba) nacionalnim okvirom in nacionalni 
strategiji za operativne programe, 
vključno s pravili o: 
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(i) strukturi in vsebini nacionalnega 
okvira in nacionalne strategije; 
(ii) spremljanju, vrednotenju in 
sporočanju v zvezi z nacionalnim okvirom 
in nacionalnimi strategijami;

(c) obliko operativnih programov; (c) obliko operativnih programov;

(d) upravljanjem spremljanja in 
vrednotenja nacionalnih strategij in 
operativnih programov v skladu s 
členom 126(a)(vi);

(d) spremljanju in vrednotenju operativnih 
programov;

(da) finančno pomočjo Unije, vključno s 
pravili o:
(i) uporabnih referenčnih obdobjih za 
izračun pomoči;
(ii) zmanjšanju pravic do finančne pomoči 
v primeru pozne predložitve zahtevkov za 
pomoč;
(iii) pologu in zadržanju varščin v 
primeru predplačil;

(e) sporočili držav članic organizacijam 
proizvajalcev in združenjem organizacij 
proizvajalcev glede zneskov odobrene 
pomoči;

(e) sporočili držav članic organizacijam 
proizvajalcev in združenjem organizacij 
proizvajalcev glede zneskov odobrene 
pomoči; 

(f) zahtevki za pomoč in plačili pomoči, 
vključno s predplačili in delnimi plačili 
pomoči;

(f) zahtevki za pomoč in plačili pomoči, 
vključno s predplačili in delnimi plačili 
pomoči;

(fa) ukrepi preprečevanja in obvladovanja 
kriz, vključno s pravili o:
(i) izboru ukrepov preprečevanja in 
obvladovanja kriz; 
(ii) opredelitvi umika s trga;
(iii) namembnih krajih za umaknjene 
proizvode;
(iv) predhodnih obvestilih v primeru 
umikov s trga;
(v) izračunu obsega tržne proizvodnje v 
primeru umikov;
(vi) prikazu evropskega emblema na 
embalaži proizvodov za brezplačno 
razdeljevanje;
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(vii) pogojih za prejemnike umaknjenih 
proizvodov;
(viii) opredelitvah zelene trgatve in 
opustitve spravila;

(g) posojili za financiranje ukrepov 
preprečevanja in obvladovanja kriz;

(g) posojili za financiranje ukrepov 
preprečevanja in obvladovanja kriz;

(h) spoštovanjem tržnih standardov v 
primeru umikov;

(h) spoštovanjem tržnih standardov v 
primeru umikov;

(i) stroški prevoza, sortiranja in pakiranja v 
primeru proste razdelitve;

(i) stroški prevoza, sortiranja in pakiranja v 
primeru proste razdelitve;

(j) ukrepi za promocijo, sporočanje in 
usposabljanje v primeru preprečevanja in 
obvladovanja kriz;

(j) ukrepi za promocijo, sporočanje in 
usposabljanje v primeru preprečevanja in 
obvladovanja kriz;

(ja) pogoji za izvajanje zelene trgatve in 
opustitve spravila; 
(jb) cilji zavarovanja letine;
(jc) opredelitvijo neugodnih vremenskih 
dogodkov;
(jd) pogoji za podporo za upravne stroške 
ustanavljanja vzajemnih skladov;

(k) upravljanjem ukrepov za zavarovanje 
letine;

(k) upravljanjem ukrepov za zavarovanje 
letine;

(ka) nacionalno finančno pomočjo, 
vključno s pravili o:
(i) stopnji organiziranosti proizvajalcev;
(ii) spremembah operativnih programov;
(iii) zmanjšanju pravic do finančne 
pomoči v primeru pozne predložitve 
zahtevkov za finančno pomoč;
(iv) pologu, sprostitvi in zadržanju varščin 
v primeru predplačil;
(v) največjem deležu povračila nacionalne 
finančne pomoči s strani Unije.

(l) določbami o državni pomoči za ukrepe 
preprečevanja in obvladovanja kriz;

(l) določbami o državni pomoči za ukrepe 
preprečevanja in obvladovanja kriz;

(m) dovoljenjem za plačilo nacionalne 
finančne pomoči;

(m) dovoljenjem za plačilo nacionalne 
finančne pomoči;

(n) zahtevkom in plačilom nacionalne 
finančne pomoči;

(n) zahtevkom in plačilom nacionalne 
finančne pomoči;
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(o) povračilom nacionalne finančne 
pomoči.

(o) povračilom nacionalne finančne 
pomoči.

Or. fr

Obrazložitev

Financiranje, osnova za izračun pomoči, prag, zgornja meja pomoči, stopnja sofinanciranja 
ter upravičenost operativnih skladov in operativnih programov so sestavni elementi pomoči, 
zato morajo biti v temeljnem aktu (v tem primeru člen 126(d)(iv)). Drugi elementi, ki zadevajo 
neposredno upravljanje skupin proizvajalcev, spadajo v enotno izvajanje zakonov, torej v 
izvedbene akte.

Predlog spremembe 57
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 128 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) dobavo proizvodov iz sektorjev sadja in 
zelenjave, predelanega sadja in zelenjave 
ter banan za otroke v izobraževalnih 
ustanovah, vključno z vrtci, drugimi 
predšolskimi ustanovami ter osnovnimi in 
srednjimi šolami ter 

a) dobavo proizvodov iz sektorjev sadja in 
zelenjave, predelanega sadja in zelenjave 
ter banan za otroke v izobraževalnih 
ustanovah, ki jih upravljajo ali priznajo 
države članice, vključno z vrtci, drugimi 
predšolskimi ustanovami ter osnovnimi in 
srednjimi šolami ter

Or. de

Predlog spremembe 58
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 128 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice pri pripravi strategij 
sestavijo seznam proizvodov iz sektorjev 
sadja in zelenjave, predelanega sadja in 
zelenjave ter banan, ki jih bodo v okviru 

3. Države članice pri pripravi strategij 
sestavijo seznam proizvodov iz sektorjev 
sadja in zelenjave, predelanega sadja in 
zelenjave ter banan, ki jih bodo v okviru 
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svojega sistema štele za sprejemljive. 
Vendar na ta seznam niso uvrščeni 
proizvodi, ki jih izključuje ukrep Komisije, 
sprejet z delegiranimi akti na podlagi 
člena 129. Izbira proizvodov temelji na 
objektivnih merilih, med katerimi so lahko 
sezonskost, razpoložljivost proizvodov ali 
okoljski vidiki. V zvezi s tem lahko države 
članice dajo prednost proizvodom s 
poreklom iz EU.

svojega sistema štele za sprejemljive. 
Vendar na ta seznam niso uvrščeni 
proizvodi, ki jih izključuje ukrep Komisije, 
sprejet z delegiranimi akti na podlagi 
člena 129. V ustrezno utemeljenih 
primerih pa se lahko v strategiji določi, da 
so lahko proizvodi upravičeni do pomoči, 
če jim je dodana le omejena količina snovi 
iz Priloge I.

Države članice poskrbijo, da njihovi 
pristojni zdravstveni organi potrdijo 
seznam proizvodov, ki so upravičeni do 
pomoči na podlagi njihovega sistema 
razdeljevanja sadja v šolah.
Izbira proizvodov temelji na objektivnih 
merilih, med katerimi so lahko sezonskost, 
razpoložljivost proizvodov ali okoljski 
vidiki. V zvezi s tem lahko države članice 
dajo prednost proizvodom s poreklom iz 
EU.

Or. de

Predlog spremembe 59
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 128 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Strategije držav članic vključujejo 
navedbe o:
– ciljnih skupinah programa,
– zagotovitvi dodane vrednosti programa, 
zlasti kadar se sadje v šolah izjemoma 
zaužije z drugim obrokom,
– nadzornih ukrepih,
– spremljevalnih ukrepih (na primer 
oblikovanje spletnih strani, obiski 
proizvodnih obratov),
– zemljepisni ali upravni ravni, na kateri 
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se izvaja program.

Or. de

Predlog spremembe 60
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 128 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 128 a
Upravičeni stroški

1. Za pomoč Skupnosti so upravičeni 
naslednji stroški:
a) stroški sadja in zelenjave, predelanega 
sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan, 
ki so zajeti v sistemu razdeljevanja sadja v 
šolah in dobavljeni izobraževalni 
ustanovi;
b) dodatni stroški, ki so neposredno 
povezani z izvajanjem sistema 
razdeljevanja sadja v šolah in vključujejo 
samo:
i) stroške nabave, izposoje, najema in 
zakupa opreme, če so predvideni v 
strategiji;
ii) stroške predvidenega spremljanja in 
ocenjevanja, ki so neposredno povezani s 
sistemom razdeljevanja sadja v šolah;
iii) stroške obveščanja, ki vključujejo 
stroške plakata za oglaševanje evropskega 
programa razdeljevanja sadja v šolah.
Kadar se stroški za prevoz in razdeljevanje 
proizvodov, zajetih s sistemom 
razdeljevanja sadja v šolah, zaračunajo 
posebej, ne presegajo 3 % stroškov 
proizvodov. Kadar se proizvodi 
izobraževalnim ustanovam dobavijo 
brezplačno, lahko države članice 
sprejmejo račune za prevoz in 
razdeljevanje, za katere velja zgornja 
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meja, določena v strategiji države članice.
Stroški obveščanja iz točke (b)(iii) prvega 
pododstavka se ne smejo financirati na 
podlagi drugih programov pomoči 
Skupnosti.
2. Skupni znesek stroškov iz točk (b)(i) in 
(iii) prvega pododstavka odstavka 1 je 
fiksni znesek, za katerega po dokončni 
dodelitvi pomoči Skupnosti velja zgornja 
meja, ki ne presega 5 % deleža države 
članice v sredstvih pomoči Skupnosti. Za 
leto, v katerem se izvaja ocenjevanje 
programa, skupni znesek stroškov iz točk 
(b)(i) in (ii) prvega pododstavka odstavka 
1 po dokončni dodelitvi pomoči Skupnosti 
ne presega 10 % deleža države članice v 
sredstvih pomoči Skupnosti za leto, v 
katerem se izvaja ocenjevanje.

Or. de

Predlog spremembe 61
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 128 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 128 b
Splošni pogoji za dodelitev pomoči

1. Države članice zagotovijo, da se pomoč, 
določena v njihovi strategiji, razdeli 
vlagateljem zahtevkov za pomoč, če so ti 
vlagatelji pri svojih pristojnih organih 
vložili veljaven zahtevek za pomoč.
Zahtevek za pomoč je veljaven samo, če 
ga vloži vlagatelj, ki so ga za ta namen 
odobrili pristojni organi države članice, v 
kateri je izobraževalna ustanova, ki so ji 
proizvodi dobavljeni.  
2. Države članice lahko odobrijo 
naslednje vlagatelje zahtevkov:
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a) izobraževalne ustanove;
b) izobraževalni organi v zvezi z 
razdeljevanjem proizvodov otrokom na 
svojem območju;
c) dobavitelji in/ali distributerji 
proizvodov;
d) organizacije, ki delujejo v imenu ene 
ali več izobraževalnih ustanov ali 
izobraževalnih organov in so ustanovljene 
posebej za ta namen;
e) kateri koli drugi javni ali zasebni 
organ, ki opravlja naslednje naloge:
i) razdeljevanje sadja in zelenjave, 
predelanega sadja in zelenjave ter 
proizvodov iz banan izobraževalnim 
ustanovam na podlagi sistema 
razdeljevanja sadja v šolah, 
vzpostavljenega ali usklajenega s to 
uredbo;
ii) ocenjevanje in/ali obveščanje.

Or. de

Predlog spremembe 62
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 128 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 128c
Splošni pogoji za odobritev vlagateljev 

zahtevkov za pomoč
1. Odobritev je odvisna od naslednjih 
pisnih zavez vlagatelja pristojnemu 
organu:
a) da bo proizvode, financirane na podlagi 
sistema razdeljevanja sadja v šolah, 
vzpostavljenega ali usklajenega s to 
uredbo, porabil za otroke iz svoje 
izobraževalne ustanove ali ustanov, v zvezi 
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s katerimi bo zaprosil za pomoč;
b) da bo povrnil kakršno koli 
neupravičeno izplačano pomoč za zadevne 
količine, če se ugotovi, da proizvodi niso 
bili razdeljeni določeni ciljni skupini ali 
da je bila pomoč izplačana za proizvode, 
ki niso upravičeni na podlagi te uredbe;
c) da bo v primeru goljufije ali resne 
malomarnosti plačal znesek, ki je enak 
razliki med začetno plačanim zneskom in 
zneskom, do katerega je vlagatelj 
upravičen;
d) da bo pristojnim organom na zahtevo 
predložil dokazila;
e) da se bo podredil kakršnemu koli 
pregledu, ki ga odredi pristojni organ 
države članice, predvsem pregledu 
dokumentacije in fizičnemu 
inšpekcijskemu pregledu.
Države članice lahko odobritev podredijo 
dodatnim pisnim zavezam vlagatelja 
pristojnemu organu.
2. Če se ugotovi, da vlagatelj zahtevka za 
pomoč ne izpolnjuje več pogojev za 
odobritev ali katere koli druge obveznosti 
iz te uredbe, se odobritev začasno odvzame 
za dobo enega do dvanajstih mesecev ali 
umakne, odvisno od teže nepravilnosti. Ta 
ukrep se ne sprejme v primeru višje sile 
ali če država članica ugotovi, da 
nepravilnost ni bila storjena namerno ali 
zaradi malomarnosti ali da je manj 
pomembna. Če je bila odobritev 
umaknjena, se lahko na zahtevo 
vlagatelja obnovi po najmanj 12 mesecih.

Or. de
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Predlog spremembe 63
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 129

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 129 črtano
Übertragene Befugnisse

1. Komisija lahko z namenom 
spodbujanja zdravih prehranjevalnih 
navad pri otrocih z delegiranimi akti 
sprejme pravila o: 
(a) proizvodih, ki niso upravičeni do 
sistema;
(b) ciljni skupini sistema;
(c) nacionalnih ali regionalnih 
strategijah, ki jih morajo sestaviti države 
članice, da bi lahko dobile pomoč, 
vključno s spremljevalnimi ukrepi;
(d) odobritvi in izboru zahtevkov za 
pomoč.

Or. de

Predlog spremembe 64
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
vse potrebne ukrepe v zvezi s tem 
pododdelkom in sicer zlasti o naslednjem: 

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
vse potrebne ukrepe v zvezi s tem 
pododdelkom in sicer zlasti o naslednjem: 

(a) dokončni razdelitvi pomoči med 
državami članicami;

(a) pomoči za razdeljevanje sadja otrokom 
v šolah;

(b) zahtevkih za pomoč in plačilih pomoči; (b) dokončni razdelitvi pomoči med 
državami članicami;

(c) pregledih; (c) splošnih pogojih za dodelitev pomoči;
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(d) načinih objavljanja in ukrepih 
mrežnega povezovanja v zvezi s sistemom;

(d) posebnih pogojih za odobritev 
nekaterih vlagateljev ter začasni odvzem 
ali umik odobritve;

(e) sporočanju informacij Komisiji. (e) zahtevkih za pomoč in plačilu;
(f) pregledih in sankcijah;

(g) spremljanju in ocenjevanju;
(h) načinih objavljanja in ukrepih 
mrežnega povezovanja v zvezi s sistemom;

(i) sporočanju informacij Komisiji.

(j) določbe o finančni pomoči Komisije; 

Or. de

Predlog spremembe 65
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1 se nanašajo na vina 
z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo ali vina z navedbo 
sorte vinske trte.

2. Ukrepi iz odstavka 1 se nanašajo na vina 
z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo ali vina z navedbo 
sorte vinske trte.

Ta vina so upravičena do promocije na 
trgih tretjih držav:
(a) če gre za proizvode, namenjene 
neposredni porabi in zanje obstajajo 
izvozne možnosti ali potencialne možnosti 
prodaje v ciljnih tretjih državah ter imajo 
visoko dodano vrednost;
(b) če se poreklo proizvoda navede na 
podlagi informacijskega ali 
promocijskega ukrepa, pri vinu z 
geografsko označbo;
(c) če je dejavnost, ki prejema podporo, 
jasno opredeljena, vključno s specifikacijo 
proizvodov, ki se lahko upoštevajo, 
trženjem in predvidenimi stroški;  
(d) če se nekemu upravičencu v neki tretji 
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državi zagotavlja pomoč za promocijo in 
informiranje največ tri leta; sicer se ta po 
potrebi lahko enkrat obnovi za obdobje, ki 
ni daljše od dveh let; 
(e) če informativna in/ali promocijska 
sporočila temeljijo na dejanski kakovosti 
vina ter so v skladu z zakonodajo, ki se 
uporablja v tretjih državah, katerim so 
namenjena; 
(f) če imajo upravičenci dovolj velike 
zmogljivosti, da se lahko spoprimejo s 
posebnimi omejitvami trgovine s tretjimi 
državami, in vire, ki zagotavljajo čim 
učinkovitejše izvajanje ukrepa. Države 
članice zlasti preverijo, da bo na voljo 
dovolj proizvodov tako glede kakovosti kot 
količine, ki bodo po izvedenem 
promocijskem ukrepu dolgoročno 
zadovoljili tržno povpraševanje. 
Upravičenci so lahko zasebna podjetja in 
panožne organizacije, organizacije 
proizvajalcev, medpanožne organizacije, 
ali če tako določi država članica, javne 
organizacije. Nikakor pa države članice 
ne imenujejo javne organizacije za 
edinega upravičenca promocijskega 
ukrepa. 
Prednost se da mikro ter malim in 
srednjim podjetjem v smislu Priporočila 
Komisije 2003/361/ES in skupnim 
blagovnim znamkam. 

Or. fr

Predlog spremembe 66
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 139 – odstavek 3 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"Običajna obnova vinogradov, ki se jim je 
iztekla naravna življenjska doba" pomeni 
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vnovično zasaditev istega zemljišča z isto 
sorto po istem sistemu gojenja vinske trte.
Države članice lahko določijo dodatne 
specifikacije, zlasti glede starosti 
vinogradov, ki se nadomestijo.

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitve so pomembni elementi, ki morajo biti v temeljnem aktu (opredelitev je povzeta po 
opredelitvi iz člena 6 Uredbe (ES) št. 555/2008).

Predlog spremembe 67
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 139 – odstavek 3 – pododstavka 2 in 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Običajna obnova vinogradov, ki se jim je 
iztekla naravna življenjska doba, ne dobi 
podpore.

Običajna obnova vinogradov, ki se jim je 
iztekla naravna življenjska doba, torej 
vnovična zasaditev istega zemljišča z isto 
sorto po istem sistemu gojenja vinske trte,
ne dobi podpore.

Države članice lahko določijo dodatne 
specifikacije, zlasti glede starosti 
vinogradov, ki se nadomestijo.

Or. fr

Predlog spremembe 68
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 139 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora za stroške prestrukturiranja in 
preusmeritve ne zajema stroškov nakupa 
kmetijskih vozil.
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Or. fr

Predlog spremembe 69
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 139 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice sprejmejo predpise o 
natančnem področju uporabe in višini 
dodeljene pomoči. V teh predpisih se 
lahko zlasti pri pavšalnih plačilih 
predvidita najvišja dovoljena višina 
pomoči na hektar in prilagoditev pomoči 
na podlagi nepristranskih meril. Če 
uporabljene pravice do vnovične zasaditve 
niso posledica prestrukturiranja in da se 
prepreči izkrivljanje konkurence, se 
pomoč ustrezno zmanjša za upoštevanje
dejstva, da uporaba pravic do vnovične 
zasaditve ni povzročila stroškov za 
izkrčitev. 
Pomoč se izplača za zasajeno površino, ki 
se določi v skladu s členom 75(1) Uredbe 
Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. 
junija 2008 o določitvi podrobnih pravil 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
479/2008 o skupni ureditvi trga za vino 
glede podpornih programov, trgovine s 
tretjimi državami in obsega 
vinogradniških površin ter o izvajanju 
nadzora v vinskem sektorju1.

___________
1UL L 170, 30.6.2008, str. 1.

Or. fr
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Predlog spremembe 70
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 140 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Primer, ko komercialno grozdje ostane na 
trti na koncu običajnega proizvodnega 
cikla (opustitev trgatve), ne šteje za zeleno 
trgatev. 

Or. fr

Predlog spremembe 71
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 140 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Primer, ko komercialno grozdje ostane na 
trti na koncu običajnega proizvodnega 
cikla (opustitev trgatve), šteje za zeleno 
trgatev.

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitve so pomembni elementi, ki morajo biti v temeljnem aktu (opredelitev je povzeta po 
opredelitvi iz člena 11 Uredbe (ES) št. 555/2008).

Predlog spremembe 72
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 140 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Površina katere koli parcele, ki 
prejema pomoč za zeleno trgatev, se ne 
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upošteva pri izračunu omejitev pridelka iz 
tehničnih specifikacij za vino z geografsko 
označbo.

Or. fr

Predlog spremembe 73
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 142 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izraz "slabe vremenske razmere" ima 
enak pomen kot v členu 2(8) Uredbe 
Komisije (ES) št. 1857/2006.

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitve so pomembni elementi, ki morajo biti v temeljnem aktu (opredelitev je povzeta po 
opredelitvi iz člena 16 Uredbe (ES) št. 555/2008).

Predlog spremembe 74
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 142 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice lahko v svoj podporni 
program uvedejo zavarovanje letine v 
skladu z naslednjimi pravili:
(a) države članice sprejmejo podrobne 
določbe o izvajanju ukrepov za 
zavarovanje pridelkov, vključno z 
določbami, s katerimi se zagotavlja, da 
ukrepi za zavarovanje pridelkov ne 
izkrivljajo konkurence na 
zavarovalniškem trgu; 
(b) proizvajalci, ki oddajo vlogo za pomoč, 
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dajo svojo zavarovalno polico na voljo 
nacionalnim organom, da omogočijo 
državam članicam upoštevanje pogoja iz 
odstavka 2;
(c) države članice določijo zgornje meje 
zneskov, ki jih je mogoče prejeti za pomoč, 
da se upoštevajo pogoji iz odstavka 3
Če je ustrezno, lahko države članice 
določijo stopnjo pomoči na podlagi 
standardnih stroškov in standardnih 
predpostavk o izgubi dohodka. Države 
članice zagotovijo, da izračuni: 
(i) vsebujejo samo elemente, ki so 
preverljivi; 
(ii) temeljijo na številkah, ki so bile 
ustrezno strokovno določene; 
(iii) jasno navajajo vir podatkov;
(iv) so različni, da se upoštevajo 
regionalne ali lokalne razmere, kot je 
ustrezno.

Or. fr

Predlog spremembe 75
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 143 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški razvoja novih proizvodov, 
postopkov in tehnologij iz točke (b) se 
nanašajo na pripravljalne dejavnosti, kot 
so razvoj in preskušanje načrtov, 
proizvodov, postopkov in tehnologij, ter 
materialne in/ali nematerialne naložbe, 
povezane s tem, pred uporabo 
novorazvitih proizvodov, postopkov in 
tehnologij v komercialne namene.

Or. fr
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Predlog spremembe 76
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 143 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Elementi iz člena 71(3)(a), (b) in (c) 
Uredbe (ES) št. 1698/2005 ne veljajo kot 
upravičeni izdatki.

3. Upravičeni izdatki so izdatki, povezani 
z: 

(a) gradnjo, pridobitvijo, vključno z 
zakupom, ali izboljšavo nepremičnega 
premoženja; 
(b) nakupom ali zakupom novih strojev in 
opreme, vključno z računalniško 
programsko opremo, do tržne vrednosti 
sredstva; drugi stroški, povezani z 
zakupno pogodbo, kot so marža 
najemodajalca, stroški refinanciranja 
obresti, režijski stroški, zavarovalne takse, 
ne veljajo za upravičene izdatke; 
(c) splošnimi stroški, povezanimi z izdatki 
iz točk (a) in (b), na primer plačila 
arhitektom in inženirjem ter stroški 
svetovanja, študije izvedljivosti, pridobitev 
patentnih pravic in licenc. 
Z odstopanjem od točke (b) lahko države 
članice v ustrezno utemeljenih primerih 
določijo pogoje, v katerih se nakup 
rabljene opreme lahko šteje za upravičeni 
izdatek, in sicer samo za mikro ter mala in 
srednja podjetja v smislu Priporočila 
Komisije 2003/361/ES. 
Preproste nadomestne naložbe niso 
upravičeni izdatek, da se zagotovi, da te 
naložbe izpolnjujejo cilj ukrepa, tj. 
izboljšanje v smislu prilagoditve tržnemu 
povpraševanju in povečanje 
konkurenčnosti.
Elementi iz člena 71(3)(a), (b) in (c) 
Uredbe (ES) št. 1698/2005 ne veljajo kot 
upravičeni izdatki.
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Or. fr

Predlog spremembe 77
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 143 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustrezna pomoč vključuje pavšalni 
znesek, namenjen za nadomestilo stroškov 
zbiranja teh proizvodov, ki se premestijo iz 
destilarne k proizvajalcu, če slednji nosi 
ustrezne stroške.

Or. fr

Predlog spremembe 78
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 143 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pomoč se izplača destilarnam, ki 
predelajo proizvode, oddane v destilacijo, 
v surov alkohol z volumenskim deležem 
alkohola najmanj 92 vol. %.

Or. fr

Predlog spremembe 79
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 143 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice lahko omogočijo 
vnaprejšnje izplačilo podpore, če je 
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upravičenec položil varščino. 

Or. fr

Predlog spremembe 80
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 143 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Države članice sprejmejo podrobna 
pravila za uporabo ukrepa iz tega člena.

Or. fr

Predlog spremembe 81
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 145 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 145 a
Upravna pomoč

Določbe iz tega poglavja ne vplivajo na 
uporabo: 
(a) posebnih določb o razmerju med 
državami članicami pri preprečevanju 
goljufij v vinskem sektorju, če olajšajo 
uporabo te uredbe; 
(b) predpisov o: 
(i) kazenskih postopkih ali medsebojni 
pravni pomoči med državami članicami v 
kazenskih zadevah, 
(ii) postopkih za izrek upravnih kazni. 

Or. fr
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Predlog spremembe 82
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 146 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) o merilih o izpolnjevanju pogojev 
podpornih ukrepov, vrsti izdatka in 
dejavnostih, upravičenih do podpore, 
ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in 
največji ravni podpore na ukrep;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 83
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 146 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ki vsebujejo splošne določbe in 
opredelitve za namen tega oddelka;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 84
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 146 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) v okviru katerih proizvajalci umaknejo 
stranske proizvode vinarstva, izjeme iz 
obveznosti, da se prepreči dodatno 
upravno breme, in določbe za 
prostovoljno certificiranje žganjarn;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 85
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 174 – odstavek 1 – pododstavki 2 a, 2 b in 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za namene uporabe točk (a)(iii) in 
(b)(iii) "pridelava" obsega vse vključene 
postopke, od trgatve grozdja do zaključka 
postopka pridelave vina, z izjemo 
poproizvodnih postopkov.
2b. Za namene uporabe točke (b)(ii) mora 
grozdje, ki do 15 % deleža lahko izvira 
zunaj opredeljenega geografskega
območja, prihajati iz države članice ali 
tretje države, v kateri leži opredeljeno 
območje.
2c. Z odstopanjem od točk (a)(iii) in 
(b)(iii) ter če je to navedeno v specifikaciji 
proizvoda, opredeljeni v členu 175(2), se 
lahko proizvod z zaščiteno označbo 
porekla ali geografsko označbo predeluje 
v vino: 
(a) na območju v neposredni bližini 
zadevnega opredeljenega območja; ali 
(b) na območju, ki se nahaja v isti upravni 
enoti ali v sosednji upravni enoti, v skladu 
z nacionalnimi pravili; ali 
(c) v primeru čezmejne označbe porekla 
ali geografske označbe, ali kjer obstaja 
sporazum o ukrepih nadzora med dvema 
ali več državami članicami ali med eno ali 
več državami članicami in eno ali več 
tretjimi državami, se proizvod z zaščiteno 
označbo porekla ali geografsko označbo 
lahko predeluje v vino na območjih, ki se 
nahajajo v neposredni bližini zadevnega 
opredeljenega območja. 
Z odstopanjem od točke (b)(iii) in pod 
pogojem da je tako navedeno v 
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specifikaciji proizvoda iz člena 175(2), se 
lahko vina z zaščiteno geografsko označbo 
še naprej predelujejo v vino na območjih 
izven neposredne bližine zadevnega 
opredeljenega območja do 31. decembra 
2012. 
Z odstopanjem od točke (a)(iii) in pod 
pogojem da je tako navedeno v 
specifikaciji proizvoda iz člena 175(2), , se 
lahko proizvod predeluje v peneče vino ali 
biser vino z zaščiteno označbo porekla 
izven neposredne bližine zadevnega 
opredeljenega območja, če je bila takšna 
praksa prisotna pred 1. marcem 1986.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 175 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razmejitve zadevnega geografskega 
območja;

(d) zadevnega geografskega območja, 
razmejenega podrobno, natančno in 
nedvoumno;

Or. fr

Obrazložitev

Načela za razmejitev geografskih območij za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo so pomemben element, ki mora biti v temeljnem aktu (opredelitev je 
povzeta po besedilu veljavnih določb iz člena 5 Uredbe (ES) št. 607/2009).
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Predlog spremembe 87
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 175 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razmejitve zadevnega geografskega 
območja; 

(d) razmejitve zadevnega geografskega 
območja, določene podrobno, natančno in 
nedvoumno;

Or. fr

Predlog spremembe 88
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 177 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Država članica ali tretja država 
oziroma njeni pristojni organi ne smejo 
biti vlagatelj.

Or. fr

Predlog spremembe 89
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 185 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Zaščita označbe porekla ali 
geografske označbe se uporablja za 
celotno označbo, vključno z njenimi 
sestavnimi elementi, pod pogojem, da so 
sami po sebi razločevalni. Element brez 
razlikovalnega učinka ali generični 
element zaščitene označbe porekla ali 
geografske označbe se ne zaščiti.
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Ime, ki naj se zaščiti, se registrira samo v 
jeziku(-ih), ki se uporablja(-jo) za opis 
zadevnega proizvoda na opredeljenem 
geografskem območju. 
Ime se registrira v njegovem izvirnem 
zapisu(-ih).

Or. fr

Predlog spremembe 90
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 189 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprememba se šteje za manjšo, če:
(a) se ne nanaša na bistvene značilnosti 
proizvoda;
(b) ne spreminja povezave;
(c) ne vključuje spremembe imena ali 
katerega koli dela imena proizvoda;
(d) ne vpliva na opredeljeno geografsko 
območje;
(e) ne povzroča kakršnih koli nadaljnjih 
omejitev za trženje proizvoda.

Or. fr

Predlog spremembe 91
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 193 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da se upoštevajo posebne lastnosti 
proizvodnje na razmejenih geografskih 
območjih, lahko Komisija z delegiranimi 

črtano
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akti sprejme:
(a) načela za razmejitev geografskih 
območij ter
(b) opredelitve, omejitve in odstopanja v 
zvezi s proizvodnjo na razmejenih 
geografskih območjih.

Or. fr

Predlog spremembe 92
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 193 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) načela za razmejitev geografskih 
območij ter

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Načela za razmejitev geografskih območij za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo so pomemben element, ki mora biti v temeljnem aktu.

Predlog spremembe 93
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 193 – odstavek 3 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sprejme omejitve v zvezi s tipom 
vlagatelja, ki lahko vloži vlogo za zaščito 
označbe porekla ali geografske označbe;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 94
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 193 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) določi pogoje, pod katerimi se za 
spremembo šteje, da je manjša v smislu 
člena 189(2);

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 95
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 193 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi ustrezna zaščita, lahko 
Komisija z delegiranimi akti sprejme 
omejitve v zvezi z zaščitenim imenom.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 96
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 196 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 196 a
Pogoji uporabe

1. Izraz, ki ga je treba zaščititi, je bodisi:
(a) v uradnem jeziku(-ih), regionalnem(-
ih) jeziku(-ih) države članice ali tretje 
države, iz katere izraz izvira ali
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(b) v jeziku, ki se za ta izraz uporablja v 
trgovini.
2. Izraz, ki se uporablja v določenem 
jeziku, se nanaša na določen proizvod iz 
člena 173(1).
3. Ime se registrira v njegovem izvirnem 
zapisu(-ih).

Or. fr

Predlog spremembe 97
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 196 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 196 b
Pogoji veljavnosti

1. Priznanje tradicionalnega izraza se 
sprejme, če:
(a) je izraz sestavljen izključno iz:
(i) imena, ki se tradicionalno uporablja v 
trgovini na velikem delu ozemlja EU ali 
zadevne tretje države za razlikovanje 
posameznih kategorij proizvodov vinske 
trte iz člena 173(1); ali
(ii) imena, ki se tradicionalno uporablja v 
trgovini najmanj na ozemlju zadevne 
države članice ali tretje države za 
razlikovanje posameznih kategorij 
proizvodov vinske trte iz člena 173(1);
(b) izraz:
(i) ni generičen;
(ii) opredeljuje in ureja zakonodaja države 
članice; ali
(iii) je predmet pogojev uporabe, kot je to 
določeno s predpisi, ki se uporabljajo za 
proizvajalce vina v zadevni tretji državi, 
vključno s tistimi, ki izhajajo iz 
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reprezentativnih strokovnih organizacij.
2. V členu 1(a) pomeni "uveljavljena 
uporaba":
(a) uporabo najmanj pet let v primeru 
izrazov, predloženih v jeziku(-ih) iz člena 
196a(1)(a);
(b) uporabo najmanj petnajst let  primeru 
izrazov, predloženih v jeziku iz člena 
196a(1)(b).
3. Za namene odstavka 1(b)(i) pomeni 
"generičen", da je ime tradicionalnega 
izraza postalo obče ime zadevnega 
proizvoda vinske trte v Skupnosti, čeprav 
se nanaša na posebni postopek 
pridobivanja ali staranja ali na kakovost, 
barvo, vrsto kraja ali posebni dogodek, 
povezan z zgodovino proizvoda vinske trte.
4. Pogoj iz odstavka 1(b) ne velja za 
tradicionalne izraze, kot so navedeni v 
členu 196(b).

Or. fr

Predlog spremembe 98
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 196 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 196 c
Vlagatelji

1. Pristojni organi držav članic ali tretjih 
držav ali reprezentativne strokovne 
organizacije s sedežem v tretjih državah 
lahko pri Komisiji vložijo vlogo za zaščito 
tradicionalnih izrazov v smislu člena 196. 
2. "Reprezentativna strokovna 
organizacija" je organizacija 
proizvajalcev ali združenje organizacij 
proizvajalcev, ki sprejmejo iste predpise in 
delujejo na zadevnem območju ali več 
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zadevnih območjih označb porekla ali 
geografskih označb vina, če sta vanjo 
včlanjeni vsaj dve tretjini proizvajalcev na 
območju označbe porekla ali geografske 
označbe, na katerem deluje, ki predstavlja 
vsaj dve tretjini proizvodnje. 
Reprezentativna strokovna organizacija 
lahko vloži vlogo za zaščito le za vina, ki 
jih proizvaja.

Or. fr

Predlog spremembe 99
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 196 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 196 d
Postopek priznanja

Vsako odločitev za zavrnitev ali priznanje 
zadevnega tradicionalnega izraza sprejme 
Komisija na podlagi razpoložljivih 
dokazov. Komisija preveri, če so izpolnjeni 
pogoji iz členov 196, 196a in 196b ali 
pogoji, predvideni v členu 197a(3) ali v 
členu 197. 
Odločitev o zavrnitvi se sporoči vlagatelju 
zahtevka in organom države članice ali 
tretje države ali reprezentativni strokovni 
organizaciji s sedežem v zadevni tretji 
državi. 

Or. fr
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Predlog spremembe 100
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 197 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Tradicionalni izrazi so zaščiteni samo 
v jeziku in za kategorije proizvodov vinske 
trte, navedene v vlogi, pred: 
(a) vsako zlorabo, tudi če je zaščitenemu 
imenu dodan izraz, kot je "stil", "tip", 
"metoda", "kot se prideluje v", 
"posnetek", "okus", "kot" ali podobno; 
(b) kakršno koli drugo napačno ali 
zavajajočo označbo vrste, značilnosti ali 
bistvenih lastnosti proizvoda na notranji 
ali zunanji embalaži, v reklamnem 
gradivu ali dokumentih, ki se nanašajo na 
proizvod; 
(c) vsemi drugimi praksami, ki lahko 
potrošnika zavajajo, zlasti z ustvarjanjem 
vtisa, da vino izpolnjuje pogoje za zaščiten 
tradicionalni izraz.

Or. fr

Predlog spremembe 101
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 197 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. Tradicionalni izrazi, zaščiteni v 
skladu s členi 24, 28 in 29 Uredbe (ES) št. 
753/2002, so samodejno zaščiteni na 
podlagi te uredbe, če 
(a) je bil Komisiji najkasneje do prvega 
maja 2009 poslan povzetek opredelitve ali 
pogojev uporabe; 
(b) države članice ali tretje države niso 
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ukinile zaščite nekaterih tradicionalnih 
izrazov.

Or. fr

Predlog spremembe 102
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 197 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 197a
Razmerje do blagovnih znamk

1. Če je tradicionalni izraz zaščiten po tej 
uredbi, se zavrne vloga za registracijo 
blagovne znamke, ki ustreza eni od 
situacij iz člena 197(3), če vloga za 
registracijo blagovne znamke ne zadeva 
vina, ki izpolnjuje pogoje za uporabo 
takega tradicionalnega izraza, in če je bila 
vložena po dnevu predložitve vloge za 
zaščito tradicionalnega izraza in se 
tradicionalni izraz nato zaščiti.
Blagovne znamke, registrirane v 
nasprotju s prvim pododstavkom, se 
razglasijo za neveljavne na podlagi 
zahteve v skladu z veljavnimi postopki iz 
Direktive 2008/95/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ali Uredbe Sveta (ES) 
št. 40/94.
2. Blagovna znamka, ki ustreza kateri od 
situacij iz člena 197(3), in ki je bila 
prijavljena, registrirana ali, če je ta 
možnost predvidena v ustrezni zakonodaji,  
pridobljena z uporabo na ozemlju Unije 
pred četrtim majem 2002 ali pred dnem 
vložitve vloge za zaščito tradicionalnega 
izraza, se lahko še naprej uporablja in 
obnavlja kljub zaščiti tradicionalnega 
izraza. V takih primerih je dovoljena 
vzporedna uporaba tradicionalnega izraza 
in ustrezne blagovne znamke.
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3. Ime se ne zaščiti kot tradicionalni izraz, 
če je zaradi ugleda in slovesa blagovne 
znamke verjetno, da bi taka zaščita 
zavedla potrošnika glede resničnega 
porekla, narave, značilnosti ali kakovosti 
vina.

Or. fr

Predlog spremembe 103
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 197 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 197 b
Homonimi

1. Če se odda vloga za zaščito izraza, ki je 
popolna ali delna enakozvočnica 
tradicionalnega izraza, ki je že bil zaščiten 
v skladu s tem poglavjem, se pri zaščiti 
izraza ustrezno upošteva lokalna in 
tradicionalna raba ter možnost 
zamenjave. Enakozvočni izraz ki 
potrošnika zavede glede narave, kakovosti 
ali resničnega izvora izdelka, se ne 
registrira, tudi če je pravilen. Uporaba 
zaščitenega enakozvočnega izraza je 
dovoljena samo, če se pozneje zaščiteni 
enakozvočni izraz v praksi dovolj razlikuje 
od že zaščitenega tradicionalnega izraza, 
pri čemer se upošteva, da je treba 
zagotoviti enako obravnavo pridelovalcev 
in preprečiti zavajanje potrošnika. 
2. Prvi odstavek se smiselno uporablja za 
tradicionalne izraze, zaščitene pred prvim 
avgustom 2009, ki so delne enakozvočnice 
zaščitenega tradicionalnega izraza, 
zaščitene geografske označbe, imena sorte 
vinske trte ali enega svojih sopomenk iz 
priloge XV. 
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Or. fr

Predlog spremembe 104
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 197 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 197 c
Preklic

Tradicionalni izraz se prekliče, če ne 
ustreza več opredelitvi iz člena 196 ali ne 
izpolnjuje zahtev iz člena 196(a) in 196(b), 
člena 197(3), člena 197(a)(3) ali člena 
197(b).

Or. fr

Predlog spremembe 105
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 197 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 197 d
Tradicionalni izrazi tretjih držav

1. Člen 196 se smiselno uporablja za 
izraze, ki se tradicionalno uporabljajo v 
tretjih državah v povezavi s proizvodi 
vinskega sektorja z geografskimi 
označbami ustrezne tretje države.
2. Za vina iz tretjih držav, pri katerih so 
na etiketah navedene nezaščitene 
tradicionalne označbe, se lahko 
uporabljajo te tradicionalne označbe na 
vinskih etiketah v skladu s predpisi, 
veljavnimi v tej tretji državi, vključno s 
tistimi, ki izhajajo iz reprezentativnih 
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strokovnih organizacij.

Or. fr

Predlog spremembe 106
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 198 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da se zagotovi ustrezna zaščita, lahko 
Komisija z delegiranimi akti sprejme 
določbe v zvezi z jezikom in pravilno 
pisavo izraza, ki se zaščiti. 

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 107
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 198 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se zagotovijo zakonite pravice ali 
interes proizvajalcev ali izvajalcev, lahko 
Komisija z delegiranimi akti opredeli
naslednje:

2. Da se zagotovijo zakonite pravice ali 
interes proizvajalcev ali izvajalcev, lahko 
Komisija z delegiranimi akti opredeli 
datum predložitve vloge ali zahtevka. 

a) tip vlagateljev, ki lahko vložijo vlogo za 
zaščito tradicionalnega izraza;
b) pogoje veljavnosti vloge za priznanje 
tradicionalnega izraza;
c) razloge za nasprotovanje predlaganemu 
priznanju tradicionalnega izraza; 
d) obseg zaščite, vključno z razmerjem do 
blagovnih znamk, zaščitenih 
tradicionalnih izrazov, zaščitenih označb 
porekla ali geografskih označb, 
homonimov ali nekaterih imen vinske 
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trte;
e) razloge za preklic tradicionalnega 
izraza;
f) datum predložitve vloge ali zahtevka.

Or. fr

Predlog spremembe 108
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 198 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da se upoštevajo posebne lastnosti 
trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi 
državami, lahko Komisija z delegiranimi 
akti sprejme pogoje, pod katerimi se 
tradicionalni izrazi lahko uporabljajo za 
proizvode iz tretjih držav, in določi 
odstopanja od člena 196.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 109
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 202

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni v tej uredbi drugače določeno, se za 
označevanje in predstavljanje proizvodov, 
ki spadajo v njihovo področje uporabe, 
uporabljajo Direktiva 2008/95/ES, 
Direktiva Sveta 89/396/EGS, Direktiva 
2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter Direktiva 2007/45/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

1. Če ni v tej uredbi drugače določeno, se 
za označevanje in predstavljanje 
proizvodov, ki spadajo v njihovo področje 
uporabe, uporabljajo Direktiva 
2008/95/ES, Direktiva Sveta 89/396/EGS, 
Direktiva 2000/13/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Direktiva 
2007/45/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. Označevanja proizvodov iz točk 1 
do 11, 13, 15 in 16 v delu II priloge XII ni 
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mogoče dopolniti z drugimi oznakami kot 
z oznakami iz te uredbe, razen če 
izpolnjujejo zahteve iz člena 2(1)(a) 
Direktive 2000/13/ES.
2. Če eden od proizvodov iz dela II priloge 
XII te uredbe vsebuje eno ali več sestavin, 
naštetih v Prilogi IIIa Direktive 
2000/13/ES, morajo biti te sestavine 
navedene na etiketi za izrazom "vsebuje".
V primeru sulfitov se lahko uporabljajo 
naslednje navedbe: "sulfiti" in "žveplovi 
dioksidi".
3. Označevanju iz odstavka 2 se lahko 
doda uporaba piktograma, kar se določi z 
izvedbenim aktom.

Or. fr

Predlog spremembe 110
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 203 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1(a) se 
navedba kategorije proizvoda iz vinske trte 
lahko izpusti za vina, če je na njihovi 
etiketi navedeno ime zaščitene označbe 
porekla ali zaščitene geografske označbe.

2. Z odstopanjem od odstavka 1(a) se 
navedba kategorije proizvoda iz vinske trte 
lahko izpusti za vina, če je na njihovi 
etiketi navedeno ime zaščitene označbe 
porekla ali zaščitene geografske označbe, 
ter za kakovostna peneča vina, kjer je na 
etiketi naveden izraz "sekt".

Or. fr
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Predlog spremembe 111
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 204 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 204 a
Navedba kmetijskega gospodarstva

1. Izrazi, ki se nanašajo na kmetijsko 
gospodarstvo, razen navedbe imena 
polnilca, pridelovalca ali trgovca, in so 
dovoljeni v skladu s postopkom iz 
odstavka 3, so rezervirani za vina z 
zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo, če: 
(a) je vino narejeno izključno iz grozdja, 
pridelanega v vinogradih, ki jih izkorišča 
to kmetijsko gospodarstvo; 
(b) pridelava vina poteka izključno na tem 
kmetijskem gospodarstvu; 
(c) države članice določajo uporabo svojih 
posameznih izrazov, dovoljenih v skladu s 
postopkom iz odstavka 3. Tretje države 
določijo predpise o uporabi svojih 
posameznih izrazov, dovoljenih v skladu s 
postopkom iz odstavka 3, vključno z izrazi 
reprezentativnih strokovnih organizacij. 
2. Drugi nosilci dejavnosti, vključeni v 
trženje proizvoda, ne smejo uporabljati 
imena kmetijskega gospodarstva, razen če 
to dovoli to kmetijsko gospodarstvo.
3. Komisija z izvedbenim aktom dovoli 
izraze, ki se nanašajo na kmetijsko 
gospodarstvo na podlagi zahtevka, ki ga 
predložijo pristojni organi države članice 
ali tretje države.

Or. fr
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Predlog spremembe 112
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 207 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za zagotovitev skladnosti s 
horizontalnimi pravili v z zvezi z 
označevanjem in predstavitvijo ter zaradi 
upoštevanja posebnosti vinskega sektorja 
lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme 
opredelitve, pravila in omejitve glede:

1. Za zagotovitev skladnosti s 
horizontalnimi pravili v z zvezi z 
označevanjem in predstavitvijo ter zaradi 
upoštevanja posebnosti vinskega sektorja 
lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme 
opredelitve, pravila in omejitve glede:

a) predstavitve in uporabe navedb 
označevanja, ki niso določene v tem 
oddelku;

a) nekaterih obveznih navedb, zlasti:

b) nekaterih obveznih navedb, zlasti: 

i) izrazov, ki se uporabijo za oblikovanje 
obveznih navedb in njihovih pogojev za 
uporabo;

i) izrazov, ki se uporabijo za oblikovanje 
obveznih navedb in njihovih pogojev za 
uporabo;

ii) izrazov, ki se nanašajo na kmetijsko 
gospodarstvo in pogoje za njihovo 
uporabo; 

ii) določb o označevanju porekla;

iii) določb, ki državam članicam 
proizvajalkam omogočajo, da vzpostavijo 
dodatna pravila v zvezi z obveznimi 
navedbami;
iv) določb, ki omogočajo nadaljnja 
odstopanja poleg tistih, navedenih v členu 
203(2), po katerih ni treba navajati 
kategorije proizvoda vinske trte; et
v) določb o uporabi jezikov;
c) neobveznih navedb, zlasti: b) neobveznih navedb, zlasti:

i) izrazov, ki se uporabijo za oblikovanje 
obveznih navedb in njihovih pogojev za 
uporabo;

i) izrazov, ki se uporabijo za oblikovanje 
obveznih navedb in njihovih pogojev za 
uporabo;

ii) določb, ki državam članicam 
proizvajalkam omogočajo, da določijo 
dodatna pravila v zvezi z obveznimi 
navedbami;

ii) določb, ki državam članicam 
proizvajalkam omogočajo, da določijo 
dodatna pravila v zvezi z obveznimi 
navedbami;

d) predstavitve, zlasti: c) predstavitve, zlasti:

i) pogojev uporabe nekaterih oblik i) pogojev uporabe nekaterih oblik 
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steklenic in seznama nekaterih posebnih 
oblik steklenic; 

steklenic in seznama nekaterih posebnih 
oblik steklenic; 

ii) pogojev uporabe zamaškov in steklenic 
za „peneče vino“; 

ii) pogojev uporabe zamaškov in steklenic 
za „peneče vino“; 

iii) določb, ki državam članicam 
proizvajalkam omogočajo, da določijo 
dodatna pravila v zvezi s predstavitvijo;

iii) določb, ki državam članicam 
proizvajalkam omogočajo, da določijo 
dodatna pravila v zvezi s predstavitvijo;

iv) določb o uporabi jezikov. iv) določb o nadomestitvi določenih oznak 
z enakovrednimi izrazi v drugem uradnem 
jeziku Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 113
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 230

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi jasne opredelitve ciljev in 
odgovornosti organizacij proizvajalcev, 
skupin proizvajalcev v sektorju sadja in 
zelenjave, organizacij proizvajalcev v 
sektorju oljčnega olja in namiznih oljk ter 
medpanožnih organizacij, da se prispeva k 
večji učinkovitosti ukrepov takšnih 
organizacij in skupin, lahko Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pravila o:

Zaradi jasne opredelitve ciljev in 
odgovornosti organizacij proizvajalcev, 
skupin proizvajalcev v sektorju sadja in 
zelenjave, organizacij proizvajalcev v 
sektorju oljčnega olja in namiznih oljk ter 
medpanožnih organizacij, da se prispeva k 
večji učinkovitosti ukrepov takšnih 
organizacij in skupin, lahko Komisija z 
izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe
o:
(a) zahtevah, ki veljajo za organizacije 
proizvajalcev in združenja organizacij 
proizvajalcev ter skupine proizvajalcev:

(a) posameznih ciljih, ki si jih take skupine 
in organizacije prizadevajo doseči,  

i) posameznih ciljih, ki si jih take skupine 
in organizacije prizadevajo doseči, 

pravilih o združenju, priznanju, strukturi, 
pravni osebnosti, članstvu, obsegu, 
odgovornosti in dejavnosti takšnih skupin 
in organizacij, učinkih, ki izhajajo iz 
priznanja, preklicu priznanja, odstopanjih 
o najmanjšem obsegu in združitvah;

ii) pravilih o združenju, načinih za 
vzpostavitev demokratičnega nadzora v 
organizaciji proizvajalcev;

iii) pogojih za priznanje ali načrtu za 
priznanje, strukturi, pravni osebnosti, 
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pogojih za včlanitev, med drugim tudi 
članov v organizaciji proizvajalcev, ki niso 
proizvajalci, ali članov v združenju 
organizacij proizvajalcev, ki niso 
organizacije proizvajalcev;
iv) obsegu in pogojih, po katerih se to 
določi;
v) odgovornosti in dejavnostih takšnih 
skupin in organizacij, učinkih, ki izhajajo 
iz priznanja;
vi) odstopanjih o najmanjšem obsegu in 
združitvah;

b) razširitvi nekaterih pravil medpanožnih 
organizacij na nečlane;

b) razširitvi nekaterih pravil na nečlane ter 
postopku za razširitev pravil:

c) nadnacionalnih organizacijah 
proizvajalcev in nadnacionalnih združenjih 
organizacij proizvajalcev, vključno z 
upravno pomočjo, ki jo pri 
nadnacionalnem sodelovanju zagotovijo 
zadevni pristojni organi;

i) nadnacionalnih organizacijah 
proizvajalcev in nadnacionalnih združenjih 
organizacij proizvajalcev, vključno z 
upravno pomočjo, ki jo pri 
nadnacionalnem sodelovanju zagotovijo 
zadevni pristojni organi;

d) zunanjem izvajanju dejavnosti in 
zagotavljanju tehničnih sredstev s strani 
organizacij proizvajalcev ali združenj 
organizacij proizvajalcev;

ii) zunanjem izvajanju dejavnosti in 
zagotavljanju tehničnih sredstev s strani 
organizacij proizvajalcev ali združenj 
organizacij proizvajalcev;

e) minimalnem obsegu ali vrednosti tržne 
proizvodnje organizacije proizvajalcev;

iii) minimalnem obsegu ali vrednosti tržne 
proizvodnje organizacije proizvajalcev;

f) odstopanjih od zahtev iz členov 209, 210 
in 212;
g) sankcije za neizpolnjevanje meril o 
priznanju.
2. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem 
poglavjem, zlasti o
a) uradnem obveščanju, ki ga opravljajo 
države članice;

iv) uradnem obveščanju, ki ga opravljajo 
države članice;

b) zahtevkih za priznanje za organizacijo 
proizvajalcev;

v) zahtevkih za priznanje;

c) izvajanju načrtov za priznanje s strani 
skupin proizvajalcev;

vi) načinih nadzora in preverjanja;

d) razširitvi priznanja; (vii) načinih izvajanja sankcij v primeru 
neizpolnjevanja meril za priznanje.

(e) pregledih in preverjanjih.
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Or. fr

Obrazložitev

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.

Predlog spremembe 114
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 238 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi upoštevanja razvoja trgovine in 
trga, potreb zadevnih trgov in, če je za 
spremljanje uvoza zadevnih proizvodov to 
potrebno, lahko Komisija z delegiranimi 
akti določi:

1. Zaradi upoštevanja razvoja trgovine in 
trga, potreb zadevnih trgov in, če je za 
spremljanje uvoza zadevnih proizvodov to 
potrebno, lahko Komisija po najavi ocene 
učinka z delegiranimi akti določi:

Or. fr

Obrazložitev

Proizvodi, za katere se zahteva uvozno dovoljenje, so občutljivi proizvodi, zato je treba vsako 
spremembo preučiti v oceni učinka in jo objaviti vnaprej, da bodo imeli zakonodajalci in 
izvajalci čas, da se seznanijo z učinki predvidenega ukrepa.

Predlog spremembe 115
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 268 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi upoštevanja razvoja trgovine in 1. Zaradi upoštevanja razvoja trgovine in 
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trga, potreb zadevnih trgov in, če je to 
potrebno za spremljanje uvoza zadevnih 
proizvodov, lahko Komisija z delegiranimi 
akti določi:

trga, potreb zadevnih trgov in, če je za 
spremljanje uvoza zadevnih proizvodov to 
potrebno, lahko Komisija po najavi ocene 
učinka z delegiranimi akti določi:

Or. fr

Obrazložitev

Proizvodi, za katere se zahteva izvozno dovoljenje, so občutljivi proizvodi, zato je treba vsako 
spremembo preučiti v oceni učinka in jo objaviti vnaprej, da bodo imeli zakonodajalci in 
izvajalci čas, da se seznanijo z učinki predvidenega ukrepa.

Predlog spremembe 116
Peter Jahr

Predlog uredbe
Člen 314 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Naslednji zneski bodo na voljo v 
naslednjih koledarskih letih:

2. Naslednji zneski bodo na voljo v 
naslednjih koledarskih letih:

– 2009: 40 660 000 EUR
– 2010: 82 110 000 EUR, – 2010: 82 110 000 EUR,

– ab 2011: 122 610 000 EUR. – od 2011: 122 610 000 EUR.

Or. de

Predlog spremembe 117
Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga V – del A – oddelek III – točka 2 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko razdelijo obstoječe 
razrede iz točk 1 in 2 v največ tri 
podrazrede.

Or. fr
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Obrazložitev

Kodifikacija skupne ureditve trga mora potekati na podlagi uveljavljenega prava. Ustrezno je 
treba vključiti celotno besedilo trenutno obstoječe priloge.

Predlog spremembe 118
Michel Dantin

Predlog uredbe
Priloga V – del C – oddelek III 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trupi se razvrstijo smiselno z uporabo 
določb iz točke A.III. Vendar pa se izraz 
„stegno“ v točki A.III.1 in v 3. in 4. vrsti 
razpredelnice pod točko A.III.2 zamenja z 
izrazom „zadnja četrt“.

1. Trupi se razvrstijo smiselno z uporabo 
določb iz točke A.III. Vendar pa se izraz 
„stegno“ v točki A.III.1 in v 3. in 4. vrsti 
razpredelnice pod točko A.III.2 zamenja z 
izrazom „zadnja četrt“.

2. Z odstopanjem od točke 1 lahko 
Komisija z izvedbenim aktom brez pomoči 
odbora iz člena 323(1) države članice 
pooblasti, da za jagnjeta s težo trupa manj 
kot 13 kg uporabijo naslednja merila za 
razvrščanje: 
(a) teža trupa;
(b) barva mesa;
(c) zamaščenost.

Or. fr

Obrazložitev

Kodifikacija skupne ureditve trga mora potekati na podlagi uveljavljenega prava. Ustrezno je 
treba vključiti celotno besedilo obstoječe priloge in ga prilagoditi določbam Lizbonske 
pogodbe.


