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Predlog spremembe 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

NASLOV II
POGLAVJE Ia

Ureditev proizvodnje
Člen 100a

Kvote v sektorju mleka
1. Obstoječi sistem kvot v proizvodnji 
mleka bo ostal v veljavi po letu 2015. 
Kvote se čim prej prilagodijo potrebam 
držav članic in njihovim obstoječim 
ravnem proizvodnih zmogljivosti. 
2. Komisija predloži predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
nacionalnih kvotah mleka, prilagojenih, 
kot je določeno v odstavku 1. Časovni 
okvir je takšen, da omogoča, da ta uredba 
začne veljati 1. julija 2014.

Člen 100b
Pravice do zasaditve vinske trte

1. Obstoječi sistem pravic do zasaditve v 
vinskem sektorju bo ostal v veljavi po letu 
2015.
2. Komisija oceni, če so potrebne 
morebitne spremembe in prilagoditve 
sedanjega sistema in predloži predlog 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta s 
katero se določi posebna ureditev za 
regije, v katerih je vinogradništvo 
poglavitna dejavnost, z namenom 
ohranitve svojstvenih značilnosti 
proizvodov vinske trte iz teh regij. Časovni 
okvir je takšen, da omogoča, da ta uredba 
začne veljati 1. julija 2014.

Člen 100c
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Kvote v sektorju sladkorja
1. Obstoječi sistem kvot v sektorju 
sladkorja bo ostal v veljavi po letu 2015. 
Kvote se čim prej prilagodijo obstoječim 
in/ali potencialnim ravnem proizvodnih 
zmogljivosti držav članic. 
2. Komisija predloži predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
nacionalnih kvotah v sektorju sladkorja, 
prilagojenih, kot je določeno v odstavku 1. 
Časovni okvir je takšen, da omogoča, da 
ta uredba začne veljati 1. julija 2014.

Člen 100d
Drugi sektorji

1. Do 1. julija 2014 Komisija predloži 
študijo učinka prenehanja uredbe in 
instrumentov porazdelitve, ki se 
uporabljajo za druge sektorje v državah 
članicah.
2. Na podlagi ugotovitev študije iz 
odstavka 1 Komisija pravočasno predloži 
predloge o vzpostavitvi sistemov kvot v 
drugih sektorjih, kjer je to potrebno, da se 
omogoči enakomerna porazdeljenost 
proizvodnje v državah članicah, pri čemer 
upošteva njihove možnosti in potencial ter 
obenem dopušča prostor za diferenciran 
razvoj v državah članicah z večjimi 
primanjkljaji v zadevnih sektorjih. 

Or. pt

Predlog spremembe 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Del 2 – naslov 2 – poglavje 2 – oddelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POSEBNI UKREPI

Or. es
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Predlog spremembe 1418
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 100 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 a
Trajanje in ponovna uvedba kvote

Z izjemo člena 101(1), (2b), (2d) in (2e) 
ter člena 101a se ta oddelek uporablja do 
konca tržnega leta 2019/2020.
Državam članicam, ki so v skladu z 
Uredbo Sveta št. 320/2006 opustile svoje 
kvote, se ob podaljšanju režima do konca 
tržnega leta 2019/2020 dodeli kvota, ki 
ustreza tisti, ki so jo opustile.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s 
pogoji, pod katerimi lahko država članica 
ponovno uvede svojo kvoto.

Or. en

Predlog spremembe 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 100 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100a
Trajanje

Z izjemo člena 101(1), (2b), (2d) in (2e) 
ter člena 101a se ta oddelek uporablja 
samo do konca tržnega leta 2019/2020.

Or. es
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Obrazložitev

Pri vseh predlogih sprememb k temu oddelku gre za vključitev in posodobitev sistema 
sladkornih kvot (in povezanih členov, ki so nujni), kot je določeno v predlogu Uredbe (2010) 
799 o usklajevanju enotne SUT z določbami Lizbonske pogodbe. Kljub vsemu se v člen 
101l(e) vnese mehanizem samodejne prekvalifikacije izvenkvotnega sladkorja v kvotni sladkor 
z namenom, da se preprečijo ali obvladajo napete razmere na trgu.

Predlog spremembe 1420
Janusz Wojciechowski

Predlog uredbe
Člen 100 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100a
Trajanje

Ta odsek se uporablja od začetka tržnega 
leta 2015/2016 za sladkor 1. oktobra 2015.
Z izjemo člena 101(1)(1), (2b), (2d) in (2e) 
ter člena 101(a) se ta oddelek uporablja 
do konca tržnega leta 2019/2020 za 
sladkor 30. septembra 2020.

Or. pl

Predlog spremembe 1421
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 100 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 a
Trajanje

Ta oddelek se uporablja od začetka 
tržnega leta 2015/2016 do 1. oktobra 
2015. Z izjemo pododstavkov (1), (2a), 
(2d) ter (2e) odstavka 1 člena 101 ter
člena 101a se ta oddelek uporablja do 
konca tržnega leta 2019/2020 do 30. 
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septembra 2020.

Or. fr

Predlog spremembe 1422
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 100 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 a
Trajanje

Ta odsek se uporablja od začetka tržnega 
leta 2015/2016 za sladkor 1. oktobra 2015. 
Z izjemo člena 101(1)(1), (2b), (2d) in (2e) 
ter člena 101(a) se ta oddelek uporablja 
do konca tržnega leta 2019/2020 za 
sladkor 30. septembra 2020. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je preprečiti vrzeli, do katerih lahko pride (odvisno od tega, 
kdaj stopi v veljavo [COM(2011)626]) pri izvajanju politične odločitve iz Uredbe(ES) 
št. 1234/2007 za ohranitev sladkornega režima do 30. septembra 2015. Želi preprečiti, da bi 
eno tržno leto urejala dva pravna okvira.

Predlog spremembe 1423
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 101

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 črtano
Sporazumi v sektorju sladkorja

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s 
predsetvenimi sporazumi o dobavi, urejajo 
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pisni panožni sporazumi, sklenjeni med 
pridelovalci sladkorne pese in 
sladkornega trsa iz Unije in podjetji za 
proizvodnjo sladkorja iz Unije.
2. Ob upoštevanju posebnosti sektorja 
sladkorja je Komisija pooblaščena, da 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
160 o pogojih sporazumov iz odstavka 1 
tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 1424
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s 
predsetvenimi sporazumi o dobavi, urejajo 
pisni panožni sporazumi, sklenjeni med 
pridelovalci sladkorne pese in 
sladkornega trsa iz Unije in podjetji za 
proizvodnjo sladkorja iz Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s 
predsetvenimi sporazumi o dobavi, urejajo 
pisni panožni sporazumi, sklenjeni med 
pridelovalci sladkorne pese in 

1. Sedanji sistem kvot sladkorja bi se 
moral podaljšati do konca tržnega leta 
2019-2020, pri čemer se izvenkvotni 
sladkor samodejno prekvalificira v kvotni 
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sladkornega trsa iz Unije in podjetji za 
proizvodnjo sladkorja iz Unije.

sladkor.

Or. en

Predlog spremembe 1426
Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s 
predsetvenimi sporazumi o dobavi, urejajo 
pisni panožni sporazumi, sklenjeni med 
pridelovalci sladkorne pese in 
sladkornega trsa iz Unije in podjetji za 
proizvodnjo sladkorja iz Unije.

1. Sedanji sistem kvot sladkorja bi se 
moral podaljšati do konca tržnega leta 
2030, pri čemer se izvenkvotni sladkor 
samodejno prekvalificira v kvotni sladkor.

Or. en

Predlog spremembe 1427
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi 
sporazumi o dobavi, urejajo pisni panožni 
sporazumi, sklenjeni med pridelovalci
sladkorne pese in sladkornega trsa iz 
Unije in podjetji za proizvodnjo sladkorja 
iz Unije.

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa urejajo panožni 
sporazumi, sklenjeni med pridelovalci teh 
surovin iz Unije in podjetji za proizvodnjo 
sladkorja iz Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 1428
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi 
sporazumi o dobavi, urejajo pisni panožni
sporazumi, sklenjeni med pridelovalci 
sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije 
in podjetji za proizvodnjo sladkorja iz 
Unije.

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi 
pogodbami o dobavi, urejajo pisni 
medpanožni sporazumi, sklenjeni med 
pridelovalci sladkorne pese in sladkornega 
trsa iz Unije oziroma v njihovem imenu 
organizacijami, katerih člani so, in 
podjetji za proizvodnjo sladkorja iz Unije, 
oziroma v njihovem imenu 
organizacijami, katerih člani so.
Do konca tržnega leta 2019/2020 
30. septembra 2020 so ti medpanožni 
sporazumi v skladu z določbami Priloge 
IIId, odstavek 2(a), in Priloge II, del Ia, 
točka 11.

Or. fr

Predlog spremembe 1429
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi
sporazumi o dobavi, urejajo pisni panožni 
sporazumi, sklenjeni med pridelovalci 
sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije 
in podjetji za proizvodnjo sladkorja iz 
Unije.

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa ali, v njihovem imenu, 
organizacije, katerih člani so, vključno s 
predsetvenimi pogodbami o dobavi, urejajo 
pisni panožni sporazumi, sklenjeni med 
pridelovalci sladkorne pese in sladkornega 
trsa iz Unije in podjetji za proizvodnjo 
sladkorja iz Unije ali, v njihovem imenu, 
organizacijami, katerih člani so.

Upoštevajo določbe iz Priloge IIId, 
odstavka 2a[C1] in Priloge II, dela Ia, 
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točke 11[C2] do konca tržnega leta 
2019/2020 za sladkor dne 30. septembra 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Prvi pododstavek bi se moral uporabljati tako pred letom 2020 kot tudi potem, da se zagotovi, 
da pogoji za nakup sladkorne pese in sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi pogodbami, 
ostanejo obvezni za sektor sladkorja. Vendar pa se drugi pododstavek ne bi smel uporabljati 
pred koncem tržnega leta 2019/2020 za sladkor dne 30. septembra 2020, saj priloge vsebujejo 
določene pogoje v zvezi z enotno SUT v EU za sladkor, vključno s sistemom kvot.

Predlog spremembe 1430
Janusz Wojciechowski

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi 
sporazumi o dobavi, urejajo pisni panožni 
sporazumi, sklenjeni med pridelovalci 
sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije 
in podjetji za proizvodnjo sladkorja iz 
Unije.

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi 
sporazumi o dobavi, urejajo pisni panožni 
sporazumi, sklenjeni med pridelovalci 
sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije 
ali organizacijami, katerih člani so in 
delujejo v njihovem imenu, in podjetji za 
proizvodnjo sladkorja iz Unije ali 
organizacijami, katerih člani so in 
delujejo v njihovem imenu. Sporazumi so 
skladni z določbami odstavka 2a 
Priloge IIId in točke 11 dela Ia Priloge II, 
do konca tržnega leta 2019/2020 za 
sladkor dne 30. septembra 2020.

Or. pl

Predlog spremembe 1431
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi 
sporazumi o dobavi, urejajo pisni panožni 
sporazumi, sklenjeni med pridelovalci 
sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije 
in podjetji za proizvodnjo sladkorja iz 
Unije.

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in 
sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi 
pogodbami o dobavi, urejajo pisni 
medpanožni sporazumi, sklenjeni med 
pridelovalci sladkorne pese in sladkornega 
trsa iz Unije oziroma v njihovem imenu 
organizacijami, katerih člani so, in 
podjetji za proizvodnjo sladkorja iz Unije, 
ter so v skladu z določbami Priloge IIId, 
odstavek 2(a), in Priloge II, del Ia, točka 
11.

Or. fr

Predlog spremembe 1432
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Panožni sporazumi in pogodbe o 
dobavi so skladni z odstavkom 3 in 
nakupnimi pogoji, ki jih določi Komisija, 
zlasti glede pogojev, ki urejajo nakup, 
dobavo, prevzem in plačilo sladkorne 
pese.

Or. en

Predlog spremembe 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju posebnosti sektorja črtano
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sladkorja je Komisija pooblaščena, da 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
160 o pogojih sporazumov iz odstavka 1 
tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 1434
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju posebnosti sektorja 
sladkorja je Komisija pooblaščena, da 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
160 o pogojih sporazumov iz odstavka 1 
tega člena.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1435
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ob upoštevanju posebnosti sektorja 
sladkorja je Komisija pooblaščena, da 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
160 o pogojih sporazumov iz odstavka 1 
tega člena.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V pogodbah o dobavi je treba pri 
količinah sladkorja, ki bodo proizvedene 
iz sladkorne pese, razlikovati med:
a) kvotnim sladkorjem in
b) izvenkvotnim sladkorjem.

Or. es

Predlog spremembe 1437
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V pogodbah o dobavi je treba 
opredeliti, ali so količine sladkorja, ki 
bodo proizvedene iz sladkorne pese:
(a) kvotni sladkor;
(b) izvenkvotni sladkor.

Or. en

Predlog spremembe 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Vsako podjetje za proizvodnjo 
sladkorja predloži državi članici, v kateri 
proizvaja sladkor, naslednje informacije:
a) količine sladkorne pese iz točke (a) 
odstavka 2a, za katere so sklenila 



AM\909518SL.doc 15/159 PE494.484v01-00

SL

predsetvene pogodbe o dobavi, ter 
vsebnost sladkorja, na kateri temeljijo te 
pogodbe;
b) ustrezni ocenjeni donos.
Države članice lahko zahtevajo dodatne 
podatke.

Or. es

Predlog spremembe 1439
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. Vsako podjetje za proizvodnjo 
sladkorja predloži državi članici, v kateri 
proizvaja sladkor, naslednje informacije:
(a) količine sladkorne pese iz točke (a) 
odstavka 3, za katere so sklenila 
predsetvene pogodbe o dobavi, ter 
vsebnost sladkorja, na kateri temeljijo te 
pogodbe;
(b) ustrezni ocenjeni donos.
Države članice lahko zahtevajo dodatne 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Podjetja za proizvodnjo sladkorja, ki 
niso podpisala predsetvenih pogodb o 
dobavi po najnižji ceni za kvotno 
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sladkorno peso, kot je predvideno v členu 
101g, za količino sladkorne pese, ki 
ustreza sladkorju, za katerega razpolagajo 
s kvoto, po potrebi prilagojeno glede na 
koeficient preventivnega umika, določen v 
skladu z drugim odstavkom člena 101d, 
plačajo vsaj najnižjo ceno za kvotno 
sladkorno peso za vso sladkorno peso, ki 
jo predelajo v sladkor.

Or. es

Predlog spremembe 1441
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 c. Podjetja za proizvodnjo sladkorja, ki 
niso podpisala predsetvenih pogodb o 
dobavi po najnižji ceni za kvotno 
sladkorno peso za količino sladkorne 
pese, ki ustreza njihovemu kvotnemu 
sladkorju, plačajo vsaj najnižjo ceno za 
kvotno sladkorno peso za vso sladkorno 
peso, ki jo predelajo v sladkor.

Or. en

Predlog spremembe 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Panožni sporazumi lahko odstopajo od 
odstavkov 2a, 2b in 2c, če to odobri 
zadevna država članica.

Or. es
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Predlog spremembe 1443
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 f
2 d. Panožni sporazumi lahko odstopajo 
od odstavkov 3 in 4, če se s tem strinja 
zadevna država članica.

Or. en

Predlog spremembe 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2e. Če panožnih sporazumov ni, zadevna 
država članica sprejme potrebne ukrepe, 
skladne s to uredbo, da zavaruje interese 
zadevnih strani.

Or. es

Predlog spremembe 1445
Robert Sturdy

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2e. Če panožnih sporazumov ni, zadevna 
država članica sprejme potrebne ukrepe, 
skladne s to uredbo, da zavaruje interese 
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zadevnih strani.

Or. en

Predlog spremembe 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101a
Poročanje o cenah na trgu za sladkor

Komisija lahko z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 162(2), vzpostavi informacijski 
sistem za cene na trgu za sladkor, 
vključno s sistemom za objavo ravni cen 
za trg za sladkor.
Sistem temelji na informacijah, ki jih 
predložijo podjetja za proizvodnjo belega 
sladkorja ali drugi gospodarski subjekti, 
ki se ukvarjajo s trgovino s sladkorjem. Te 
informacije se obravnavajo kot zaupne 
informacije.
Komisija zagotovi, da objavljene 
informacije ne omogočijo prepoznavanja 
cen posameznih podjetij ali gospodarskih 
subjektov.

Or. es

Predlog spremembe 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101b



AM\909518SL.doc 19/159 PE494.484v01-00

SL

Proizvodno nadomestilo
1. Za proizvode, navedene v točkah (b) do 
(e) dela III Priloge I, se lahko do konca 
tržnega leta 2019/2020 dodeli proizvodno 
nadomestilo, če presežni sladkor ali 
uvoženi sladkor, presežna izoglukoza ali 
presežni inulinski sirup niso na voljo po 
ceni, ki ustreza svetovni ceni za 
proizvodnjo izdelkov iz člena 101m(2)(b) 
in (c).
2. Proizvodna nadomestila iz odstavka 1 
določi Komisija z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 162(2).
3. Komisija lahko za upoštevanje 
značilnosti trga za izvenkvotni sladkor v 
Uniji z delegiranimi akti, sprejetimi v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 160, 
določi pogoje za dodelitev proizvodnih 
nadomestil iz tega oddelka.

Or. es

Predlog spremembe 1448
Albert Deß

Predlog uredbe
Člen 101 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 d
Umik sladkorja

1. Ob upoštevanju potrebe po odpravi 
stanja, ko se na podlagi predvidene 
bilance oskrbe pokažejo presežne količine, 
in ob upoštevanju obveznosti Unije, ki 
izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v 
skladu s členom 218 Pogodbe, lahko 
Komisija odloči, da z izvedbenimi akti v 
določenem tržnem letu s trga umakne 
sladkor, izoglukozo ali inulinski sladkor, 
proizveden po kvotah, v količinah, ki 
presegajo prag, izračunan v skladu z 
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odstavkom 2 tega člena.
V tem primeru se uvoz belega in surovega 
sladkorja iz vseh virov v enakem 
sorazmerju umakne s trga za zadevno 
tržno leto.
2. Prag za umik, predviden v odstavku 1, 
se za vsako podjetje, ki razpolaga s kvoto, 
izračuna tako, da se njegova kvota 
pomnoži s koeficientom, ki ga lahko 
določi Komisija z izvedbenimi akti, 
sprejetimi po postopku pregleda iz 
člena 162(2), najpozneje do 28. februarja 
predhodnega tržnega leta na podlagi 
pričakovanih tržnih gibanj.
Na podlagi posodobljenih tržnih gibanj 
lahko Komisija do 31. oktobra zadevnega 
tržnega leta z izvedbenimi akti odloči, da 
koeficient prilagodi ali ga določi, če še ni 
bil določen v skladu s prvim 
pododstavkom.
3. Vsako podjetje, ki sta mu bila dodeljena 
kvota ali uvozno dovoljenje, do začetka 
naslednjega tržnega leta na svoje stroške 
skladišči kvotni sladkor, ki presega prag, 
izračunan v skladu z odstavkom 2. 
Količine sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa, umaknjene v tržnem 
letu, se obravnavajo kot prve količine, 
proizvedene v okviru kvote, za naslednje 
tržno leto.
Z odstopanjem od prvega pododstavka 
lahko Komisija ob upoštevanju 
pričakovanih gibanj na trgu sladkorja z 
izvedbenimi akti odloči, da se v tekočem 
in/ali naslednjem tržnem letu umaknjeni 
sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup v 
celoti ali deloma šteje za:
(a) presežni sladkor, izoglukozo ali 
inulinski sirup, ki bo predvidoma postal 
industrijski sladkor, izoglukoza ali 
inulinski sirup ali
(b) začasno proizvodno kvoto, katere del 
se lahko ob upoštevanju obveznosti Unije 
iz sporazumov, sklenjenih na podlagi 
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člena 218 Pogodbe, nameni za izvoz.
4. Če je dobava sladkorja v Uniji 
nezadostna, lahko Komisija z izvedbenimi 
akti odloči, da se določena količina 
umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa proda na trgu Unije 
pred koncem obdobja umika.
5. Če se umaknjeni sladkor obravnava kot 
prva količina sladkorja, proizvedena v 
okviru kvote za naslednje tržno leto, se 
pridelovalcem sladkorne pese izplača 
minimalna cena, ki je v veljavi v tistem 
tržnem letu.
Zahteve iz člena 101(x) glede minimalne 
cene se ne uporabljajo, če umaknjeni 
sladkor postane industrijski sladkor ali se 
izvozi v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 3 tega člena.
Če se umaknjeni sladkor v skladu z 
odstavkom 4 proda na trgu Unije pred 
koncem obdobja umika, se pridelovalcem 
sladkorne pese izplača najnižja cena, ki je 
v veljavi v tekočem tržnem letu.
6. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162 (2).

Or. en

Predlog spremembe 1449
Janusz Wojciechowski

Predlog uredbe
Člen 101 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101d
Umik sladkorja

1. Ob upoštevanju potrebe po reševanju 
stanja presežnih količin, določenih na 
podlagi predvidene bilance oskrbe, in ob 
upoštevanju obveznosti Unije, ki izhajajo 
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iz sporazumov, sklenjenih v skladu s 
členom 218 Pogodbe, lahko Komisija 
odloči, da z izvedbenimi akti v določenem 
tržnem letu s trga umakne količine 
sladkorja, izoglukoze ali inulinskega 
sladkorja, proizvedene v okviru kvot, ki 
presegajo prag, izračunan v skladu z 
odstavkom 2 tega člena. V tem primeru se 
uvozi belega in surovega sladkorja iz vseh 
virov v enakem sorazmerju umaknejo s 
trga za zadevno leto.
2. Prag za umik, predviden v odstavku 1, 
se za vsako podjetje, ki razpolaga s kvoto, 
izračuna tako, da se njegova kvota 
pomnoži s koeficientom, ki ga lahko 
določi Komisija z izvedbenimi akti, 
sprejetimi po postopku pregleda iz 
člena 162(2), najpozneje do 28. februarja 
predhodnega tržnega leta na podlagi 
pričakovanih tržnih gibanj. Na podlagi 
posodobljenih tržnih gibanj lahko 
Komisija do 31. oktobra zadevnega 
tržnega leta z izvedbenimi akti odloči, da 
koeficient prilagodi ali, če v skladu s 
prvim pododstavkom ni bil določen noben 
koeficient, da koeficient določi.
3. Vsako podjetje, ki sta mu bila dodeljena 
kvota ali uvozno dovoljenje, do začetka 
naslednjega tržnega leta na svoje stroške 
skladišči sladkor, ki je bil proizveden v 
okviru kvote in presega prag, izračunan v 
skladu z odstavkom 2. Količine sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, 
umaknjene v tržnem letu, se obravnavajo 
kot prve količine, proizvedene v okviru 
kvote, za naslednje tržno leto. Z 
odstopanjem od prvega pododstavka, ob 
upoštevanju pričakovanih gibanj na trgu 
sladkorja, lahko Komisija z izvedbenimi 
akti odloči, da se v tekočem in/ali 
naslednjem tržnem letu ves umaknjeni 
sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup ali 
del umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa šteje za:
(a) presežni sladkor, izoglukozo ali 
inulinski sirup, ki je na voljo za 
spremembo v industrijski sladkor, 
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izoglukozo ali inulinski sirup ali
(b) začasno proizvodno kvoto, katere del 
se lahko ob upoštevanju obveznosti Unije 
iz sporazumov, sklenjenih na podlagi 
člena 218 Pogodbe, rezervira za izvoz.
4. Če je dobava sladkorja v Uniji 
nezadostna, lahko Komisija z izvedbenimi 
akti odloči, da se določena količina 
umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa proda na trgu Unije 
pred koncem obdobja umika.
5. Če se umaknjeni sladkor obravnava kot 
prva količina sladkorja, proizvedena v 
okviru kvote za naslednje tržno leto, se 
pridelovalcem sladkorne pese izplača 
minimalna cena, ki je v veljavi v tem 
tržnem letu.
Zahteve iz člena 101g glede minimalne 
cene se ne uporabljajo, če je umaknjeni 
sladkor spremenjen v industrijski sladkor 
ali izvožen v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 3 tega člena.
Če se umaknjeni sladkor v skladu z 
odstavkom 4 proda na trgu Unije pred 
koncem obdobja umika, se pridelovalcem 
sladkorne pese izplača najnižja cena, ki je 
v veljavi v tekočem tržnem letu.
6. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Or. pl

Predlog spremembe 1450
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 101 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101d
Umik sladkorja s trga
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1. Da ne bi prišlo do čezmerne 
proizvodnje, določene na podlagi 
predvidene bilance oskrbe, in ob 
upoštevanju obveznosti Unije, ki izhajajo 
iz sporazumov, sklenjenih v skladu s 
členom 218 Pogodbe, Komisija lahko 
odloči, da z izvedbenimi akti v določenem 
tržnem letu s trga umakne količine 
sladkorja, izoglukoze ali inulinskega 
sirupa, proizvedene v okviru kvote, ki 
presegajo prag, izračunan v skladu z 
odstavkom 2 tega člena.
Za zadevno tržno leto bosta beli in surovi 
sladkor vseh porekel umaknjena s trga v 
enakem razmerju.
2. Prag za umik, predviden v odstavku 1, 
se za vsako podjetje, ki razpolaga s kvoto, 
izračuna tako, da se njegova kvota 
pomnoži s koeficientom, ki ga lahko 
določi Komisija z izvedbenimi akti, 
sprejetimi po postopku pregleda iz člena 
162(2), najpozneje do 28. februarja 
predhodnega tržnega leta na podlagi 
pričakovanih tržnih gibanj.
Na podlagi posodobljenih tržnih gibanj 
Komisija lahko do 31. oktobra zadevnega 
tržnega leta z izvedbenimi akti odloči, da 
se koeficient prilagodi ali določi, če v 
skladu s prvim pododstavkom še ni bil 
določen.
3. Vsako podjetje, ki mu je bila dodeljena 
kvota, do začetka naslednjega tržnega leta 
na svoje stroške skladišči sladkor, ki je bil 
proizveden v okviru kvote in presega prag, 
izračunan v skladu z odstavkom 2. 
Količine sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa, umaknjene v tržnem 
letu, se obravnavajo kot prve količine za 
naslednje tržno leto, proizvedene v okviru 
kvote.
Z odstopanjem od prvega pododstavka in 
glede na pričakovana gibanja na trgu 
sladkorja lahko Komisija z izvedbenimi 
akti odloči, da se v tekočem in/ali 
naslednjem tržnem letu ves umaknjeni 
sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup ali 
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del umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa šteje za:
(a) presežni sladkor, izoglukozo ali 
inulinski sirup, ki je na voljo za predelavo 
v industrijski sladkor, izoglukozo ali 
inulinski sirup, ali
(b) začasno proizvodno kvoto, katere del 
se lahko ob upoštevanju obveznosti Unije 
iz sporazumov, sklenjenih na podlagi 
člena 218 Pogodbe, rezervira za izvoz.
4. Če je dobava sladkorja v Uniji 
nezadostna, lahko Komisija z izvedbenimi 
akti odloči, da se določena količina 
umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa proda na trgu Unije 
pred koncem obdobja umika.
5. Če se umaknjeni sladkor obravnava kot 
prva količina sladkorja, proizvedena za 
naslednje tržno leto, se pridelovalcem 
sladkorne pese izplača najnižja cena, ki je 
v veljavi v tem tržnem letu.
Zahteve iz člena 101g glede najnižje cene 
se ne uporabljajo, če je umaknjeni sladkor 
predelan v industrijski sladkor ali izvožen 
v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 3 
tega člena.
Če se umaknjeni sladkor v skladu z 
odstavkom 4 proda na trgu Unije pred 
koncem obdobja umika, se pridelovalcem 
sladkorne pese izplača najnižja cena, ki je 
v veljavi v tekočem tržnem letu.
6. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162 (2).

Or. fr

Predlog spremembe 1451
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 101 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 d
Umik sladkorja

1. Ob upoštevanju potrebe po odpravi 
stanja, ko se na podlagi predvidene 
bilance oskrbe pokažejo presežne količine, 
in ob upoštevanju obveznosti Unije, ki 
izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v 
skladu s členom 218 Pogodbe, lahko 
Komisija odloči, da z izvedbenimi akti v 
določenem tržnem letu s trga umakne 
sladkor, izoglukozo ali inulinski sladkor, 
proizveden po kvotah, v količinah, ki 
presegajo prag, izračunan v skladu z 
odstavkom 2 tega člena.
V tem primeru se uvoz belega in surovega 
sladkorja iz vseh virov v enakem 
sorazmerju umakne s trga za zadevno 
tržno leto.
2. Prag za umik, predviden v odstavku 1, 
se za vsako podjetje, ki razpolaga s kvoto, 
izračuna tako, da se njegova kvota 
pomnoži s koeficientom, ki ga lahko 
določi Komisija z izvedbenimi akti, 
sprejetimi po postopku pregleda iz 
člena 162(2), najpozneje do 28. februarja 
predhodnega tržnega leta na podlagi 
pričakovanih tržnih gibanj.
Na podlagi posodobljenih tržnih gibanj 
lahko Komisija do 31. oktobra zadevnega 
tržnega leta z izvedbenimi akti odloči, da 
koeficient prilagodi ali ga določi, če še ni
bil določen v skladu s prvim 
pododstavkom.
3. Vsako podjetje, ki sta mu bila dodeljena 
kvota ali uvozno dovoljenje, do začetka 
naslednjega tržnega leta na svoje stroške 
skladišči kvotni sladkor, ki presega prag, 
izračunan v skladu z odstavkom 2. 
Količine sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa, umaknjene v tržnem 
letu, se obravnavajo kot prve količine, 
proizvedene v okviru kvote, za naslednje 
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tržno leto.
Z odstopanjem od prvega pododstavka 
lahko Komisija ob upoštevanju 
pričakovanih gibanj na trgu sladkorja z 
izvedbenimi akti odloči, da se v tekočem 
in/ali naslednjem tržnem letu umaknjeni 
sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup v 
celoti ali deloma šteje za:
(a) presežni sladkor, izoglukozo ali 
inulinski sirup, ki bo predvidoma postal 
industrijski sladkor, izoglukoza ali 
inulinski sirup ali
(b) začasno proizvodno kvoto, katere del 
se lahko ob upoštevanju obveznosti Unije 
iz sporazumov, sklenjenih na podlagi 
člena 218 Pogodbe, rezervira za izvoz.
4. Če je dobava sladkorja v Uniji 
nezadostna, lahko Komisija z izvedbenimi 
akti odloči, da se določena količina 
umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa proda na trgu Unije 
pred koncem obdobja umika.
5. Če se umaknjeni sladkor obravnava kot 
prva količina sladkorja, proizvedena v 
okviru kvote za naslednje tržno leto, se 
pridelovalcem sladkorne pese izplača 
minimalna cena, ki je v veljavi v tem 
tržnem letu.
Zahteve iz člena 101(g) glede minimalne 
cene se ne uporabljajo, če je umaknjeni 
sladkor spremenjen v industrijski sladkor 
ali izvožen v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 3 tega člena.
Če se umaknjeni sladkor v skladu z 
odstavkom 4 proda na trgu Unije pred 
koncem obdobja umika, se pridelovalcem 
sladkorne pese izplača najnižja cena, ki je 
v veljavi v tekočem tržnem letu.
6. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162 (2). 

Or. en
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Obrazložitev

Člen 45 COM(2010)0799. Prvo poglavje je bilo spremenjeno, ker se mora strukturno 
ravnotežje trga obravnavati na podlagi količin (ne cen), ki jih določa analiza kvantitativnih 
podatkov. Prav tako je bolj primerno govoriti o presežku in primanjkljaju kot o prekomerni in 
premajhni proizvodnji. Konec koncev je namen izrazov „ali uvozno dovoljenje“ in „iz vseh 
virov“ zagotoviti, da se bodo vsi udeleženci prilagodili, da bi bil trg uravnotežen. Le za 
proizvajalce sladkorja iz sladkorne pese trenutno velja ukrep umika.

Predlog spremembe 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101d
Umik sladkorja

2. Prag za umik, predviden v odstavku 1, 
se za vsako podjetje, ki razpolaga s kvoto, 
izračuna tako, da se njegova kvota 
pomnoži s koeficientom, ki velja v vsej 
Uniji in ga lahko določi Komisija z 
izvedbenimi akti, sprejetimi po postopku 
pregleda iz člena 162(2), najpozneje do 
28. februarja predhodnega tržnega leta na 
podlagi pričakovanih tržnih gibanj.
Na podlagi posodobljenih tržnih gibanj 
lahko Komisija do 31. oktobra zadevnega 
tržnega leta z izvedbenimi akti odloči, da 
koeficient prilagodi ali ga določi, če ta ni 
bil določen v skladu s prvim 
pododstavkom.
V tem primeru se običajna potreba po 
dobavi sladkorja za prečiščevanje zmanjša 
za enak odstotek za zadevno tržno leto.
3. Vsako podjetje, ki mu je bila dodeljena 
kvota, do začetka naslednjega tržnega leta 
na svoje stroške skladišči sladkor, ki je bil 
proizveden v okviru kvote in presega prag, 
izračunan v skladu z odstavkom 2. 
Količine sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa, umaknjene v tržnem 
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letu, se obravnavajo kot prve količine, 
proizvedene v okviru kvote, za naslednje 
tržno leto.
Z odstopanjem od prvega pododstavka 
lahko Komisija ob upoštevanju 
pričakovanih gibanj na trgu sladkorja z 
izvedbenimi akti odloči, da se v tekočem 
in/ali naslednjem tržnem letu ves 
umaknjeni sladkor, izoglukoza ali 
inulinski sirup ali del umaknjenega 
sladkorja, izoglukoze ali inulinskega 
sirupa šteje za:
a) presežni sladkor, izoglukozo ali 
inulinski sirup, ki je na voljo za 
spremembo v industrijski sladkor, 
izoglukozo ali inulinski sirup ali
b) začasno proizvodno kvoto, katere del se 
lahko ob upoštevanju obveznosti Unije iz 
sporazumov, sklenjenih na podlagi 
člena 218 Pogodbe, rezervira za izvoz.
4. Če je dobava sladkorja v Uniji 
nezadostna, lahko Komisija z izvedbenimi 
akti odloči, da se določena količina 
umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali 
inulinskega sirupa proda na trgu Unije 
pred koncem obdobja umika.
5. Če se umaknjeni sladkor obravnava kot 
prva količina sladkorja, proizvedena v 
okviru kvote za naslednje tržno leto, se 
pridelovalcem sladkorne pese izplača 
minimalna cena, ki je v veljavi v tem 
tržnem letu.
Zahteve iz člena 101g glede minimalne 
cene se ne uporabljajo, če je umaknjeni 
sladkor spremenjen v industrijski sladkor 
ali izvožen v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 3 tega člena.
Če se umaknjeni sladkor v skladu z 
odstavkom 4 proda na trgu Unije pred 
koncem obdobja umika, se pridelovalcem 
sladkorne pese izplača najnižja cena, ki je 
v veljavi v tekočem tržnem letu.
5a. Za sladkor, ki je uskladiščen v skladu 
z določbami tega člena, ne velja 
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upravičenost do pomoči za zasebno 
skladiščenje iz člena 17.
6. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Or. es

Predlog spremembe 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101e
Prenos pooblastil

Da se upoštevajo lastnosti sektorja 
sladkorja in se ustrezno upoštevajo 
interesi vseh strank, lahko Komisija z 
delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 
členom 60, sprejme pravila o:
a) pogodbah o dobavi in nakupnih 
pogojih iz člena 101(1),
b) merilih, ki jih uporabijo podjetja za 
proizvodnjo sladkorja pri dodelitvi količin 
sladkorne pese prodajalcem sladkorne 
pese, ki jih bodo zajemale predsetvene 
pogodbe o dobavi iz člena 101(2b).

Or. es

Predlog spremembe 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 f (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101f
Kvote v sektorju sladkorja

1. Sistem kvot oziroma omejitev kvot se 
uporablja za sladkor, izoglukozo in 
inulinski sirup.
2. Glede sistema kvot iz odstavka 1 tega 
člena, če proizvajalec preseže ustrezno 
kvoto in za sladkor ne uporabi presežnih 
količin iz člena 101l, se za take količine 
plača presežna dajatev v skladu s pogoji iz
členov 101l do 101o.

Or. es

Predlog spremembe 1455
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101f
Kvote v sektorju sladkorja

Sistem kvot oziroma omejitev kvot se 
uporablja za sladkor, izoglukozo in 
inulinski sirup.

Or. fr

Predlog spremembe 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101g
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Minimalna cena sladkorne pese
1. Minimalna cena za sladkorno peso iz 
kvote je 26,29 EUR na tono do konca 
tržnega leta 2019/2020.
2. Najnižja cena iz odstavka 1 velja za 
sladkorno peso standardne kakovosti, 
določene v delu B Priloge III.
3. Podjetja za proizvodnjo sladkorja 
morajo pri nakupu kvotne sladkorne pese, 
ki je primerna za predelavo v sladkor in 
namenjena za predelavo v kvotni sladkor, 
plačati vsaj najnižjo ceno, prilagojeno 
navzgor ali navzdol, zato da se lahko 
dovolijo odstopanja od standardne 
kakovosti.
Za prilagoditev cen v primeru, ko se 
dejanska kakovost sladkorne pese 
razlikuje od standardne kakovosti, se 
povečanja in znižanja iz prvega 
pododstavka uporabljajo v skladu s 
pravili, ki jih Komisija določi z 
delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi
člena 101p(5).
4. Za količine sladkorne pese, ki ustrezajo 
količinam industrijskega sladkorja ali 
presežnega sladkorja, za katere velja 
presežna dajatev iz člena 101o, zadevno 
podjetje za proizvodnjo sladkorja 
prilagodi nabavno ceno tako, da je vsaj 
enaka najnižji ceni za kvotno sladkorno 
peso.

Or. es

Predlog spremembe 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 101 – odstavek 1 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 h
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Dodelitev kvot
1. Sedanje kvote za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze in inulinskega sirupa na 
nacionalni in regionalni ravni so 
določene v Prilogi IIIb. Spremenjeno 
različico obstoječega sistema kvot bi bilo 
treba podaljšati do konca tržnega leta 
2019-2020, razen če se kvote odpravijo po 
načrtu do leta 2015. Spremenjeni sistem 
bi moral vsem državam članicam 
omogočiti, da po lastni presoji določijo 
sladkorne kvote. Podpora Unije bi morala 
biti usmerjena v širitev sektorja sladkorja 
v EU, pomoč pa bi bilo treba zagotoviti 
zlasti za zagonske stroške predelave 
sladkorja v državah članicah.
2. Države članice dodelijo kvoto vsakemu 
podjetju za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki ima 
sedež na njihovem ozemlju in je odobreno 
v skladu s členom 101(i).
3. Kadar se kvota dodeli podjetju za 
proizvodnjo sladkorja, ki ima več kot en 
proizvodni obrat, države članice sprejmejo 
ukrepe, ki so po njihovi presoji potrebni 
za ustrezno zaščito interesov pridelovalcev 
sladkorne pese in sladkornega trsa.

Or. en

Predlog spremembe 1458
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 101 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101h
Dodelitev kvot

1. Kvote za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze in inulinskega sirupa na
nacionalni in regionalni ravni so 
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določene v Prilogi IIIb.
2. Države članice dodelijo kvoto vsakemu 
podjetju za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki ima 
sedež na njihovem ozemlju in je odobreno 
v skladu s členom 101i.
Vsakemu podjetju je dodeljena kvota, 
enaka kvoti v Prilogi IIIb, ki je bila 
dodeljena podjetju za tržno leto 
2010/2011.
3. Kadar je kvota dodeljena podjetju za 
proizvodnjo sladkorja, ki ima več kot en 
proizvodni obrat, države članice sprejmejo 
ukrepe, za katere menijo, da so potrebni 
za ustrezno upoštevanje interesov 
pridelovalcev sladkorne pese in 
sladkornega trsa.

Or. fr

Predlog spremembe 1459
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 101 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101h
Dodelitev kvot

1. Kvote za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze in inulinskega sirupa na 
nacionalni in regionalni ravni so 
določene v Prilogi IIIb.
2. Države članice dodelijo kvoto vsakemu 
podjetju za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki ima 
sedež na njihovem ozemlju in je odobreno 
v skladu s členom 101i. Vsakemu podjetju 
je dodeljena kvota, enaka kvoti v Prilogi 
IIIb (novo) iz Uredbe (ES) št. 513/2010, ki 
je bila dodeljena podjetju za tržno leto 
2010/2011.
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3. Kadar je kvota dodeljena podjetju za 
proizvodnjo sladkorja, ki ima več kot en 
proizvodni obrat, države članice sprejmejo 
ukrepe, za katere menijo, da so potrebni 
za ustrezno upoštevanje interesov 
pridelovalcev sladkorne pese in 
sladkornega trsa.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja iz člena 56 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007. Gre za tehnični 
predlog spremembe, saj je Uredba (ES) št. 513/2010 (kjer se nahaja Priloga IIIb (novo)) 
najnovejša uredba, ki določa dodelitev kvot.

Predlog spremembe 1460
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101h
Dodelitev kvot

1. Kvote za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze in inulinskega sirupa na 
nacionalni in regionalni ravni so 
določene v Prilogi XX.
2. Države članice dodelijo kvote vsakemu 
podjetju za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki ima 
sedež na njenem ozemlju in je odobreno v 
skladu s členom XX.
Vsakemu podjetju je dodeljena kvota, 
enaka kvoti iz Uredbe (ES) št. 318/2006, 
ki je bila dodeljena podjetju za tržno leto 
2005/2006.
3. Kadar je kvota dodeljena podjetju za 
proizvodnjo sladkorja, ki ima več kot en 
proizvodni obrat, države članice sprejmejo 
ukrepe, za katere menijo, da so potrebni 
za ustrezno upoštevanje interesov 
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pridelovalcev sladkorne pese in 
sladkornega trsa.

Or. fr

Predlog spremembe 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101h
Dodelitev kvot

1. Kvote za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze in inulinskega sirupa na 
nacionalni in regionalni ravni so 
določene v Prilogi IIIb.
2. Države članice dodelijo kvoto vsakemu 
podjetju za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki ima 
sedež na njihovem ozemlju in je odobreno 
v skladu s členom 101i.
Za vsako podjetje je dodeljena kvota 
enaka kvoti, ki je bila podjetju dodeljena 
za tržno leto 2010/2011 v skladu z Uredbo 
(ES) št. 513/2010, .
3. Kadar je kvota dodeljena podjetju za 
proizvodnjo sladkorja, ki ima več kot en 
proizvodni obrat, države članice sprejmejo 
ukrepe, za katere menijo, da so potrebni 
za ustrezno upoštevanje interesov 
pridelovalcev sladkorne pese in 
sladkornega trsa.

Or. es

Predlog spremembe 1462
Janusz Wojciechowski
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Predlog uredbe
Člen 101 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101h
Dodelitev kvot

1. Kvote za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze in inulinskega sirupa na 
nacionalni in regionalni ravni so 
določene v Prilogi IIIb.
2. Države članice dodelijo kvoto vsakemu 
podjetju za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki ima 
sedež na njihovem ozemlju in je odobreno 
v skladu s členom 101(i).
Za vsako podjetje je dodeljena kvota 
enaka kvoti iz Priloge IIIb, ki je bila 
dodeljena podjetju od tržnega leta 
2010/2011 naprej.

Or. pl

Predlog spremembe 1463
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101i
Odobrena podjetja

1. Države članice na zahtevo podelijo 
odobritev podjetju, ki proizvaja sladkor, 
izoglukozo ali inulinski sirup, ali podjetju, 
ki te izdelke predeluje v enega od izdelkov 
s seznama iz člena XX, pod pogojem, da 
podjetje:
(a) dokaže svoje strokovne zmogljivosti pri 
proizvodnji;
(b) soglaša, da bo zagotovilo vse 
informacije in da zanj velja nadzor, 
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povezan s to uredbo;
(c) mu odobritev ni bila začasno ali trajno 
odvzeta.
2. Odobrena podjetja državi članici, na 
katere ozemlju pridelujejo sladkorno peso, 
sladkorni trs ali izvajajo prečiščevanje, 
predložijo naslednje informacije:
(a) količine sladkorne pese ali 
sladkornega trsa, za katere je bila 
sklenjena pogodba o dobavi, ter ustrezne 
ocenjene donose sladkorne pese ali 
sladkornega trsa ter sladkorja na hektar;
(b) podatke o začasnih in dejanskih 
dobavah sladkorne pese, sladkornega trsa 
in surovega sladkorja, proizvodnji 
sladkorja in zalogah sladkorja;
(c) količine prodanega belega sladkorja 
ter ustrezne cene in pogoje.

Or. fr

Predlog spremembe 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101i
Odobrena podjetja

1. Države članice na zahtevo podelijo 
odobritev podjetju, ki proizvaja sladkor, 
izoglukozo ali inulinski sirup, ali podjetju, 
ki te izdelke predeluje v enega od izdelkov 
s seznama iz člena 101m(2), pod pogojem, 
da podjetje:
a) dokaže svoje strokovne zmogljivosti pri 
proizvodnji;
b) soglaša, da bo zagotovilo vse 
informacije in da zanj velja nadzor, 
povezan s to uredbo;
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(c) mu odobritev ni bila začasno ali trajno 
odvzeta.
2. Odobrena podjetja državi članici, na 
katere ozemlju pridelujejo sladkorno peso, 
sladkorni trs ali izvajajo prečiščevanje, 
predložijo naslednje informacije:
a) količine sladkorne pese ali sladkornega 
trsa, za katere je bila sklenjena pogodba o 
dobavi, kakor tudi ustrezne ocenjene 
donose sladkorne pese ali sladkornega 
trsa ter sladkorja na hektar;
b) podatke o začasnih in dejanskih 
dobavah sladkorne pese, sladkornega trsa 
in surovega sladkorja, proizvodnji 
sladkorja in zalogah sladkorja;
(c) količine prodanega belega sladkorja 
ter ustrezne cene in pogoje.

Or. es

Predlog spremembe 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101j
Prilagoditev nacionalnih kvot

Komisija lahko z delegiranimi akti, 
sprejetimi v skladu s členom 160, 
prilagodi kvote iz Priloge IIIb na podlagi 
sklepov, ki jih sprejmejo države članice v 
skladu s členom 101k.

Or. es

Predlog spremembe 1466
Albert Deß
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Predlog uredbe
Člen 101 k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 k
Nacionalna prerazporeditev kvot

Država članica lahko zmanjša ali zmanjša 
in prerazporedi kvoto za sladkor, 
izoglukozo ali inulinski sirup, ki je bila 
dodeljena podjetju s sedežem na njenem 
ozemlju:
a) za največ 10 %
Vendar je ta možnost izključena, če je 
podjetje v celoti proizvedlo svojo kvoto v 
predhodnih tržnih letih
ali
b) v skladu s pravili iz Priloge (x)
Pri tem države članice uporabljajo 
objektivna in nediskriminacijska merila.

Or. en

Predlog spremembe 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101k
Prerazporeditev nacionalnih kvot in 

zmanjšanje kvot
1. Država članica lahko za do 10 % 
zmanjša kvoto za sladkor ali izoglukozo, 
ki je bila dodeljena podjetju s sedežem na 
njihovem ozemlju. Pri tem države članice 
uporabljajo objektivna in 
nediskriminacijska merila.
2. Države članice lahko prenesejo kvote 
med podjetji v skladu s pravili iz Priloge 
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IIIc in ob upoštevanju interesov vseh 
zadevnih strani, zlasti pridelovalcev 
sladkorne pese in sladkornega trsa.
3. Količine, ki so zmanjšane v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, dodeli zadevna država 
članica enemu ali več podjetjem na 
svojem ozemlju, ne glede na to, ali to že 
ima kvoto ali ne.

Or. es

Predlog spremembe 1468
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101k
Prerazporeditev nacionalnih kvot in 

zmanjšanje kvot
1. Država članica lahko do 10 % zmanjša 
kvoto za sladkor ali izoglukozo, ki je bila 
dodeljena podjetju s sedežem na njenem 
ozemlju. Pri tem države članice 
uporabljajo objektivna in 
nediskriminacijska merila.
2. Države članice lahko prenašajo kvote 
med podjetji v skladu s pravili iz Priloge 
XX in upoštevajoč interese vseh zadevnih 
strank, zlasti pridelovalcev sladkorne pese 
ali sladkornega trsa.
3. Količine, ki so zmanjšane v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, dodeli zadevna država 
članica enemu ali več podjetjem na 
svojem ozemlju, ne glede na to, ali že 
imajo kvoto ali ne.

Or. fr
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Predlog spremembe 1469
Britta Reimers, George Lyon

Predlog uredbe
Člen 101 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 l
Izvenkvotna proizvodnja

1. Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, 
katerih proizvodnja v tržnem letu presega 
kvoto iz člena 101(h), se lahko:
(a) uporabi za predelavo v nekatere 
proizvode iz člena 101(m);
(b) prenese naprej v proizvodno kvoto za 
naslednje tržno leto v skladu s 
členom 101(n);
(c) uporabi za poseben režim oskrbe 
najbolj oddaljenih regij v skladu s 
[poglavjem III Uredbe [ex (ES) 
št. 247/2006] Evropskega parlamenta in 
Sveta;
(d) izvozi do količinskih omejitev, ki jih z 
izvedbenimi akti določi Komisija ob 
upoštevanju zavez iz sporazumov, 
sklenjenih v skladu s členom 218 
Pogodbe; ali
(e) samodejno da v promet na notranjem 
trgu kot kvotni sladkor, da se ponudba 
prilagodi spremembam v povpraševanju, 
kot del začasnega mehanizma upravljanja 
trga, kot opisano v členu 101(1b).

Or. en

Predlog spremembe 1470
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 l (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101l
Prekoračitev kvote

Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, 
katerih proizvodnja v tržnem letu presega 
kvoto iz člena XX, se lahko:
(a) uporabijo za predelavo nekaterih 
izdelkov iz člena XX;
(b) prenesejo v proizvodno kvoto za 
naslednje tržno leto v skladu s členom 
XX;
(c) uporabijo za poseben režim oskrbe 
najbolj oddaljenih regij v skladu s 
[poglavjem III Uredbe [ex (ES) št. 
247/2006] Evropskega parlamenta in 
Sveta; ali
(d) izvozijo v okviru količinske omejitve, ki 
jo z izvedbenimi akti določi Komisija ob 
upoštevanju zavez, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu 
s členom 218 Pogodbe; ali
(e) samodejno sprostijo na notranjem trgu 
kot kvotni sladkor, da se ponudba 
prilagodi spremembam povpraševanja v 
količinah in na način, ki jih določi 
Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v 
skladu s členom 101p(6), in na podlagi 
predvidene bilance oskrbe.
Ukrepi iz sedanjega člena se izvajajo pred 
ukrepi za preprečevanje motenj na trgu iz 
člena 154(1).
Za druge presežne količine se zaračuna 
presežna dajatev iz člena XX.

Or. fr

Predlog spremembe 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Predlog uredbe
Člen 101 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101l
Izvenkvotna proizvodnja

1. Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, 
katerih proizvodnja v tržnem letu presega 
kvoto iz člena 101h, se lahko:
a) uporabi za predelavo v nekatere izdelke 
iz člena 101m;
b) prenese naprej v proizvodno kvoto za 
naslednje tržno leto v skladu s členom 
101n;
(c) uporabi za poseben režim preskrbe za 
najbolj oddaljene regije v skladu s 
[poglavjem III Uredbe [ex (ES) št. 
247/2006] Evropskega parlamenta in 
Sveta; ali
d) izvozi v skladu z izvedbenimi akti in 
v okviru količinske omejitve, ki jo z določi 
Komisija, ob upoštevanju zavez, ki 
temeljijo na sporazumih, sklenjenih 
v skladu s členom 218 Pogodbe; ali
e) samodejno sprosti na notranjem trgu 
kot kvotni sladkor, da se ponudba 
prilagodi spremembam povpraševanja v 
količinah in na način, ki jih določi 
Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v 
skladu s členom 101p(6), in na podlagi 
predvidene bilance oskrbe.
Ukrepi iz sedanjega člena se izvajajo pred 
ukrepi za preprečevanje motenj na trgu iz 
člena 154(1).
Za druge količine se zaračuna presežna 
dajatev iz člena 101o.
2. Izvedbeni akti, sprejeti v skladu s tem 
členom, so v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 162 (2).

Or. es
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Predlog spremembe 1472
Janusz Wojciechowski

Predlog uredbe
Člen 101 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101l
Izvenkvotna proizvodnja

1. Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, 
katerih proizvodnja v tržnem letu presega 
kvoto iz člena 101(h), se lahko:
(a) uporabi za predelavo v nekatere 
izdelke iz člena 101(m);
(b) prenese naprej v proizvodno kvoto za 
naslednje tržno leto v skladu s 
členom 101(n);
(c) uporabijo za poseben režim preskrbe 
za najbolj oddaljene regije v skladu s 
[poglavjem III Uredbe [ex (ES) 
št. 247/2006] Evropskega parlamenta in 
Sveta]; ali
(d) izvozi v okviru količinske omejitve, ki 
jo z izvedbenimi akti določi Komisija ob 
upoštevanju zavez, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu 
s členom 218 Pogodbe; ali
(e) samodejno sprostijo na notranjem trgu 
na podlagi predvidene bilance oskrbe, da 
bi ohranili strukturno ravnotežje trga, v 
količinah in na način, ki ga določi 
Komisija.
Ukrepi iz tega člena se izvajajo pred 
ukrepi za preprečevanje motenj na trgu iz 
člena 154(1). Za druge količine se 
zaračuna presežna dajatev iz člena 101o.
2. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Or. pl
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Predlog spremembe 1473
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 101 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 l
Izvenkvotna proizvodnja

1. Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, 
katerih proizvodnja v tržnem letu presega 
kvoto iz člena 101(h), se lahko:
a) uporabijo za predelavo v nekatere 
izdelke iz člena 101(m);
b) prenesejo naprej v proizvodno kvoto za 
naslednje tržno leto v skladu s 
členom 101(n);
c) uporabijo za poseben režim oskrbe 
najbolj oddaljenih regij v skladu s 
[poglavjem III Uredbe [ex (ES) 
št. 247/2006] Evropskega parlamenta in 
Sveta; or
d) izvozijo v okviru količinske omejitve, ki 
jo z izvedbenimi akti določi Komisija ob 
upoštevanju zavez, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu s 
členom 218 Pogodbe.
(e) samodejno sprostijo na notranjem trgu 
na podlagi predvidene bilance oskrbe, da 
bi ohranili strukturno ravnotežje trga, v 
količinah in na način, ki ga določi 
Komisija.
Ukrepi iz tega člena se izvajajo pred 
ukrepi za preprečevanje motenj na trgu iz 
člena 154(1).
Druge količine so predmet presežne 
dajatve iz člena 101(o).
2. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162 (2). 
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe formalizira obstoječe stanje s tem, da zagotavlja možnost sprostitve 
določene količine izvenkvotnega sladkorja na trg Evropske unije.  Njegov namen je zagotoviti 
pravno jasnost in stabilnost trga. Zlasti odločitev o sprostitvi (ne prekvalifikaciji) 
izvenkvotnega sladkorja bi morala temeljiti na analizi kvantitativnih podatkov (ne na „hudih 
in ponavljajočih se trenjih“, saj je ta izraz dopušča različne razlage).

Predlog spremembe 1474
Albert Deß

Predlog uredbe
Člen 101 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 l
Izvenkvotna proizvodnja

1. Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, 
katerih proizvodnja v tržnem letu presega 
kvoto iz člena 101(x), se lahko:
a) uporabijo za predelavo v nekatere 
izdelke iz člena 101(x);
b) prenesejo naprej v proizvodno kvoto za 
naslednje tržno leto v skladu s 
členom 101(x);
c) uporabijo za poseben režim oskrbe 
najbolj oddaljenih regij v skladu s 
[poglavjem III Uredbe [ex (ES) 
št. 247/2006] Evropskega parlamenta in 
Sveta; ali
d) izvozijo v okviru količinske omejitve, ki 
jo z izvedbenimi akti določi Komisija ob 
upoštevanju zavez, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu s 
členom 218 Pogodbe.
(e) samodejno sprostijo na notranjem trgu 
na podlagi predvidene bilance oskrbe, da 
bi ohranili strukturno ravnotežje trga, v 
količinah in na način, ki ga določi 
Komisija.
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Ukrepi iz tega člena se izvajajo pred 
ukrepi za preprečevanje motenj na trgu iz 
člena 154 (1).
Za druge količine se zaračuna presežna 
dajatev iz člena 101(x).
2. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162 (2).

Or. en

Predlog spremembe 1475
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 101 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101l
Izvenkvotna proizvodnja

1. Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, 
katerih proizvodnja v tržnem letu presega 
kvoto iz člena 101h, se lahko:
(a) uporabijo za predelavo v nekatere 
izdelke iz člena 101m;
(b) prenesejo naprej v proizvodno kvoto za 
naslednje tržno leto v skladu s členom 
101n;
(c) uporabijo za poseben režim oskrbe 
najbolj oddaljenih regij v skladu s 
[poglavjem III Uredbe [ex (ES) št. 
247/2006] Evropskega parlamenta in 
Sveta; ali
(d) izvozijo v okviru količinske omejitve, ki 
jo z izvedbenimi akti določi Komisija ob 
upoštevanju zavez, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu 
s členom 218 Pogodbe; ali
(e) samodejno sprostijo na notranjem trgu
na podlagi predvidene bilance oskrbe, da 
se ohrani strukturno ravnotežje trga v 
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količinah in na način, ki jih določi 
Komisija.
Ukrepi iz sedanjega člena se izvajajo pred 
ukrepi za preprečevanje motenj na trgu iz 
člena 154(1).
Za druge presežne količine se zaračuna 
presežna dajatev iz člena 101o.
2. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162 (2).

Or. fr

Predlog spremembe 1476
Britta Reimers, George Lyon

Predlog uredbe
Člen 101 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 m
Začasni mehanizem upravljanja trga

Do konca sistema kvot se uporablja 
začasni mehanizem za uravnoteženje trga, 
ki samodejno sproža naslednje ukrepe:
– opustitev uvoznih dajatev, kot je opisano 
v členu 130(b); in
– sprostitve izvenkvotnega sladkorja, kot 
je opisano v členu 101(l)(1)(e). Če je na 
voljo v količini, primerljivi s tisto, ki je 
bila določena z ukinitvijo uvoznih dajatev, 
in ob ničelni dajatvi.
Začasni mehanizem upravljanja trga se 
sproži samodejno, takoj ko podatki 
Evropske komisije za uvožen surovi 
sladkor dosežejo stopnjo pod 3,5 milijonov 
ton za tržno leto. To ocenjevanje se začne 
najkasneje 30. oktobra v vsakem tržnem 
letu.
Evropska komisija do 1. marca 2014 z 
delegiranim aktom, sprejetim v skladu s 
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členom 101(1b), določi vse potrebne 
ukrepe za izvajanje tega člena.

Or. en

Obrazložitev

S proizvodno kvoto za sladkor je proizvodnja EU omejena na 13,3 milijonov ton belega 
sladkorja, medtem ko potrošnja znaša okoli 16,8 milijonov ton. Če preferencialni uvozi ne 
prispejo po načrtih, je treba dovoliti povečano oskrbo s sladkorjem iz drugih virov, da na trgu 
EU ne bi bilo primanjkljaja. Da se prepreči diskriminacija med vsemi akterji v verigi, morajo 
imeti vsi (ne le dobavitelj) primerljiv enakopraven dostop do tega začasnega mehanizma za 
upravljanje trga.

Predlog spremembe 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101m
Industrijski sladkor

1. Industrijski sladkor, industrijska 
izoglukoza ali industrijski inulinski sirup 
se rezervirajo za proizvodnjo enega izmed 
izdelkov iz odstavka 2, kadar:
a) je predmet pogodbe o dobavi, sklenjene
pred koncem tržnega leta med 
proizvajalcem in uporabnikom, ki sta oba 
pridobila odobritev v skladu s členom 
101i; ter
b) je bil dobavljen uporabniku najpozneje 
do 30. novembra naslednjega tržnega leta.
2. Da se upošteva tehnični napredek, 
lahko Komisija z delegiranimi akti, 
sprejetimi v skladu s členom 160, sestavi 
seznam proizvodov, za katerih proizvodnjo 
se lahko uporablja industrijski sladkor, 
industrijska izoglukoza ali industrijski 
inulinski sirup.
Seznam vključuje zlasti:
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a) bioetanol, alkohol, rum, živi kvas in 
količine sirupov za namaze ter tistih, ki se 
predelajo v „Rinse appelstroop“;
b) nekatere industrijske izdelke brez 
vsebnosti sladkorja, pri katerih pa se med 
njihovo predelavo uporablja sladkor, 
izoglukoza ali inulinski sirup;
(c) nekatere izdelke kemijske ali 
farmacevtske industrije, ki vsebujejo 
sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup.

Or. es

Predlog spremembe 1478
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101m
Industrijski sladkor

1. Industrijski sladkor, industrijska 
izoglukoza ali industrijski inulinski sirup 
se rezervirajo za proizvodnjo enega izmed 
izdelkov iz odstavka 2, kadar:
(a) so predmet pogodbe o dobavi, 
sklenjene pred koncem tržnega leta med 
proizvajalcem in uporabnikom, ki sta oba 
pridobila odobritev v skladu s členom XX; 
ter
(b) so uporabniku dobavljeni najpozneje 
do 30. novembra naslednjega tržnega leta.
2. Komisija lahko sestavi seznam izdelkov, 
za proizvodnjo katerih se uporabljajo 
industrijski sladkor, industrijska 
izoglukoza ali industrijski inulin.
Seznam vključuje zlasti:
(a) bioetanol, alkohol, rum, živi kvas in 
količine sirupov za namaze ter tistih, ki se 
predelajo v „Rinse appelstroop“;
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(b) nekatere industrijske izdelke brez 
sladkorja, pri katerih pa se med njihovo 
predelavo uporabljajo sladkor, izglukoza 
ali inulinski sirup;
(c) nekatere izdelke kemijske ali 
farmacevtske industrije, ki vsebujejo 
sladkor, izglukozo ali inulinski sirup.

Or. fr

Predlog spremembe 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101n
Prenos presežnega sladkorja

1. Vsako podjetje se lahko odloči za 
prenos cele ali dela proizvodnje, ki 
presega njegovo kvoto sladkorja,
izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki se 
nato obravnava kot del proizvodnje 
naslednjega tržnega leta. Brez poseganja 
v odstavek 3 je ta odločitev nepreklicna.
2. Podjetja, ki sprejmejo odločitev iz 
odstavka 1:
a) zadevno državo članico obvestijo pred 
datumom, ki ga določi ta država članica:
- med 1. februarjem in 15. avgustom 
tekočega tržnega leta o količinah trsnega 
sladkorja, ki jih bodo prenesla,
med 1. februarjem in 15. avgustom 
tekočega tržnega leta o drugih količinah 
sladkorja ali inulinskega sirupa, ki jih 
bodo prenesla;
b) se zavežejo, da bodo te količine 
skladiščila na svoje stroške do konca 
tekočega tržnega leta.
3. Če je bila dokončna proizvodnja 
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podjetja v zadevnem tržnem letu manjša, 
kot je bilo ocenjeno ob sprejemu odločitve 
v skladu z odstavkom 1, se lahko 
prenesena količina prilagodi za nazaj 
najpozneje do 31. oktobra naslednjega 
tržnega leta.
4. Prenesene količine se štejejo kot prve 
količine, proizvedene v okviru kvote za 
naslednje tržno leto.
5. Za sladkor, skladiščen med tržnim 
letom v skladu s tem členom, ne smejo 
veljati drugi ukrepi glede skladiščenja iz 
členov 16 ali 101d.

Or. es

Predlog spremembe 1480
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101n
Prenos presežnega sladkorja

1. Vsako podjetje se lahko odloči za 
prenos cele ali dela proizvodnje, ki 
presega njegovo kvoto sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki se 
nato obravnava kot del proizvodnje 
naslednjega tržnega leta. Brez poseganja 
v odstavek 3 je ta odločitev nepreklicna.
2. Podjetja, ki sprejmejo odločitev iz 
odstavka 1:
(a) zadevno državo članico obvestijo pred 
datumom, ki ga določi ta država članica:
– med 1. februarjem in 15. avgustom 
tekočega tržnega leta o količinah trsnega 
sladkorja, ki jih bodo prenesla,
– med 1. februarjem in 15. avgustom 
tekočega tržnega leta o drugih količinah 
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sladkorja ali inulinskega sirupa, ki jih 
bodo prenesla;
(b) se zavežejo, da bodo te količine 
skladiščila na svoje stroške do konca 
tekočega tržnega leta.
3. Če je dokončna proizvodnja podjetja v 
zadevnem tržnem letu manjša, kot je bilo 
ocenjeno ob sprejemu odločitve v skladu z 
odstavkom 1, se lahko prenesena količina 
prilagodi za nazaj najpozneje do 31. 
oktobra naslednjega tržnega leta.
4. Prenesene količine se štejejo kot prve 
količine, proizvedene v okviru kvote za 
naslednje tržno leto.
5. Za sladkor, skladiščen med tržnim 
letom v skladu s tem členom, ne smejo 
veljati drugi ukrepi glede skladiščenja iz 
členov XX, XX ali XX.

Or. fr

Predlog spremembe 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 o (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101o
Presežna dajatev

1. Presežna dajatev se obračuna za 
količine:
a) presežnega sladkorja, presežne 
izoglukoze in presežnega inulinskega 
sirupa, proizvedenih v katerem koli 
tržnem letu, razen za količine, prenesene v 
proizvodno kvoto naslednjega tržnega leta 
in skladiščene v skladu s členom 101n, ali 
za količine iz točk (c), (d) in (e) člena 
101l(1);
b) industrijskega sladkorja, industrijske 
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izoglukoze in industrijskega inulinskega 
sirupa, za katere do datuma, ki ga z 
izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s 
členom 162(2), določi Komisija, ni 
predloženo dokazilo, da so bile predelane 
v enega izmed proizvodov iz člena 
101m(2);
(c) sladkorja, izoglukoze in inulinskega 
sirupa, ki je bil umaknjen s trga v skladu s 
členom 101d in pri katerem niso 
izpolnjene obveznosti iz člena 101d(3).
2. Presežno dajatev določi Komisija z 
izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2), na 
dovolj visoki ravni, da se je mogoče 
izogniti kopičenju količin iz odstavka 1.
3. Država članica zaračuna podjetjem na 
svojem ozemlju presežno dajatev iz 
odstavka 1 glede na proizvodne količine iz 
odstavka 1, ki so bile ugotovljene za ta 
podjetja v zadevnem tržnem letu.

Or. es

Predlog spremembe 1482
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 101 o (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101o
Presežna dajatev

1. Presežna dajatev se obračuna za 
količine:
(a) presežnega sladkorja, presežne 
izoglukoze in presežnega inulinskega 
sirupa, proizvedene v katerem koli tržnem 
letu, razen za količine, prenesene v 
proizvodno kvoto naslednjega tržnega leta 
in skladiščene v skladu s členom XX, ali 
za količine iz točk (c), (d) in (e) člena XX;
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(b) industrijskega sladkorja, industrijske 
izoglukoze in industrijskega inulinskega 
sirupa, za katere do datuma, ki ga z 
izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2), 
določi Komisija, ni predloženo dokazilo, 
da so bile uporabljene pri proizvodnji 
enega izmed proizvodov iz odstavka XX 
člena XX;
(c) sladkorja, izoglukoze in inulinskega 
sirupa, ki so bile umaknjene s trga v 
skladu s členom XX in pri katerih niso 
izpolnjene obveznosti iz odstavka XX 
člena XX.
2. Presežno dajatev določi Komisija z 
izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2), 
dovolj visoko, da se je mogoče izogniti 
kopičenju količin iz odstavka 1.
3. Država članica podjetjem na svojem 
ozemlju zaračuna presežno dajatev iz 
odstavka 1 glede na proizvodne količine iz 
odstavka 1, ki so bile določene za ta 
podjetja v zadevnem tržnem letu.

Or. fr

Predlog spremembe 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 p (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101p
Prenos pooblastil

1. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 160,
da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 
do 6 tega člena.
2. Ob upoštevanju potrebe po tem, da se 
zagotovi, da podjetja iz člena 101i 
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spoštujejo svoje obveznosti, lahko 
Komisija z delegiranimi akti sprejme 
pravila za dodelitev in odvzem odobritve 
takih podjetij ter merila za upravne kazni.
3. Ob upoštevanju potrebe po tem, da se 
upoštevajo posebnosti sektorja sladkorja 
in se zagotovi ustrezno upoštevanje 
interesov vseh strank, lahko Komisija z 
delegiranimi akti določi nadaljnje 
opredelitve, tudi za proizvodnjo sladkorja, 
izoglukoze in inulinskega sirupa ter 
proizvodnjo podjetja, ter pogoje, ki urejajo 
prodajo v najbolj oddaljene regije.
4. Ob upoštevanju potrebe po tem, da se 
zagotovi, da so pridelovalci sladkorne pese 
tesno vključeni v sprejemanje odločitve, 
da se določena količina proizvodnje 
prenese, lahko Komisija z delegiranimi 
akti določi pravila o prenosu sladkorja.
5. Glede na potrebo po prilagoditvi 
najnižje cene sladkorne pese v primeru, 
ko se dejanska kakovost sladkorne pese 
razlikuje od standardne kakovosti, lahko 
Komisija z delegiranimi akti določi 
podrobna pravila za povišanje in znižanje 
iz člena 101g(3).
6. Glede na potrebo, da se preprečijo 
vsakršne motnje na trgu, lahko Komisija z 
delegiranimi akti določi pogoje, pod 
katerimi se izvenkvotni sladkor iz člena 
101l(1)(e) sprosti na trgu kvotnega 
sladkorja.

Or. es

Predlog spremembe 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog uredbe
Člen 101 p (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 p
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Prenos pooblastil
Da se upoštevajo lastnosti sektorja 
sladkorja in se ustrezno upoštevajo 
interesi vseh strank, lahko Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pravila za 
prilagoditev cen, ki se uporabljajo v 
skladu s členom 101(g)(3):

Or. en

Predlog spremembe 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Člen 101 q (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101q
Izvedbena pooblastila

V zvezi s podjetji iz člena 101i lahko 
Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
162(2), določi pravila:
a) o prošnjah za odobritev, ki jih vložijo 
podjetja, evidencah, ki jih hranijo 
odobrena podjetja, informacijah, ki jih 
morajo predložiti odobrena podjetja;
b) o sistemu pregledov, ki jih izvajajo 
države članice pri odobrenih podjetjih;
(c) o sporočilih držav članic Komisiji in 
odobrenim podjetjem;
d) o dobavi surovin podjetjem, vključno s 
pogodbami o dobavi in dobavnicah;
e) o enakovrednosti glede sladkorja iz 
točke (a) člena 101l(1);
f) za poseben režim dobave za najbolj 
oddaljene regije;
g) o izvozu iz točke (d) člena 101l(1);
h) o sodelovanju držav članic, da se 
zagotovijo učinkoviti pregledi;
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i) za spremembe datumov iz člena 101n;
j) za določitev presežnih količin, obvestil 
in plačila presežne dajatve iz člena 101o;
k) za samodejno sprostitev izvenkvotnega 
sladkorja na trgu kvotnega sladkorja iz 
točke (e) člena 101l(1).

Or. es

Predlog spremembe 1486
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog uredbe
Člen 101 q (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 101 q
Izvedbena pooblastila

1 a. Da bi se upoštevale posebnosti 
sektorja stalnega rafiniranja trsnega 
sladkorja, je treba na Komisijo v zvezi z 
oblikovanjem seznama stalnih rafinerij 
prenesti pooblastilo za sprejemanje 
nekaterih izvedbenih aktov v skladu s 
členom 291 Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 1487
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje II – oddelek 1 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje do 30. junija 2013 
predloži predlog o nadaljevanju ali 
spremembi procesa za ukinitev kvot in 
pravic do zasaditve v sektorjih mleka, vina 
in sladkorne pese na podlagi ugotovitev v 
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ocenah učinka na sistem mlečnih kvot in 
odpravo pravic do zasaditve v vinskem 
sektorju, ki se opravijo do 31. decembra 
2012. 

Or. pt

Predlog spremembe 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 102 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzdržujejo register 
vinogradov, ki vsebuje posodobljene 
podatke o obsegu vinogradniških površin.

1. Države članice vzdržujejo register 
vinogradov, ki vsebuje posodobljene 
podatke o obsegu vinogradniških površin 
in ki se vključi v identifikacijski sistem za 
zemljišča, ki je del integriranega 
administrativnega in kontrolnega sistema 
skupne kmetijske politike.

Or. pt

Predlog spremembe 1489
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Člen 102 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija lahko po 1. januarju 2016 z 
izvedbenim aktom odloči, da se odstavki 
od 1 do 3 tega člena ne uporabljajo več. 
Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Del 2 – naslov 2 – poglavje 2 – oddelek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SISTEM OMEJEVANJA 
PROIZVODNJE

Or. es

Predlog spremembe 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 102 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 102 a
Pristojni nacionalni organi v vinskem 

sektorju
1. Brez poseganja v katere koli druge 
določbe te uredbe glede določitve 
pristojnih nacionalnih organov imenujejo 
države članice enega ali več organov, ki 
so odgovorni za zagotovitev skladnosti s 
predpisi Unije v vinskem sektorju. Države 
članice imenujejo predvsem laboratorije, 
pooblaščene za opravljanje uradnih analiz 
v vinskem sektorju. Imenovani 
laboratoriji izpolnjujejo splošna merila za 
delovanje preskusnih laboratorijev iz 
standarda ISO/IEC 17025.
2. Države članice sporočijo Komisiji 
imena in naslove organov in laboratorijev 
iz odstavka 1. Komisija objavi te 
informacije in jih redno posodablja.

Or. fr
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Predlog spremembe 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 102 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 102 b
Ocenjevanje v vinskem sektorju

Države članice uradno obveščajo in 
opravljajo ocenjevanje v vinskem 
sektorju:
(a) Glede nezakonitih zasaditev po 31. 
avgustu 1998 iz člena 85a Uredbe (ES) št. 
1234/2007 države članice vsako leto do 
1. marca uradno obvestijo Komisijo o 
površinah, ki so bile zasajene z vinsko trto 
brez ustrezne pravice do zasaditve po 31. 
avgustu 1998, ter o izkrčenih površinah v 
skladu z odstavkom 1 navedenega člena.
(b) V zvezi z obvezno ureditvijo 
vinogradov, nezakonito zasajenih pred 
1. septembrom 1998 glede na Uredbo (ES) 
št. 1234/2007, države članice Komisijo 
najkasneje do 1. marca vsakega 
zadevnega leta obvestijo o:
i) površinah, zasajenih z vinsko trto pred 
1. septembrom 1998 brez ustreznih pravic 
do zasaditve;
ii) urejenih površinah, predvidenih 
dajatvah ter povprečni vrednosti 
regionalnih pravic do zasaditve iz Uredbe 
(ES) št. 1234/2007.
(c) Najkasneje 1. marca vsako leto države 
članice predložijo Komisiji poročilo o 
izvajanju ukrepov, predvidenih v 
podpornih programih oddelka IV, 
poglavje II, naslov I, del II.
V teh poročilih se navedejo in opišejo 
ukrepi, za katere je bila odobrena 
finančna pomoč Unije v okviru podpornih 
programov, zlasti pa se podrobno opiše 
izvajanje promocijskih ukrepov iz člena 
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43.
(d) Najkasneje do 1. marca 2014 države 
članice predložijo Komisiji oceno stroškov 
in koristi podpornih programov ter 
navedbo, kako bodo povečale svojo 
učinkovitost.
(e) Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme pravila o uradnem obveščanju in 
ocenjevanju, da se zagotovi enotna 
uporaba tega člena.

Or. fr

Predlog spremembe 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvodi vinskega sektorja se dajo v 
promet v Uniji s spremnim dokumentom, 
ki je uradno odobren.

1. Proizvodi vinskega sektorja se dajo v 
promet v Uniji s spremnim dokumentom, 
ki je uradno odobren. Ob upoštevanju 
potrebe po standardizaciji in poenostavitvi 
dokumentov, ki jih uporabljajo države 
članice, se Komisija pooblasti za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 160, s katerimi določi pravila o 
obrazcu za spremni dokument, ki se 
uporablja.

Or. pt

Predlog spremembe 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Fizične ali pravne osebe ali skupine 2. Fizične ali pravne osebe ali skupine 
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oseb, ki pri opravljanju svojega poklica 
posedujejo proizvode vinskega sektorja, 
zlasti proizvajalci, polnilnice in 
predelovalci, pa tudi trgovci morajo voditi 
register o prejemu in izdaji navedenih 
proizvodov.

oseb, ki pri opravljanju svojega poklica 
posedujejo proizvode vinskega sektorja,
namenjene prodaji na trgu, zlasti 
proizvajalci, polnilnice in predelovalci, pa 
tudi trgovci morajo voditi register o 
prejemu in izdaji navedenih proizvodov.

Or. pt

Predlog spremembe 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju potrebe, da države 
članice lažje prevažajo in preverjajo
prevoz vinskih proizvodov, je Komisija 
pooblaščena, da sprejeme delegirane akte v
skladu s členom 160 o:

3. Ob upoštevanju potrebe, da se olajša
prevoz vinskih proizvodov in da države 
članice lažje preverjajo ta prevoz, ter ob 
upoštevanju določb iz zgornjega 
odstavka 1 je Komisija pooblaščena, da 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
160 o:

Or. pt

Predlog spremembe 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) poenostavitvi in standardizaciji 
registra.

Or. pt

Predlog spremembe 1497
Hans-Peter Mayer
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Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) pravila o sestavi registra, proizvodih, ki 
se vpisujejo vanj, rokih za vnos v registre 
in zaprtju registrov.

Or. de

Predlog spremembe 1498
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 103 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) pravila o sestavi registra, proizvodih, ki 
morajo biti vključeni vanj, rokih za vnos v 
registre in zaprtju registrov;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 102 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103b
Prepoved zasaditve nove vinske trte

1. V splošnem je zasaditev sort vinske trte, 
ki jih je mogoče razvrstiti v skladu s 
členom 24(1) Uredbe Sveta (ES) 479/2008 
z dne 29. aprila 2008, prepovedana.
2. Prepovedano je tudi precepljanje sort 
vinske trte iz predhodnega odstavka 1 na 
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sorte, ki niso sorte vinskih trt iz 
navedenega člena.
3. Ne glede na odstavka 1 in 2 se zasaditve 
in precepljanja iz teh odstavkov dovolijo 
na podlagi:
a) pravice do nove zasaditve v skladu s 
členom 103c;
b) pravice do ponovne zasaditve v skladu s 
členom 103d;
c) pravice do zasaditve iz rezerv v skladu s 
členoma 103e in 103f.
4. Pravice do zasaditve iz odstavka 3 se 
dodelijo v hektarjih.
5. Člen 103c do 103f se uporablja 
najmanj do 31. decembra 2020.
6. Države članice se lahko odločijo za 
podaljšanje datuma iz predhodnega 
odstavka na svojem ozemlju. V tem 
primeru se v dani državi članici smiselno 
uporabljajo pravila, ki veljajo za ureditev 
pravic do zasaditve, določeno v tem členu.

Or. es

Predlog spremembe 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 103 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103b
Prepoved zasaditve nove vinske trte

1. V splošnem je zasaditev sort vinske trte, 
ki jih je mogoče razvrstiti v skladu s 
členom 24(1) Uredbe Sveta (ES) 479/2008 
z dne 29. aprila 2008, prepovedana.
2. Prepovedano je tudi precepljanje sort 
vinske trte iz predhodnega odstavka 1 na 
sorte, ki niso sorte vinskih trt iz 
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navedenega člena.
3. Ne glede na odstavka 1 in 2 se zasaditve 
in precepljanja iz teh odstavkov dovolijo 
na podlagi:
a) pravice do nove zasaditve v skladu s 
členom 103c;
b) pravice do ponovne zasaditve v skladu s 
členom 103d;
c) pravice do zasaditve iz rezerv v skladu s 
členoma 103e in 103f.
4. Pravice do zasaditve iz odstavka 3 se 
dodelijo v hektarjih.
5. Člen 103c do 103f se uporablja 
najmanj do 31. decembra 2020.
6. Države članice se lahko odločijo za 
podaljšanje datuma iz predhodnega 
odstavka na svojem ozemlju. V tem 
primeru se v dani državi članici smiselno 
uporabljajo pravila, ki veljajo za ureditev 
pravic do zasaditve, določeno v tem členu.

Or. es

Obrazložitev

Namen vseh predlogov sprememb tega člena je ohraniti sistem, ki nadzira proizvodne 
zmogljivosti ter izboljšuje kakovost in stabilnost cen, kar Unije nič ne stane in se je izkazalo 
kot učinkovito.

Predlog spremembe 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103c
Pravice do nove zasaditve

1. Ne glede na prejšnji člen lahko države 
članice pridelovalcem priznajo pravice do 
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nove zasaditve za površine:
a) namenjene za nove zasaditve, ki se 
opravijo na podlagi ukrepov komasacije 
ali ukrepov glede obveznega odkupa 
zemlje v javnem interesu, sprejetih v 
skladu z nacionalno zakonodajo;
b) namenjene za poskuse;
(c) namenjene za nasade matičnih trt za 
cepiče; ali
d) katerih vinogradniško-vinarski 
proizvodi so namenjeni izključno za 
porabo v vinogradnikovem gospodinjstvu.
2. Pravice do nove zasaditve:
a) uporablja pridelovalec, ki so mu bile 
dodeljene;
b) se uporabijo pred koncem drugega 
vinskega leta po letu, v katerem so bile 
dodeljene;
(c) se uporabijo za namene, za katere so 
bile dodeljene.

Or. es

Predlog spremembe 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 103 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103c
Pravice do nove zasaditve

1. Ne glede na prejšnji člen lahko države 
članice pridelovalcem priznajo pravice do 
nove zasaditve za površine:
a) namenjene za nove zasaditve, ki se 
opravijo na podlagi ukrepov komasacije 
ali ukrepov glede obveznega odkupa 
zemlje v javnem interesu, sprejetih v 
skladu z nacionalno zakonodajo;
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b) namenjene za poskuse;
(c) namenjene za nasade matičnih trt za 
cepiče; ali
d) katerih vinogradniško-vinarski 
proizvodi so namenjeni izključno za 
porabo v vinogradnikovem gospodinjstvu.
2. Pravice do nove zasaditve:
a) uporablja pridelovalec, ki so mu bile 
dodeljene;
b) se uporabijo pred koncem drugega 
vinskega leta po letu, v katerem so bile 
dodeljene;
(c) se uporabijo za namene, za katere so 
bile dodeljene.

Or. es

Predlog spremembe 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103d
Pravice do ponovne zasaditve

1. Države članice dodelijo pravice do 
ponovne zasaditve pridelovalcem, ki so 
izkrčili pravno priznano in registrirano 
vinogradniško površino. Vendar izkrčene 
površine, za katere je dodeljena premija za 
izkrčitev, ne dobijo pravice do ponovne 
zasaditve.
2. Države članice lahko dodelijo pravice 
do ponovne zasaditve tistim 
pridelovalcem, ki so se obvezali, da bodo 
izkrčili površino, zasajeno z vinsko trto. V 
takih primerih je ustrezna površina 
izkrčena najpozneje do konca tretjega 
leta, potem ko so bile zasajene nove trte, 
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za katere so bile dodeljene pravice do 
ponovne zasaditve.
3. Pravice do ponovne zasaditve veljajo za 
površino, ki je po čistem pridelku 
enakovredna površini, ki je bila izkrčena.
4. Pravice do ponovne zasaditve se 
uporabljajo na gospodarstvu, za katero so 
bile dodeljene. Države članice lahko 
nadalje določijo, da se te pravice do 
ponovne zasaditve lahko uporabijo samo 
na površini, ki je bila izkrčena.
5. Z odstopanjem od odstavka 4 lahko 
države članice odločijo, da se lahko 
pravice do ponovne zasaditve delno ali v 
celoti prenesejo na drugo gospodarstvo v 
isti državi članici, kadar:
a) se del zadevnega gospodarstva prenese 
na to drugo gospodarstvo;
b) so površine na tem drugem 
gospodarstvu namenjene za:
i) pridelavo vin z zaščiteno označbo 
porekla ali zaščiteno geografsko označbo 
ali
ii) gojenje matičnih nasadov vinske trte za 
cepiče.
Države članice zagotovijo, da uporaba 
odstopanja iz prvega pododstavka ne 
povzroči skupnega povečanja 
vinogradniških površin na njihovem 
ozemlju, zlasti kadar se prenosi opravijo z 
nenamakanih površin na namakane 
površine.
6. Odstavki 1 do 5 se smiselno uporabljajo 
za pravice, ki so podobne pravicam do 
ponovne zasaditve, pridobljene na podlagi 
predhodne zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje.
7. Pravice do ponovne zasaditve na 
podlagi člena 4(5) Uredbe (ES) št. 
1493/1999 se uporabijo v rokih iz 
navedenega člena.

Or. es
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Predlog spremembe 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 103 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103d
Pravice do ponovne zasaditve

1. Države članice dodelijo pravice do 
ponovne zasaditve pridelovalcem, ki so 
izkrčili pravno priznano in registrirano 
vinogradniško površino.
Vendar izkrčene površine, za katere je 
dodeljena premija za izkrčitev, ne dobijo 
pravice do ponovne zasaditve.
2. Države članice lahko dodelijo pravice 
do ponovne zasaditve tistim 
pridelovalcem, ki so se obvezali, da bodo 
izkrčili površino, zasajeno z vinsko trto. V 
takih primerih je ustrezna površina 
izkrčena najpozneje do konca tretjega 
leta, potem ko so bile zasajene nove trte, 
za katere so bile dodeljene pravice do 
ponovne zasaditve.
3. Pravice do ponovne zasaditve veljajo za 
površino, ki je po čistem pridelku 
enakovredna površini, ki je bila izkrčena.
4. Pravice do ponovne zasaditve se 
uporabljajo na gospodarstvu, za katero so 
bile dodeljene. Države članice lahko 
nadalje določijo, da se te pravice do 
ponovne zasaditve lahko uporabijo samo 
na površini, ki je bila izkrčena.
5. Z odstopanjem od odstavka 4 lahko 
države članice odločijo, da se lahko 
pravice do ponovne zasaditve delno ali v 
celoti prenesejo na drugo gospodarstvo v 
isti državi članici, kadar:
a) se del zadevnega gospodarstva prenese 
na to drugo gospodarstvo;
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b) so površine na tem drugem 
gospodarstvu namenjene za:
i) pridelavo vin z zaščiteno označbo 
porekla ali zaščiteno geografsko označbo 
ali
ii) gojenje matičnih nasadov vinske trte za 
cepiče.
Države članice zagotovijo, da uporaba 
odstopanja iz prvega pododstavka ne 
povzroči skupnega povečanja 
vinogradniških površin na njihovem 
ozemlju, zlasti kadar se prenosi opravijo z 
nenamakanih površin na namakane 
površine.
6. Odstavki 1 do 5 se smiselno uporabljajo 
za pravice, ki so podobne pravicam do 
ponovne zasaditve, pridobljene na podlagi 
predhodne zakonodaje Skupnosti ali 
nacionalne zakonodaje.
7. Pravice do ponovne zasaditve na 
podlagi člena 4(5) Uredbe (ES) št. 
1493/1999 se uporabijo v rokih iz 
navedenega člena.

Or. es

Predlog spremembe 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103e
Nacionalna in regionalna rezerva pravic 

do zasaditve
1. Da bi države članice izboljšale 
upravljanje vinogradniških površin, 
oblikujejo nacionalno rezervo ali 
regionalne rezerve pravic do zasaditve.
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2. Države članice, ki so oblikovale 
nacionalne ali regionalne rezerve pravic 
do zasaditve na podlagi Uredbe (ES) št. 
1493/1999, lahko te rezerve ohranijo tako 
dolgo, dokler uporabljajo ureditev pravic 
do zasaditve v skladu s tem pododdelkom.
3. V nacionalne ali regionalne rezerve se 
vključijo naslednje pravice do zasaditve, 
če se ne uporabijo v predpisanem roku:
a) pravice do nove zasaditve;
b) pravice do ponovne zasaditve;
(c) pravice do zasaditve iz rezerve.
4. Pridelovalci lahko prenesejo pravice do 
ponovne zasaditve v nacionalne ali 
regionalne rezerve.
Pogoje za tak prenos, kadar je to potrebno 
v zameno za izplačilo iz nacionalnih 
skladov, določijo države članice ob 
upoštevanju legitimnih interesov strank.
5. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
države članice odločijo, da ne bodo 
izvajale sistema rezerve, kadar lahko 
dokažejo, da imajo na voljo učinkovit 
sistem za upravljanje pravic do zasaditve 
na celotnem ozemlju. Ta sistem lahko po 
potrebi odstopa od ustreznih določb tega 
pododdelka.

Or. es

Predlog spremembe 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 103 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103e
Rezerva pravic do zasaditve

1. Da bi države članice izboljšale 
upravljanje vinogradniških površin, 
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oblikujejo nacionalno rezervo ali 
regionalne rezerve pravic do zasaditve.
2. Države članice, ki so oblikovale 
nacionalne ali regionalne rezerve pravic 
do zasaditve na podlagi Uredbe (ES) št. 
1493/1999, lahko te rezerve ohranijo tako 
dolgo, dokler uporabljajo ureditev pravic 
do zasaditve v skladu s tem pododdelkom.
3. V nacionalne ali regionalne rezerve se 
vključijo naslednje pravice do zasaditve, 
če se ne uporabijo v predpisanem roku:
a) pravice do nove zasaditve;
b) pravice do ponovne zasaditve;
(c) pravice do zasaditve iz rezerve.
4. Pridelovalci lahko prenesejo pravice do 
ponovne zasaditve v nacionalne ali 
regionalne rezerve. Pogoje za tak prenos, 
kadar je to potrebno v zameno za izplačilo 
iz nacionalnih skladov, določijo države 
članice ob upoštevanju legitimnih 
interesov strank.
5. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
države članice odločijo, da ne bodo 
izvajale sistema rezerve, kadar lahko 
dokažejo, da imajo na voljo učinkovit 
sistem za upravljanje pravic do zasaditve 
na celotnem ozemlju. Ta sistem lahko po 
potrebi odstopa od ustreznih določb tega 
pododdelka.

Or. es

Predlog spremembe 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103f
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Dodelitev pravic do zasaditve iz rezerve
1. Države članice lahko podelijo pravice iz 
rezerve:
a) brez plačila pridelovalcem, mlajšim od 
40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje 
in sposobnosti ter prvič ustanavljajo in 
vodijo vinogradniško gospodarstvo;
b) za plačilo v nacionalne ali, če je 
ustrezno, regionalne sklade, 
pridelovalcem, ki nameravajo uporabiti 
pravice do zasaditve vinogradov, katerih 
pridelava ima zagotovljen trg. Države 
članice opredelijo merila za določitev 
zneskov plačila iz točke
(c) ki se lahko razlikujejo glede na 
načrtovani končni proizvod vinogradov in 
preostalo trajanje pravic, ki se prenašajo.
2. Kadar se uporabljajo pravice do 
zasaditve iz rezerve, države članice 
zagotovijo, da:
a) lokacija, uporabljene sorte in 
tehnologija gojenja zagotavljajo, da bo 
poznejša pridelava ustrezala tržnemu 
povpraševanju;
b) bodo zadevni pridelki in donosi 
ustrezali povprečnemu pridelku v regiji,
zlasti kadar se pravice do zasaditve na 
nenamakanih površinah uporabljajo na 
namakanih površinah.
3. Pravice do zasaditve iz rezerve, ki se ne 
uporabijo do konca drugega vinskega leta 
po letu, v katerem so bile dodeljene, 
zapadejo in se ponovno dodelijo rezervi.
4. Pravice do zasaditve v rezervi, ki se ne 
dodelijo do konca petega vinskega leta po 
letu, v katerem so bile dodeljene rezervi, 
prenehajo.
5. Če obstaja regionalna rezerva v državi 
članici, ta lahko določi pravila, ki 
omogočajo prenos pravic do zasaditve 
med regionalnimi rezervami. Če obstajajo 
regionalne in nacionalne rezerve v državi 
članici, ta lahko dovoli tudi prenose med 
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njimi, za katere lahko velja koeficient 
znižanja.

Or. es

Predlog spremembe 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 103 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103f
Pravice do zasaditve iz rezerve

1. Države članice lahko podelijo pravice iz 
rezerve:
a) brez plačila pridelovalcem, mlajšim od 
40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje 
in sposobnosti ter prvič ustanavljajo in 
vodijo vinogradniško gospodarstvo;
b) za plačilo v nacionalne ali, če je 
ustrezno, regionalne sklade, 
pridelovalcem, ki nameravajo uporabiti 
pravice do zasaditve vinogradov, katerih 
pridelava ima zagotovljen trg.
Države članice določijo merila za 
določitev zneskov plačil iz točke b), ki se 
lahko razlikujejo glede na načrtovani 
končni proizvod zadevnih vinogradov in 
preostalo trajanje pravic, ki se prenašajo.
2. Kadar se uporabljajo pravice do 
zasaditve iz rezerve, države članice 
zagotovijo, da:
a) lokacija, uporabljene sorte in 
tehnologija gojenja zagotavljajo, da bo 
poznejša pridelava ustrezala tržnemu 
povpraševanju;
b) bodo zadevni pridelki in donosi 
ustrezali povprečnemu pridelku v regiji, 
zlasti kadar se pravice do zasaditve na 
nenamakanih površinah uporabljajo na 
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namakanih površinah.
3. Pravice do zasaditve iz rezerve, ki se ne 
uporabijo do konca drugega vinskega leta 
po letu, v katerem so bile dodeljene, 
zapadejo in se ponovno dodelijo rezervi.
4. Pravice do zasaditve v rezervi, ki se ne 
dodelijo do konca petega vinskega leta po 
letu, v katerem so bile dodeljene rezervi, 
prenehajo.
5. Če obstaja regionalna rezerva v državi 
članici, ta lahko določi pravila, ki 
omogočajo prenos pravic do zasaditve 
med regionalnimi rezervami. Če obstajajo 
regionalne in nacionalne rezerve v državi 
članici, ta lahko dovoli tudi prenose med 
njimi, za katere lahko velja koeficient 
znižanja.

Or. es

Predlog spremembe 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103g
De minimis

Ta pododdelek se ne uporablja v državah 
članicah, v katerih se do 
31. decembra 2007 ni uporabljala ureditev 
pravic do zasaditve, ki velja v Skupnosti.

Or. es

Predlog spremembe 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Predlog uredbe
Člen 103 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103h
Strožja nacionalna pravila

Države članice lahko sprejmejo strožja 
nacionalna pravila za dodelitev pravic za 
novo zasaditev ali ponovno zasaditev.
Države članice lahko tudi zahtevajo, da se 
ustrezni zahtevki in informacije, ki jih je 
treba predložiti, dopolnijo z dodatnimi 
informacijami, potrebnimi za spremljanje 
obsega vinogradniških površin.

Or. es

Predlog spremembe 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 103 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103j
Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje tega 
pododdelka, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 162(2) te uredbe.
Ti ukrepi lahko vključujejo kar koli od 
naslednjega:
a) določbe za preprečitev pretiranega 
upravnega bremena pri uporabi 
navedenih določb;
b) soobstoj vinskih trt v skladu s členom 
103f(2);
c) uporabo koeficienta znižanja iz člena 
103f(5).

Or. es
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Predlog spremembe 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103j
Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje tega 
pododdelka, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 162(2) te uredbe.
Ti ukrepi lahko vključujejo kar koli od 
naslednjega:
a) določbe za preprečitev pretiranega 
upravnega bremena pri uporabi 
navedenih določb;
b) soobstoj vinskih trt v skladu s členom 
103f(2);
c) uporabo koeficienta znižanja iz člena 
103f(5).

Or. es

Predlog spremembe 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje II – oddelek III – pododdelek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PODODDELEK 1
SISTEM OMEJEVANJA 

PROIZVODNJE V MLEČNEM 
SEKTORJU
Člen 103k
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Opredelitve pojmov
1. Za namene tega oddelka se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov:
a) „mleko“ pomeni proizvod, dobljen z 
molžo ene ali več krav;
b) „drugi mlečni proizvodi“ pomeni vse 
mlečne proizvode razen mleka, zlasti 
posneto mleko, smetano, maslo, jogurt in 
sir; če je ustrezno, se lahko spremenijo v 
„ekvivalente mleka“, tako da se uporabi 
koeficient, ki ga z izvedbenimi akti določi 
Komisija;
c) „proizvajalec“ pomeni kmeta s 
kmetijskim gospodarstvom na 
geografskem ozemlju države članice, ki 
proizvaja in trži mleko ali ki namerava to 
početi v zelo bližnji prihodnosti;
d) „kmetijsko gospodarstvo“: kot je 
določeno v členu 4 uredbe EU o 
neposrednih plačilih;
e) „odkupovalec“ pomeni podjetje ali 
skupino, ki od proizvajalcev kupuje 
mleko;
– zbirajo, pakirajo, skladiščijo, hladijo ali 
predelajo, vključno na podlagi pogodbe;
– prodajo enemu ali več podjetjem, ki 
obdelujejo ali predelujejo mleko ali druge 
mlečne izdelke;
f) „dobava“ pomeni kakršno koli oddajo 
mleka, ne pa tudi drugih mlečnih 
proizvodov, proizvajalca odkupovalcu, pri 
čemer prevoz lahko izvede proizvajalec, 
kupec, podjetje, ki predeluje ali obdeluje 
take izdelke, ali tretja stran;
g) „neposredna prodaja“ pomeni kakršno 
koli prodajo ali prenos mleka proizvajalca 
neposredno potrošniku ter kakršno koli 
prodajo ali prenos drugih mlečnih 
proizvodov, ki ju opravi proizvajalec;
h) „trženje“ pomeni oddajo mleka ali 
neposredno prodajo mleka ali drugih 
mlečnih izdelkov;
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i) „individualna kvota“ pomeni kvoto 
proizvajalca 1. aprila katerega koli 
dvanajstmesečnega obdobja;
j) „nacionalna kvota“ pomeni kvoto iz 
člena 1031, ki se določi za posamezno 
državo članico;
k) „razpoložljiva kvota“ pomeni kvoto, ki 
je proizvajalcem na voljo 31. marca 
v dvanajstmesečnem obdobju, za katero se 
izračuna presežna dajatev ob upoštevanju 
vseh prenosov, prodaje, pretvorb in 
začasnih prerazporeditev iz te uredbe, ki 
so bili izvedeni v tem dvanajstmesečnem 
obdobju.
2. Kar zadeva opredelitve v točki (e) 
odstavka 1, se za odkupovalca šteje katera 
koli skupina odkupovalcev na istem 
geografskem območju, ki izvaja upravne 
in knjigovodske dejavnosti, potrebne za 
plačilo presežne dajatve v imenu svojih 
članov. Za namene prvega stavka tega 
pododstavka se Grčija šteje za enotno 
geografsko območje in skupino 
odkupovalcev lahko šteje za uradni organ;
3. Da se predvsem zagotovi, da trženo 
mleko ali drugi trženi mlečni izdelki ne bi 
bili izključeni z ureditve s kvotami, lahko 
Komisija ob upoštevanju opredelitve 
„oddaje“ iz točke (f), prilagodi opredelitev 
„neposredne prodaje“ z delegiranimi akti.

Člen 103l
Nacionalne kvote

1. Nacionalne kvote za proizvodnjo mleka 
in drugih mlečnih izdelkov, trženih v petih 
zaporednih obdobjih dvanajstih mesecev 
z začetkom 1. aprila 2015 (v nadaljnjem 
besedilu „dvanajstmesečna obdobja“), so 
določene v Prilogi [VIIIa].
2. Kvote iz odstavka 1 se razdelijo med 
proizvajalce skladno s členom 103, pri tem 
pa se razlikuje med oddajo in neposredno 
prodajo. Vsaka prekoračitev nacionalnih 
kvot se določi na nacionalni ravni v vsaki 
državi članici v skladu s tem oddelkom, 
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pri tem pa se razlikuje med oddajo in 
neposredno prodajo.
3. Nacionalne kvote, navedene 
v Prilog (VIIIa), se določijo brez 
poseganja v morebitni pregled v luči 
splošnih razmer na trgu in posebnih 
pogojev, ki obstajajo v določenih državah 
članicah.
4. Nacionalne kvote za Bolgarijo, Češko, 
Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, 
Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, 
Slovenijo in Slovaško vključujejo vse 
mleko ali ekvivalent mleka, ki je oddan 
odkupovalcu ali prodan neposredno, ne 
glede na to, ali je proizvedeno ali trženo 
v skladu s prehodnimi ukrepi, ki se 
uporabljajo za te države.
5. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
pravila, ki so potrebna za enotno uporabo 
tega člena v državah članicah. S temi 
pravili se določijo postopki, obveščanje in 
tehnična merila.

Člen 103m
Individualne kvote

1. Individualna(-e) kvota(-e) proizvajalcev 
na dan 1. aprila 2015 so enake njihovi(-
m) individualni(-m) referenčni(-m) 
količini(-am) na dan 31. marca 2015 brez 
poseganja v prenos, prodajo in pretvorbo 
kvote, ki začne veljati na dan 1. aprila 
2015.
2. Proizvajalci imajo lahko bodisi eno ali 
dve individualni kvoti, eno za oddaje in 
drugo za neposredne prodaje. 
Proizvajalčeve količine lahko iz ene kvote 
v drugo na ustrezno utemeljeno zahtevo 
proizvajalca pretvori samo pristojni organ 
države članice.
3. Kadar ima proizvajalec dve kvoti, se 
njegov prispevek za katero koli dolgovano 
presežno dajatev izračuna ločeno za vsako 
kvoto.
4. Del finske nacionalne kvote, dodeljene 
za oddaje iz člena 105l, se lahko s 
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izvedbenimi akti za nadomestilo finskim 
proizvajalcem „SLOM“ poveča na največ 
200 000 ton. Ta rezerva, ki se dodeli 
skladno z zakonodajo Skupnosti, se mora 
uporabiti izključno v imenu proizvajalcev, 
katerih pravica, da ponovno začnejo 
proizvodnjo, je bila prizadeta zaradi 
pristopa.
5. Individualne kvote se po potrebi 
spremenijo za vsako zadevno 
dvanajstmesečno obdobje, tako da vsota 
individualnih kvot za oddajo in za 
neposredno prodajo za vsako državo 
članico ne presega ustreznega dela 
nacionalne kvote, prilagojene v skladu 
s členom 103o, ob upoštevanju vseh 
znižanj zaradi dodelitve v nacionalno 
rezervo, kakor je določeno v členu 103q.

Člen 103n
Dodelitev kvot iz nacionalne rezerve

Države članice sprejmejo pravila, ki 
omogočajo, da se proizvajalcem dodelijo 
vse kvote ali del teh kvot iz nacionalne 
rezerve, kakor je predvideno v členu 103q, 
na podlagi objektivnih meril, o katerih je 
treba obvestiti Komisijo.

Člen 103o
Upravljanje kvot

1. Komisija za vsako državo članico in za 
vsako obdobje pred iztekom tega obdobja z 
izvedbenimi akti iz člena 103af prilagodi 
razdelitev nacionalnih kvot med „oddajo“ 
in „neposredno prodajo“ glede na 
pretvorbe, ki jih zahtevajo proizvajalci, 
med individualnimi kvotami za oddajo in 
za neposredno prodajo.
2. Države članice vsako leto pošljejo 
Komisiji do datumov, ki jih ta določi, in 
skladno s pravili, ki jih Komisija skladno s 
členom 162(2) določi z izvedbenimi akti, 
potrebne informacije za:
a) prilagoditev iz odstavka 1 tega člena;
b) izračun presežne dajatve, ki jo mora 
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plačati posamezna država članica.
Člen 103p

Vsebnost maščobe
1. Vsakemu proizvajalcu se dodeli 
referenčna vsebnost maščob, ki se uporabi 
za individualno kvoto za oddajo, ki je bila 
dodeljena temu proizvajalcu.
2. Za kvote, dodeljene proizvajalcem 
31. marca 2015 v skladu 
s členom 105c(1), je referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 enaka referenčni 
vsebnosti maščob, ki se uporablja za 
navedeno kvoto na ta datum.
3. Referenčna vsebnost maščob se 
spremeni med pretvorbo iz 
člena 103m(2) ter pri pridobivanju, 
prenosu ali začasnem prenosu kvot 
v skladu s pravili, ki jih oblikuje Komisija 
z izvedbenimi akti skladno s členom 
103af(b).
4. Za nove proizvajalce, ki imajo 
individualno kvoto za oddajo dodeljeno 
v celoti iz nacionalnih rezerv, se vsebnost 
maščob določi v skladu s pravili, ki jih 
oblikuje Komisija z izvedbenim aktom 
skladno s členom 103af(b).
5. Individualna referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 se prilagodi, kadar 
je ustrezno, ob začetku veljavnosti te 
uredbe in nato po potrebi na začetku 
vsakega dvanajstmesečnega obdobja, tako 
da se ponderirano povprečje posamezne 
reprezentativne vsebnosti maščob za vsako 
državo članico ne prekorači za več kakor 
0,1 gram na kg referenčne vsebnosti 
maščob, določene v Prilogi [VIIIb].

Člen 103q
Nacionalna rezerva

1. Vsaka država članica vzpostavi 
nacionalno rezervo kot del nacionalnih 
kvot, določenih v Prilogi [VIIIa], zlasti za 
dodelitve, predvidene v členu 103l. 
Nacionalna rezerva se obnovi, če je to 
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primerno, z vnovičnim odvzemom 
nekaterih kvot, kakor je predvideno 
v členu 103r, s tem da se zadrži del 
prenosov, kakor je predvideno 
v členu 103w, ali s splošnim znižanjem 
vseh individualnih kvot. Zadevne kvote 
obdržijo svoj prvotni namen, tj. oddajo ali 
neposredno prodajo.
2. Vse dodatne kvote, dodeljene državi 
članici, se samodejno razporedijo 
v nacionalno rezervo in razdelijo na 
oddajo in neposredno prodajo v skladu 
s predvidenimi potrebami.
3. Kvote, ki se razporedijo v nacionalno 
rezervo, nimajo referenčne vsebnosti 
maščob.

Člen 103r
Primeri neaktivnosti

1. Kadar fizična ali pravna oseba 
z individualnimi kvotami med 
dvanajstmesečnim obdobjem ne izpolnjuje 
več pogojev iz člena 103k a(c), se ustrezne 
količine vrnejo v nacionalno rezervo 
najkasneje do 1. aprila naslednjega 
koledarskega leta, razen če ta oseba 
najkasneje tega dne ponovno postane 
proizvajalec v smislu člena 103l.
Kadar zadevna oseba najkasneje do konca 
drugega dvanajstmesečnega obdobja po 
umiku ponovno postane proizvajalec, se 
cela ali del individualne kvote, ki ga je ta 
oseba umaknila, k njemu vrne najkasneje 
do 1. aprila po datumu vloge.
2. Kadar proizvajalci na trg ne dajo 
količine, ki je enaka najmanj 85 % 
njihove individualne kvote v najmanj 
enem dvanajstmesečnem obdobju, se 
države članice lahko odločijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se v nacionalno rezervo 
vrne celotna neuporabljena kvota ali njen 
del.
Države članice lahko določijo, pod 
kakšnimi pogoji se kvota ponovno dodeli 
zadevnemu proizvajalcu, če ta začne 
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ponovno tržiti.
3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 
v primeru višje sile in v ustrezno 
upravičenih primerih, ki začasno vplivajo 
na proizvodno zmogljivost zadevnih 
proizvajalcev in jih je priznal pristojni 
organ.

Člen 103s
Začasni prenosi

1. Do konca vsakega dvanajstmesečnega 
obdobja države članice za zadevno 
obdobje odobrijo kakršne koli začasne 
prenose dela individualnih kvot, ki jih 
proizvajalci, upravičeni do njih, ne 
nameravajo uporabiti.
Države članice lahko urejajo postopke 
prenosa skladno s kategorijami zadevnih 
proizvajalcev ali mlečnih proizvodnih 
struktur, jih lahko omejijo na raven 
odkupovalca ali dovolijo celotne prenose 
znotraj regij v primerih, navedenih 
v členu 103r(3), ter določijo, do kakšnega 
obsega lahko prenosnik ponovi postopke 
prenosa.
2. Vsaka država članica se lahko odloči, 
da ne bo izvajala odstavka 1 na podlagi 
enega ali obeh naslednjih meril:
a) potrebe po pospeševanju strukturnih 
sprememb in prilagoditev;
b) prednostnih upravnih potreb.

Člen 103t
Prenosi kvot skupaj z zemljiščem

1. Individualne kvote se s kmetijskim 
gospodarstvom prenesejo na proizvajalce, 
ki ga prevzamejo, ko se proda, zakupi, 
prenese z dejanskim ali pričakovanim 
dedovanjem ali na drug način, ki ima 
primerljive pravne posledice za 
proizvajalce, v skladu s podrobnimi 
pravili, ki jih določijo države članice ob 
upoštevanju površin, uporabljenih za 
mlečno proizvodnjo, ali drugih 
objektivnih meril in, kadar je primerno, 
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katerega koli sporazuma med strankama.
Del kvote, ki, kjer je to primerno, ni bil 
prenesen s kmetijskim gospodarstvom, se 
doda k nacionalni rezervi.
2. Kadar so bile kvote prenesene ali se 
prenašajo v skladu z odstavkom 1 
s kmetijskimi zakupi ali na drugačen 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi pripis kvot samo 
proizvajalcem, odločijo, da se kvota ne 
prenese skupaj s kmetijskim 
gospodarstvom.
3. Kadar se zemljišče prenese na javne 
organe oblasti in/ali za uporabo v javnem 
interesu ali kadar se prenos izvede za 
nekmetijske namene, države članice 
zagotovijo, da se sprejmejo potrebni 
ukrepi za zaščito upravičenih interesov 
strank in zlasti, da proizvajalci, ki opustijo 
takšno zemljišče, lahko nadaljujejo 
proizvodnjo mleka, če tako želijo.
4. Kadar se stranki ne sporazumeta, pri 
zakupih, ki naj bi potekali brez kakršne 
koli možnosti obnove pod podobnimi 
pogoji, ali v okoliščinah s primerljivimi 
pravnimi posledicami, se zadevne 
individualne kvote v celoti ali delno 
prenesejo na proizvajalca, ki jih prevzema 
v skladu z določbami, ki so jih sprejele 
države članice, in ob upoštevanju 
upravičenih interesov strank.

Člen 103u
Posebni ukrepi prenosa

1. Za uspešno prestrukturiranje 
proizvodnje mleka ali izboljšanje okolja 
lahko države članice v skladu 
s podrobnimi pravili, ki jih določijo ob 
upoštevanju upravičenih interesov 
zadevnih strank:
a) dodelijo nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih proizvajalcem, ki se 
zavežejo, da bodo nepreklicno v celoti ali 
delno opustili proizvodnjo mleka, in tako 
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sproščene kvote dajo v nacionalne 
rezerve;
b) na podlagi objektivnih meril določijo 
pogoje, po katerih lahko proizvajalci na 
začetku dvanajstmesečnega obdobja 
v zameno za plačilo dosežejo, da jim 
pristojni organ ali ustanova, ki ga ta 
organ imenuje, ponovno dodeli 
individualne kvote, ki so jih ob koncu 
prejšnjega dvanajstmesečnega obdobja 
nepreklicno sprostili drugi proizvajalci 
v zameno za nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih, ki so enaki zgoraj 
navedenemu plačilu;
c) centralizirajo in nadzorujejo prenose 
kvot brez zemljišča;
d) pri zemljiščih, prenesenih za izboljšanje 
okolja, predvidijo, da se zadevna 
individualna kvota dodeli proizvajalcu, ki 
opusti zemljišče, vendar želi nadaljevati 
proizvodnjo mleka;
e) na podlagi objektivnih meril določijo 
regije ali območja zbiranja, znotraj 
katerih je dovoljen nepreklicni prenos 
kvot brez prenosa ustreznih zemljišč 
s ciljem izboljšanja strukture proizvodnje 
mleka;
f) dovolijo, na zahtevo proizvajalca 
pristojnemu organu ali telesu, ki ga 
imenuje ta organ, končni prenos kvot brez 
prenosa ustreznega zemljišča ali 
nasprotno, za izboljšanje strukture 
proizvodnje mleka na ravni kmetijskega 
gospodarstva, ali da omogočijo 
ekstenziviranje proizvodnje.
2. Odstavek 1 se lahko izvaja na 
nacionalni ravni, na ustrezni teritorialni 
ravni ali na določenih zbiralnih območjih.

Člen 103v
Zadržanje kvot

1. Pri prenosih iz členov 103t in 103u 
lahko države članice na podlagi 
objektivnih meril zadržijo del 
individualnih kvot za svojo nacionalno 
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rezervo.
2. Kadar so bile kvote z ustreznim 
zemljiščem ali brez njega prenesene ali se 
prenašajo v skladu s členoma 103t in 
103u s kmetijskimi zakupi ali na drug 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi dodelitev kvot samo 
proizvajalcem, določijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se celotna kvota ali del 
prenesene kvote vrne v nacionalno 
rezervo.

Člen 103w
Pomoč za pridobitev kvot

Noben javni organ ne sme za prodajo, 
prenos ali dodelitev kvot v skladu s tem 
oddelkom dodeliti finančne pomoči, 
povezane neposredno s pridobitvijo kvot.

Člen 103x
Presežna dajatev

1. Za mleko in druge mlečne izdelke, ki se 
dajejo na trg in presegajo nacionalno 
kvoto se plača presežna dajatev.
Dajatev za 100 kilogramov mleka se 
določi pri 27,83 EUR.
2. Države članice Skupnosti dolgujejo 
presežno dajatev, ki izhaja iz prekoračitev 
nacionalne kvote, določene na nacionalni 
ravni ločeno za oddajo in neposredno 
prodajo, in plačajo 99 % dolgovanega 
zneska v EKJS med 16. oktobrom in 
30. novembrom po zadevnem 
dvanajstmesečnem obdobju.
3. Če dajatev iz odstavka 1 ni bila plačana 
pred rokom zapadlosti, po posvetu 
z Odborom za kmetijske sklade Komisija 
odšteje vsoto, enakovredno neplačani 
presežni dajatvi, od mesečnih plačil 
v smislu členov xx in odstavka x člena xx 
horizontalne uredbe (ES). Preden 
Komisija sprejme odločitev, opozori 
zadevno državo članico, ki v enem tednu 
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sporoči svoje stališče. Člen xx horizonalne 
uredbe (ES) ne velja.

Člen 103y
Prispevek proizvajalcev k dolgovani 

presežni dajatvi
Presežna dajatev se v skladu s členoma 
103x in 103ac v celoti razdeli med 
proizvajalce, ki so prispevali k vsaki 
prekoračitvi nacionalnih kvot iz 
člena 103l(2).
Ne glede na člena 103z in 103ac(1) 
dolgujejo proizvajalci državi članici 
plačilo svojega prispevka k dolgovani 
presežni dajatvi, izračunani skladno 
s členi 103o, 103p in 103z, ker so 
prekoračili svoje razpoložljive kvote.

Člen 103z
Presežna dajatev na oddajo

1. Za pripravo končnega obračuna 
presežne dajatve se količine, ki jih odda 
vsak proizvajalec, povečajo ali zmanjšajo, 
da tako kažejo kakršno koli razliko med 
dejansko in referenčno vsebnostjo 
maščob.
2. Na podlagi odločitve države članice se 
prispevek vsakega proizvajalca k plačilu
presežne dajatve – potem ko je bil kateri 
koli neuporabljeni del nacionalne kvote, 
dodeljene za oddaje ponovno dodeljen ali 
ne – določi v sorazmerju z individualnimi 
kvotami vsakega proizvajalca ali v skladu 
z objektivnimi merili, ki jih določijo 
države članice:
a) bodisi na nacionalni ravni na podlagi 
zneska, za katerega je bila presežena 
kvota vsakega proizvajalca,
b) bodisi najprej na ravni odkupovalca in 
potem na nacionalni ravni, kadar je to 
primerno.

Člen 103aa
Vloga odkupovalcev

1. Odkupovalci so odgovorni, da od 
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proizvajalcev zberejo prispevke, ki jih ti 
dolgujejo zaradi presežne dajatve, in 
pristojnemu organu države članice pred 
datumom in z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 103af(d), (f) in (g), ki ga določi 
Komisija, plačajo znesek teh prispevkov, 
odštetih od cene mleka, plačane 
proizvajalcem, odgovornim za 
prekoračitev, sicer pa zbranih na druge 
ustrezne načine.
2. Kadar odkupovalec v celoti ali delno 
nadomesti enega ali več drugih 
odkupovalcev, se individualne kvote, ki so 
na voljo proizvajalcem, upoštevajo za 
preostanek tekočega dvanajstmesečnega 
obdobja, in sicer po odštetju že oddanih 
količin in ob upoštevanju njihove 
vsebnosti maščob. Ta odstavek se 
uporablja tudi, kadar proizvajalec izvaja 
prenos z enega odkupovalca na drugega.
3. Kadar oddane količine proizvajalca 
v referenčnem obdobju presegajo njegovo 
razpoložljivo kvoto, ustrezna država 
članica lahko odloči, da odkupovalec 
odšteje del cene mleka pri kateri koli 
oddaji zadevnega proizvajalca, ki presega 
kvoto, s predplačilom na proizvajalčev 
prispevek v skladu s podrobnimi pravili, ki 
jih določi država članica. Država članica 
lahko s posebno ureditvijo omogoči 
odkupovalcem, da odštejejo to predplačilo, 
kadar proizvajalci oddajajo različnim 
odkupovalcem.

Člen 103ab
Izdajanje dovoljenj

Države članice morajo vnaprej odobriti 
status odkupovalcev v skladu z merili, ki 
jih Komisija določi z delegiranimi akti v 
skladu s členom 103ae(f) in skladno s 
postopkom, določenim z izvedbenimi akti 
v skladu s členom 103af.

Člen 103ac
Presežna dajatev na neposredno prodajo

1. Pri neposredni prodaji se prispevek 
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vsakega proizvajalca k plačilu presežne 
dajatve določi z odločbo države članice, 
potem ko je bil kateri koli neuporabljeni 
del nacionalne kvote, dodeljene za 
neposredno prodajo, ponovno dodeljen ali 
ne, na ustrezni teritorialni ravni ali 
nacionalni ravni.
2. Države članice določijo podlago za 
izračun proizvajalčevega prispevka 
k dolgovani presežni dajatvi na celotno 
količino prodanega mleka, prenesenega 
ali uporabljenega za proizvodnjo 
prodanih ali prenesenih mlečnih izdelkov, 
z uporabo meril, ki jih določi Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 
103ae(b).
3. Pri sestavi končnega obračuna 
presežne dajatve se ne upošteva noben 
popravek, povezan z vsebnostjo maščob.
4. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s 
točkama (d) in (f) člena 103af določi, 
kako in kdaj se presežna dajatev plača 
pristojnemu organu države članice.

Člen 103ad
Preveč plačani ali neplačani zneski
1. Kadar se pri oddaji ali neposredni 
prodaji ugotovi, da presežna dajatev 
zapade v plačilo, prispevek, pobran od 
proizvajalcev, pa je večji od te dajatve, 
lahko država članica:
a) deloma ali v celoti uporabi presežek za 
financiranje ukrepov iz člena 103u(1)(a) 
in/ali
b) ga deloma ali v celoti prerazporedi na 
proizvajalce:
– v prednostnih kategorijah, ki jih določi 
država članica na podlagi objektivnih 
meril, in v obdobju, ki ga določi Komisija 
z delegiranimi akti v skladu s členom 
103ae(g), ali
– na katere vpliva izjemni položaj, ki 
izvira iz nacionalnega predpisa, ločenega 
od sistema kvot za mleko in druge mlečne 
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izdelke in določenega v tem poglavju.
2. Kadar se ugotovi, da ni izplačljiva 
nobena presežna dajatev, se vsa 
predplačila, ki jih zberejo odkupovalci ali 
država članica, povrnejo najkasneje do 
konca naslednjega dvanajstmesečnega 
obdobja.
3. Kadar odkupovalec ne izpolni 
obveznosti, da bi zbral prispevek 
proizvajalcev k presežni dajatvi v skladu 
s členom 103aa, lahko država članica 
zbere neplačane zneske neposredno od 
proizvajalca brez poseganja v kakršne koli 
kazni, ki jih lahko naloži odkupovalcu, ki 
ne izpolnjuje obveznosti.
4. Kadar proizvajalec ali odkupovalec ne 
upošteva roka za plačilo, se državi članici 
plačajo zamudne obresti, ki jih določi 
Komisija s skladu s členom 103af(e).

Člen 103ae
Delegirani akti

Da bi sistem mlečnih kvot dosegel svoje 
cilje, zlasti glede učinkovitosti v uporabi 
in izračunu individualnih kvot ter 
pobiranja in uporabe dajatev, Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pravila za:
a) začasne in dokončne pretvorbe kvot;
b) dodelitev neporabljenih kvot;
c) prag za koeficient vsebnosti maščobe;
d) obveznost za proizvajalce, da oddajajo 
odkupovalcem z dovoljenjem;
e) merila za odobritev odkupovalcev v 
državah članicah;
f) ciljna merila za prerazporeditev 
dodatnih dajatev;
g) vse spremembe opredelitve 
„neposredne prodaje“ ob upoštevanju 
opredelitve „oddaje“ iz člena 103k(f).

Člen 103af
Izvedbeni akti
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Komisija z izvedbenimi akti določi pravila, 
ki so potrebna za uporabo sistema kvot, 
vključno z/s:
a) dokončnimi pretvorbami in 
razdelitvami nacionalnih kvot med dobave 
in neposredne prodaje po uradnem 
obvestilu držav članic;
b) določitvijo koeficienta vsebnosti 
maščobe za posamezne kvote in popravek 
vsebnosti maščobe;
c) ekvivalentom mleka, ki ga določijo 
države članice;
d) postopkom, časovnim razponom in 
izvedbo plačila dajatve, prerazporeditvijo 
dodatne dajatve in zmanjšanjem ali 
predplačili, če je treba spoštovati roke;
e) uporabo obresti za zamude pri plačilu 
in pravilnih obremenitev za dajatve;
f) obveščanjem proizvajalcev o novih 
opredelitvah, obveščanjem o individualnih 
kvotah in dajatvah;
g) informacijami o uporabi dodanih 
dajatev in dogovorih v zvezi njimi v 
mlečnem sektorju;
h) določitvijo vzorca za izjave o dobavah 
in neposrednih prodajah;
i) dajanjem izjav, vodenjem registrov in 
obveščanjem proizvajalcev in 
odkupovalcev;
j) pregledi oddaj in neposrednih prodaj.

Or. es

Obrazložitev

Sistem kvot bi bilo treba v mlečnem sektorju ohraniti vsaj do leta 2020, kar je v skladu s 
politiko Parlamenta, da se podaljšajo sistemi omejitve proizvodnje sladkorja in vina. V 
mlečnem sektorju je potrebnega več časa za prehodno prilagoditev liberalizaciji trga.

Predlog spremembe 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje II – oddelek III – pododdelek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PODODDELEK 1
SISTEM OMEJEVANJA 

PROIZVODNJE V MLEČNEM 
SEKTORJU
Člen 103k

Opredelitve pojmov
1. Za namene tega oddelka se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov:
a) „mleko“ pomeni proizvod, dobljen z 
molžo ene ali več krav;
b) „drugi mlečni proizvodi“ pomeni vse 
mlečne proizvode razen mleka, zlasti 
posneto mleko, smetano, maslo, jogurt in 
sir; če je ustrezno, se lahko spremenijo v 
„ekvivalente mleka“, tako da se uporabi 
koeficient, ki ga z izvedbenimi akti določi 
Komisija;
c) „proizvajalec“ pomeni kmeta s 
kmetijskim gospodarstvom na 
geografskem ozemlju države članice, ki 
proizvaja in trži mleko ali ki namerava to 
početi v zelo bližnji prihodnosti;
d) „kmetijsko gospodarstvo“: kot je 
določeno v členu 4 uredbe EU o 
neposrednih plačilih;
e) „odkupovalec“ pomeni podjetje ali 
skupino, ki od proizvajalcev kupuje 
mleko;
– zbirajo, pakirajo, skladiščijo, hladijo ali 
predelajo, vključno na podlagi pogodbe;
– prodajo enemu ali več podjetjem, ki 
obdelujejo ali predelujejo mleko ali druge 
mlečne izdelke;
f) „oddaja“ pomeni kakršno koli oddajo 
mleka, ne pa tudi drugih mlečnih 
proizvodov, proizvajalca odkupovalcu, pri 
čemer prevoz lahko izvede proizvajalec, 
kupec, podjetje, ki predeluje ali obdeluje 
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take izdelke, ali tretja stran;
g) „neposredna prodaja“ pomeni kakršno 
koli prodajo ali prenos mleka proizvajalca 
neposredno potrošniku ter kakršno koli 
prodajo ali prenos drugih mlečnih 
proizvodov, ki ju opravi proizvajalec;
h) „trženje“ pomeni oddajo mleka ali 
neposredno prodajo mleka ali drugih 
mlečnih izdelkov;
i) „individualna kvota“ pomeni kvoto 
proizvajalca 1. aprila katerega koli 
dvanajstmesečnega obdobja;
j) „nacionalna kvota“ pomeni kvoto iz 
člena 1031, ki se določi za posamezno 
državo članico;
k) „razpoložljiva kvota“ pomeni kvoto, ki 
je proizvajalcem na voljo 31. marca 
v dvanajstmesečnem obdobju, za katero se 
izračuna presežna dajatev ob upoštevanju 
vseh prenosov, prodaje, pretvorb in 
začasnih prerazporeditev iz te uredbe, ki 
so bili izvedeni v tem dvanajstmesečnem 
obdobju.
2. Kar zadeva opredelitve v točki (e) 
odstavka 1, se za odkupovalca šteje katera 
koli skupina odkupovalcev na istem 
geografskem območju, ki izvaja upravne 
in knjigovodske dejavnosti, potrebne za 
plačilo presežne dajatve v imenu svojih 
članov. Za namene prvega stavka tega 
pododstavka se Grčija šteje za enotno 
geografsko območje in skupino 
odkupovalcev lahko šteje za uradni organ;
3. Da se predvsem zagotovi, da trženo 
mleko ali drugi trženi mlečni izdelki ne bi 
bili izključeni z ureditve s kvotami, lahko 
Komisija ob upoštevanju opredelitve 
„oddaje“ iz točke (f), prilagodi opredelitev 
„neposredne prodaje“ z delegiranimi akti.

Člen 103l
Nacionalne kvote

1. Nacionalne kvote za proizvodnjo mleka 
in drugih mlečnih izdelkov, trženih v petih 
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zaporednih obdobjih dvanajstih mesecev 
z začetkom 1. aprila 2015 (v nadaljnjem 
besedilu „dvanajstmesečna obdobja“), so 
določene v Prilogi [VIIIa].
2. Kvote iz odstavka 1 se razdelijo med 
proizvajalce skladno s členom 103, pri tem 
pa se razlikuje med oddajo in neposredno 
prodajo. Vsaka prekoračitev nacionalnih 
kvot se določi na nacionalni ravni v vsaki 
državi članici v skladu s tem oddelkom, 
pri tem pa se razlikuje med oddajo in 
neposredno prodajo.
3. Nacionalne kvote, navedene 
v Prilog (VIIIa), se določijo brez 
poseganja v morebitni pregled v luči 
splošnih razmer na trgu in posebnih 
pogojev, ki obstajajo v določenih državah 
članicah.
4. Nacionalne kvote za Bolgarijo, Češko, 
Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, 
Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, 
Slovenijo in Slovaško vključujejo vse 
mleko ali ekvivalent mleka, ki je oddan 
odkupovalcu ali prodan neposredno, ne 
glede na to, ali je proizvedeno ali trženo 
v skladu s prehodnimi ukrepi, ki se 
uporabljajo za te države.
5. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
pravila, ki so potrebna za enotno uporabo 
tega člena v državah članicah. S temi 
pravili se določijo postopki, obveščanje in 
tehnična merila.

Člen 103m
Individualne kvote

1. Individualna(-e) kvota(-e) proizvajalcev 
na dan 1. aprila 2015 so enake njihovi(-
m) individualni(-m) referenčni(-m) 
količini(-am) na dan 31. marca 2015 brez 
poseganja v prenos, prodajo in pretvorbo 
kvote, ki začne veljati na dan 1. aprila 
2015.
2. Proizvajalci imajo lahko bodisi eno ali 
dve individualni kvoti, eno za oddaje in 
drugo za neposredne prodaje. 
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Proizvajalčeve količine lahko iz ene kvote 
v drugo na ustrezno utemeljeno zahtevo 
proizvajalca pretvori samo pristojni organ 
države članice.
3. Kadar ima proizvajalec dve kvoti, se 
njegov prispevek za katero koli dolgovano 
presežno dajatev izračuna ločeno za vsako 
kvoto.
4. Del finske nacionalne kvote, dodeljene 
za oddaje iz člena 105l, se lahko s 
izvedbenimi akti za nadomestilo finskim 
proizvajalcem „SLOM“ poveča na največ 
200 000 ton. Ta rezerva, ki se dodeli 
skladno z zakonodajo Skupnosti, se mora 
uporabiti izključno v imenu proizvajalcev, 
katerih pravica, da ponovno začnejo 
proizvodnjo, je bila prizadeta zaradi 
pristopa.
5. Individualne kvote se po potrebi 
spremenijo za vsako zadevno 
dvanajstmesečno obdobje, tako da vsota 
individualnih kvot za oddajo in za 
neposredno prodajo za vsako državo 
članico ne presega ustreznega dela 
nacionalne kvote, prilagojene v skladu 
s členom 103o, ob upoštevanju vseh 
znižanj zaradi dodelitve v nacionalno 
rezervo, kakor je določeno v členu 103q.

Člen 103n
Dodelitev kvot iz nacionalne rezerve

Države članice sprejmejo pravila, ki 
omogočajo, da se proizvajalcem dodelijo 
vse kvote ali del teh kvot iz nacionalne 
rezerve, kakor je predvideno v členu 103q, 
na podlagi objektivnih meril, o katerih je 
treba obvestiti Komisijo.

Člen 103o
Upravljanje kvot

1. Komisija za vsako državo članico in za 
vsako obdobje pred iztekom tega obdobja z 
izvedbenimi akti iz člena 103af prilagodi 
razdelitev nacionalnih kvot med „oddajo“ 
in „neposredno prodajo“ glede na 
pretvorbe, ki jih zahtevajo proizvajalci, 
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med individualnimi kvotami za oddajo in 
za neposredno prodajo.
2. Države članice vsako leto pošljejo 
Komisiji do datumov, ki jih ta določi, in 
skladno s pravili, ki jih Komisija skladno s 
členom 162(2) določi z izvedbenimi akti, 
potrebne informacije za:
a) prilagoditev iz odstavka 1 tega člena;
b) izračun presežne dajatve, ki jo mora 
plačati posamezna država članica.

Člen 103p
Vsebnost maščobe

1. Vsakemu proizvajalcu se dodeli 
referenčna vsebnost maščob, ki se uporabi 
za individualno kvoto za oddajo, ki je bila 
dodeljena temu proizvajalcu.
2. Za kvote, dodeljene proizvajalcem 
31. marca 2015 v skladu 
s členom 105c(1), je referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 enaka referenčni 
vsebnosti maščob, ki se uporablja za 
navedeno kvoto na ta datum.
3. Referenčna vsebnost maščob se 
spremeni med pretvorbo iz 
člena 103m(2) ter pri pridobivanju, 
prenosu ali začasnem prenosu kvot 
v skladu s pravili, ki jih oblikuje Komisija 
z izvedbenimi akti skladno s členom 
103af(b).
4. Za nove proizvajalce, ki imajo 
individualno kvoto za oddajo dodeljeno 
v celoti iz nacionalnih rezerv, se vsebnost 
maščob določi v skladu s pravili, ki jih 
oblikuje Komisija z izvedbenim aktom 
skladno s členom 103af(b).
5. Individualna referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 se prilagodi, kadar 
je ustrezno, ob začetku veljavnosti te 
uredbe in nato po potrebi na začetku 
vsakega dvanajstmesečnega obdobja, tako 
da se ponderirano povprečje posamezne 
reprezentativne vsebnosti maščob za vsako 
državo članico ne prekorači za več kakor 
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0,1 gram na kg referenčne vsebnosti 
maščob, določene v Prilogi [VIIIb].

Člen 103q
Nacionalna rezerva

1. Vsaka država članica vzpostavi 
nacionalno rezervo kot del nacionalnih 
kvot, določenih v Prilogi [VIIIa], zlasti za 
dodelitve, predvidene v členu 103l. 
Nacionalna rezerva se obnovi, če je to 
primerno, z vnovičnim odvzemom 
nekaterih kvot, kakor je predvideno 
v členu 103r, s tem da se zadrži del 
prenosov, kakor je predvideno 
v členu 103w, ali s splošnim znižanjem 
vseh individualnih kvot. Zadevne kvote 
obdržijo svoj prvotni namen, tj. oddajo ali 
neposredno prodajo.
2. Vse dodatne kvote, dodeljene državi 
članici, se samodejno razporedijo 
v nacionalno rezervo in razdelijo na 
oddajo in neposredno prodajo v skladu 
s predvidenimi potrebami.
3. Kvote, ki se razporedijo v nacionalno 
rezervo, nimajo referenčne vsebnosti 
maščob.

Člen 103r
Primeri neaktivnosti

1. Kadar fizična ali pravna oseba 
z individualnimi kvotami med 
dvanajstmesečnim obdobjem ne izpolnjuje 
več pogojev iz člena 103k a(c), se ustrezne 
količine vrnejo v nacionalno rezervo 
najkasneje do 1. aprila naslednjega 
koledarskega leta, razen če ta oseba 
najkasneje tega dne ponovno postane 
proizvajalec v smislu člena 103l.
Kadar zadevna oseba najkasneje do konca 
drugega dvanajstmesečnega obdobja po 
umiku ponovno postane proizvajalec, se 
cela ali del individualne kvote, ki ga je ta 
oseba umaknila, k njemu vrne najkasneje 
do 1. aprila po datumu vloge.
2. Kadar proizvajalci na trg ne dajo 
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količine, ki je enaka najmanj 85 % 
njihove individualne kvote v najmanj 
enem dvanajstmesečnem obdobju, se 
države članice lahko odločijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se v nacionalno rezervo 
vrne celotna neuporabljena kvota ali njen 
del.
Države članice lahko določijo, pod 
kakšnimi pogoji se kvota ponovno dodeli 
zadevnemu proizvajalcu, če ta začne 
ponovno dajati na trg.
3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 
v primeru višje sile in v ustrezno 
upravičenih primerih, ki začasno vplivajo 
na proizvodno zmogljivost zadevnih 
proizvajalcev in jih je priznal pristojni 
organ.

Člen 103s
Začasni prenosi

1. Do konca vsakega dvanajstmesečnega 
obdobja države članice za zadevno 
obdobje odobrijo kakršne koli začasne 
prenose dela individualnih kvot, ki jih 
proizvajalci, upravičeni do njih, ne 
nameravajo uporabiti.
Države članice lahko urejajo postopke 
prenosa skladno s kategorijami zadevnih 
proizvajalcev ali mlečnih proizvodnih 
struktur, jih lahko omejijo na raven 
odkupovalca ali dovolijo celotne prenose 
znotraj regij v primerih, navedenih 
v členu 103r(3), ter določijo, do kakšnega 
obsega lahko prenosnik ponovi postopke 
prenosa.
2. Vsaka država članica se lahko odloči, 
da ne bo izvajala odstavka 1 na podlagi 
enega ali obeh naslednjih meril:
a) potrebe po pospeševanju strukturnih 
sprememb in prilagoditev;
b) prednostnih upravnih potreb.

Člen 103t
Prenosi kvot skupaj z zemljiščem
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1. Individualne kvote se s kmetijskim 
gospodarstvom prenesejo na proizvajalce, 
ki ga prevzamejo, ko se proda, zakupi, 
prenese z dejanskim ali pričakovanim 
dedovanjem ali na drug način, ki ima 
primerljive pravne posledice za 
proizvajalce, v skladu s podrobnimi 
pravili, ki jih določijo države članice ob 
upoštevanju površin, uporabljenih za 
mlečno proizvodnjo, ali drugih 
objektivnih meril in, kadar je primerno, 
katerega koli sporazuma med strankama.
Del kvote, ki, kjer je to primerno, ni bil 
prenesen s kmetijskim gospodarstvom, se 
doda k nacionalni rezervi.
2. Kadar so bile kvote prenesene ali se 
prenašajo v skladu z odstavkom 1 
s kmetijskimi zakupi ali na drugačen 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi pripis kvot samo 
proizvajalcem, odločijo, da se kvota ne 
prenese skupaj s kmetijskim 
gospodarstvom.
3. Kadar se zemljišče prenese na javne 
organe oblasti in/ali za uporabo v javnem 
interesu ali kadar se prenos izvede za 
nekmetijske namene, države članice 
zagotovijo, da se sprejmejo potrebni 
ukrepi za zaščito upravičenih interesov 
strank in zlasti, da proizvajalci, ki opustijo 
takšno zemljišče, lahko nadaljujejo 
proizvodnjo mleka, če tako želijo.
4. Kadar se stranki ne sporazumeta, pri 
zakupih, ki naj bi potekali brez kakršne 
koli možnosti obnove pod podobnimi 
pogoji, ali v okoliščinah s primerljivimi 
pravnimi posledicami se zadevne 
individualne kvote v celoti ali delno 
prenesejo na proizvajalca, ki jih 
prevzema, v skladu z določbami, ki so jih 
sprejele države članice, in ob upoštevanju 
upravičenih interesov strank.

Člen 103u
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Posebni ukrepi prenosa
1. Za uspešno prestrukturiranje 
proizvodnje mleka ali izboljšanje okolja 
lahko države članice v skladu 
s podrobnimi pravili, ki jih določijo ob 
upoštevanju upravičenih interesov 
zadevnih strank:
a) dodelijo nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih proizvajalcem, ki se 
zavežejo, da bodo nepreklicno v celoti ali 
delno opustili proizvodnjo mleka, in tako 
sproščene kvote dajo v nacionalne 
rezerve;
b) na podlagi objektivnih meril določijo 
pogoje, po katerih lahko proizvajalci na 
začetku dvanajstmesečnega obdobja 
v zameno za plačilo dosežejo, da jim 
pristojni organ ali ustanova, ki ga ta 
organ imenuje, ponovno dodeli 
individualne kvote, ki so jih ob koncu 
prejšnjega dvanajstmesečnega obdobja 
nepreklicno sprostili drugi proizvajalci 
v zameno za nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih, ki so enaki zgoraj 
navedenemu plačilu;
c) centralizirajo in nadzorujejo prenose 
kvot brez zemljišča;
d) pri zemljiščih, prenesenih za izboljšanje 
okolja, predvidijo, da se zadevna 
individualna kvota dodeli proizvajalcu, ki 
opusti zemljišče, vendar želi nadaljevati 
proizvodnjo mleka;
e) na podlagi objektivnih meril določijo 
regije ali območja zbiranja, znotraj 
katerih je dovoljen nepreklicni prenos 
kvot brez prenosa ustreznih zemljišč 
s ciljem izboljšanja strukture proizvodnje 
mleka;
f) dovolijo, na zahtevo proizvajalca 
pristojnemu organu ali telesu, ki ga 
imenuje ta organ, končni prenos kvot brez 
prenosa ustreznega zemljišča ali 
nasprotno, za izboljšanje strukture 
proizvodnje mleka na ravni kmetijskega 
gospodarstva, ali da omogočijo 
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ekstenziviranje proizvodnje.
2. Odstavek 1 se lahko izvaja na 
nacionalni ravni, na ustrezni teritorialni 
ravni ali na določenih zbiralnih območjih.

Člen 103v
Zadržanje kvot

1. Pri prenosih iz členov 103t in 103u 
lahko države članice na podlagi 
objektivnih meril zadržijo del 
individualnih kvot za svojo nacionalno 
rezervo.
2. Kadar so bile kvote z ustreznim 
zemljiščem ali brez njega prenesene ali se 
prenašajo v skladu s členoma 103t in 
103u s kmetijskimi zakupi ali na drug 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi dodelitev kvot samo 
proizvajalcem, določijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se celotna kvota ali del 
prenesene kvote vrne v nacionalno 
rezervo.

Člen 103w
Pomoč za pridobitev kvot

Noben javni organ ne sme za prodajo, 
prenos ali dodelitev kvot v skladu s tem 
oddelkom dodeliti finančne pomoči, 
povezane neposredno s pridobitvijo kvot.

Člen 103x
Presežna dajatev

1. Za mleko in druge mlečne izdelke, ki se 
dajejo na trg in presegajo nacionalno 
kvoto se plača presežna dajatev.
Dajatev za 100 kilogramov mleka se 
določi pri 27,83 EUR.
2. Države članice Skupnosti dolgujejo 
presežno dajatev, ki izhaja iz prekoračitev 
nacionalne kvote, določene na nacionalni 
ravni ločeno za oddajo in neposredno 
prodajo, in plačajo 99 % dolgovanega 
zneska v EKJS med 16. oktobrom in 
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30. novembrom po zadevnem 
dvanajstmesečnem obdobju.
3. Če dajatev iz odstavka 1 ni bila plačana 
pred rokom zapadlosti, po posvetu 
z Odborom za kmetijske sklade Komisija 
odšteje vsoto, enakovredno neplačani 
presežni dajatvi, od mesečnih plačil 
v smislu členov xx in odstavka x člena xx 
horizontalne uredbe (ES). Preden 
Komisija sprejme odločitev, opozori 
zadevno državo članico, ki v enem tednu 
sporoči svoje stališče. Člen xx horizonalne 
uredbe (ES) ne velja.

Člen 103y
Prispevek proizvajalcev k dolgovani 

presežni dajatvi
Presežna dajatev se v skladu s členoma 
103x in 103ac v celoti razdeli med 
proizvajalce, ki so prispevali k vsaki 
prekoračitvi nacionalnih kvot iz 
člena 103l(2).
Ne glede na člena 103z in 103ac(1) 
dolgujejo proizvajalci državi članici 
plačilo svojega prispevka k dolgovani 
presežni dajatvi, izračunani skladno 
s členi 103o, 103p in 103z, ker so 
prekoračili svoje razpoložljive kvote.

Člen 103z
Presežna dajatev na oddajo

1. Za pripravo končnega obračuna 
presežne dajatve se količine, ki jih odda 
vsak proizvajalec, povečajo ali zmanjšajo, 
da tako kažejo kakršno koli razliko med 
dejansko in referenčno vsebnostjo 
maščob.
2. Na podlagi odločitve države članice se 
prispevek vsakega proizvajalca k plačilu 
presežne dajatve – potem ko je bil kateri 
koli neuporabljeni del nacionalne kvote, 
dodeljene za oddaje ponovno dodeljen ali 
ne – določi v sorazmerju z individualnimi 
kvotami vsakega proizvajalca ali v skladu 
z objektivnimi merili, ki jih določijo 
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države članice:
a) bodisi na nacionalni ravni na podlagi 
zneska, za katerega je bila presežena 
kvota vsakega proizvajalca,
b) bodisi najprej na ravni odkupovalca in 
potem na nacionalni ravni, kadar je to 
primerno.

Člen 103aa
Vloga odkupovalcev

1. Odkupovalci so odgovorni, da od 
proizvajalcev zberejo prispevke, ki jih ti 
dolgujejo zaradi presežne dajatve, in 
pristojnemu organu države članice pred 
datumom in z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 103af(d), (f) in (g), ki ga določi 
Komisija, plačajo znesek teh prispevkov, 
odštetih od cene mleka, plačane 
proizvajalcem, odgovornim za 
prekoračitev, sicer pa zbranih na druge 
ustrezne načine.
2. Kadar odkupovalec v celoti ali delno 
nadomesti enega ali več drugih 
odkupovalcev, se individualne kvote, ki so 
na voljo proizvajalcem, upoštevajo za 
preostanek tekočega dvanajstmesečnega 
obdobja, in sicer po odštetju že oddanih 
količin in ob upoštevanju njihove 
vsebnosti maščob. Ta odstavek se 
uporablja tudi, kadar proizvajalec izvaja 
prenos z enega odkupovalca na drugega.
3. Kadar oddane količine proizvajalca 
v referenčnem obdobju presegajo njegovo 
razpoložljivo kvoto, ustrezna država 
članica lahko odloči, da odkupovalec 
odšteje del cene mleka pri kateri koli 
oddaji zadevnega proizvajalca, ki presega 
kvoto, s predplačilom na proizvajalčev 
prispevek v skladu s podrobnimi pravili, ki 
jih določi država članica. Država članica 
lahko s posebno ureditvijo omogoči 
odkupovalcem, da odštejejo to predplačilo, 
kadar proizvajalci oddajajo različnim 
odkupovalcem.

Člen 103ab
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Izdajanje dovoljenj
Države članice morajo vnaprej odobriti 
status odkupovalcev v skladu z merili, ki 
jih Komisija določi z delegiranimi akti v 
skladu s členom 103ae(f) in skladno s 
postopkom, določenim z izvedbenimi akti 
v skladu s členom 103af.

Člen 103ac
Presežna dajatev na neposredno prodajo

1. Pri neposredni prodaji se prispevek 
vsakega proizvajalca k plačilu presežne 
dajatve določi z odločbo države članice, 
potem ko je bil kateri koli neuporabljeni 
del nacionalne kvote, dodeljene za 
neposredno prodajo, ponovno dodeljen ali 
ne, na ustrezni teritorialni ravni ali 
nacionalni ravni.
2. Države članice določijo podlago za 
izračun proizvajalčevega prispevka 
k dolgovani presežni dajatvi na celotno 
količino prodanega mleka, prenesenega 
ali uporabljenega za proizvodnjo 
prodanih ali prenesenih mlečnih izdelkov, 
z uporabo meril, ki jih določi Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 
103ae(b).
3. Pri sestavi končnega obračuna 
presežne dajatve se ne upošteva noben 
popravek, povezan z vsebnostjo maščob.
4. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s 
točkama (d) in (f) člena 103af določi, 
kako in kdaj se presežna dajatev plača 
pristojnemu organu države članice.

Člen 103ad
Preveč plačani ali neplačani zneski
1. Kadar se pri oddaji ali neposredni 
prodaji ugotovi, da presežna dajatev 
zapade v plačilo, prispevek, pobran od 
proizvajalcev, pa je večji od te dajatve, 
lahko država članica:
a) deloma ali v celoti uporabi presežek za 
financiranje ukrepov iz člena 103u(1)(a) 
in/ali
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b) ga deloma ali v celoti prerazporedi na 
proizvajalce:
– v prednostnih kategorijah, ki jih določi 
država članica na podlagi objektivnih 
meril, in v obdobju, ki ga določi Komisija 
z delegiranimi akti v skladu s členom 
103ae(g), ali
– na katere vpliva izjemni položaj, ki 
izvira iz nacionalnega predpisa, ločenega 
od sistema kvot za mleko in druge mlečne 
izdelke in določenega v tem poglavju.
2. Kadar se ugotovi, da ni izplačljiva 
nobena presežna dajatev, se vsa 
predplačila, ki jih zberejo odkupovalci ali 
država članica, povrnejo najkasneje do 
konca naslednjega dvanajstmesečnega 
obdobja.
3. Kadar odkupovalec ne izpolni 
obveznosti, da bi zbral prispevek 
proizvajalcev k presežni dajatvi v skladu 
s členom 103aa, lahko država članica 
zbere neplačane zneske neposredno od 
proizvajalca brez poseganja v kakršne koli 
kazni, ki jih lahko naloži odkupovalcu, ki 
ne izpolnjuje obveznosti.
4. Kadar proizvajalec ali odkupovalec ne 
upošteva roka za plačilo, se državi članici 
plačajo zamudne obresti, ki jih določi 
Komisija s skladu s členom 103af(e).

Člen 103ae
Delegirani akti

Da bi sistem mlečnih kvot dosegel svoje 
cilje, zlasti glede učinkovitosti v uporabi 
in izračunu individualnih kvot ter 
pobiranja in uporabe dajatev, Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pravila za:
a) začasne in dokončne pretvorbe kvot;
b) dodelitev neporabljenih kvot;
c) prag za koeficient vsebnosti maščobe;
d) obveznost za proizvajalce, da oddajajo 
odobrenim odkupovalcem;
e) merila za odobritev odkupovalcev v 
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državah članicah;
f) ciljna merila za prerazporeditev 
dodatnih dajatev;
g) vse spremembe opredelitve 
„neposredne prodaje“ ob upoštevanju 
opredelitve „oddaje“ iz člena 103k(f).

Člen 103af
Izvedbeni akti

Komisija z izvedbenimi akti določi pravila, 
ki so potrebna za uporabo sistema kvot, 
vključno z:
a) dokončnimi pretvorbami in 
razdelitvami nacionalnih kvot med dobave 
in neposredne prodaje po uradnem 
obvestilu držav članic;
b) določitvijo koeficienta vsebnosti 
maščobe za posamezne kvote in popravek 
vsebnosti maščobe;
c) ekvivalentom mleka, ki ga določijo 
države članice;
d) postopkom, časovnim razponom in 
izvedbo plačila dajatve, prerazporeditvijo 
dodatne dajatve in zmanjšanjem ali 
predplačili, če je treba spoštovati roke;
e) uporabo obresti za zamude pri plačilu 
in pravilnih obremenitev za dajatve;
f) obveščanjem proizvajalcev o novih 
opredelitvah, obveščanjem o individualnih 
kvotah in dajatvah;
g) informacijami o uporabi dodanih 
dajatev in dogovorih v zvezi njimi v 
mlečnem sektorju;
h) določitvijo vzorca za izjave o dobavah 
in neposrednih prodajah;
i) dajanjem izjav, vodenjem registrov in 
obveščanjem proizvajalcev in 
odkupovalcev;
j) pregledi oddaj in neposrednih prodaj.

Or. es
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Predlog spremembe 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje II – oddelek III – pododdelek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PODODDELEK 1
SISTEM OMEJEVANJA 

PROIZVODNJE V MLEČNEM 
SEKTORJU
Člen 103k

Opredelitve pojmov
1. Za namene tega oddelka se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov:
a) „mleko“ pomeni proizvod, dobljen z 
molžo ene ali več krav;
b) „drugi mlečni proizvodi“ pomeni vse 
mlečne proizvode razen mleka, zlasti 
posneto mleko, smetano, maslo, jogurt in 
sir; če je ustrezno, se lahko spremenijo v 
„ekvivalente mleka“, tako da se uporabi 
koeficient, ki ga z izvedbenimi akti določi 
Komisija;
c) „proizvajalec“ pomeni kmeta s 
kmetijskim gospodarstvom na 
geografskem ozemlju države članice, ki 
proizvaja in trži mleko ali ki namerava to 
početi v zelo bližnji prihodnosti;
d) „kmetijsko gospodarstvo“: kot je 
določeno v členu 4 uredbe EU o 
neposrednih plačilih;
e) „odkupovalec“ pomeni podjetje ali 
skupino, ki od proizvajalcev kupuje 
mleko;
– zbirajo, pakirajo, skladiščijo, hladijo ali 
predelajo, vključno na podlagi pogodbe;
– prodajo enemu ali več podjetjem, ki 
obdelujejo ali predelujejo mleko ali druge 
mlečne izdelke;
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f) „oddaja“ pomeni kakršno koli oddajo 
mleka, ne pa tudi drugih mlečnih 
proizvodov, proizvajalca odkupovalcu, pri 
čemer prevoz lahko izvede proizvajalec, 
kupec, podjetje, ki predeluje ali obdeluje 
take izdelke, ali tretja stran;
g) „neposredna prodaja“ pomeni kakršno 
koli prodajo ali prenos mleka proizvajalca 
neposredno potrošniku ter kakršno koli 
prodajo ali prenos drugih mlečnih 
proizvodov, ki ju opravi proizvajalec;
h) „trženje“ pomeni oddajo mleka ali 
neposredno prodajo mleka ali drugih 
mlečnih izdelkov;
i) „individualna kvota“ pomeni kvoto 
proizvajalca 1. aprila katerega koli 
dvanajstmesečnega obdobja;
j) „nacionalna kvota“ pomeni kvoto iz 
člena 1031, ki se določi za posamezno 
državo članico;
k) „razpoložljiva kvota“ pomeni kvoto, ki 
je proizvajalcem na voljo 31. marca 
v dvanajstmesečnem obdobju, za katero se 
izračuna presežna dajatev ob upoštevanju 
vseh prenosov, prodaje, pretvorb in 
začasnih prerazporeditev iz te uredbe, ki 
so bili izvedeni v tem dvanajstmesečnem 
obdobju.
2. Kar zadeva opredelitve v točki (e) 
odstavka 1, se za odkupovalca šteje katera 
koli skupina odkupovalcev na istem 
geografskem območju, ki izvaja upravne 
in knjigovodske dejavnosti, potrebne za 
plačilo presežne dajatve v imenu svojih 
članov. Za namene prvega stavka tega 
pododstavka se Grčija šteje za enotno 
geografsko območje in skupino 
odkupovalcev lahko šteje za uradni organ;
3. Da se predvsem zagotovi, da trženo 
mleko ali drugi trženi mlečni izdelki ne bi 
bili izključeni z ureditve s kvotami, lahko 
Komisija ob upoštevanju opredelitve 
„oddaje“ iz točke (f), prilagodi opredelitev 
„neposredne prodaje“ z delegiranimi akti.
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Člen 103l
Nacionalne kvote

1. Nacionalne kvote za proizvodnjo mleka 
in drugih mlečnih izdelkov, trženih v petih 
zaporednih obdobjih dvanajstih mesecev 
z začetkom 1. aprila 2015 (v nadaljnjem 
besedilu „dvanajstmesečna obdobja“), so 
določene v Prilogi [VIIIa].
2. Kvote iz odstavka 1 se razdelijo med 
proizvajalce skladno s členom 103, pri tem 
pa se razlikuje med oddajo in neposredno 
prodajo. Vsaka prekoračitev nacionalnih 
kvot se določi na nacionalni ravni v vsaki 
državi članici v skladu s tem oddelkom, 
pri tem pa se razlikuje med oddajo in 
neposredno prodajo.
3. Nacionalne kvote, navedene 
v Prilog (VIIIa), se določijo brez 
poseganja v morebitni pregled v luči 
splošnih razmer na trgu in posebnih 
pogojev, ki obstajajo v določenih državah 
članicah.
4. Nacionalne kvote za Bolgarijo, Češko, 
Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, 
Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, 
Slovenijo in Slovaško vključujejo vse 
mleko ali ekvivalent mleka, ki je oddan 
odkupovalcu ali prodan neposredno, ne 
glede na to, ali je proizvedeno ali trženo 
v skladu s prehodnimi ukrepi, ki se 
uporabljajo za te države.
5. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
pravila, ki so potrebna za enotno uporabo 
tega člena v državah članicah. S temi 
pravili se določijo postopki, obveščanje in 
tehnična merila.

Člen 103m
Individualne kvote

1. Individualna(-e) kvota(-e) proizvajalcev 
na dan 1. aprila 2015 so enake njihovi(-
m) individualni(-m) referenčni(-m) 
količini(-am) na dan 31. marca 2015 brez 
poseganja v prenos, prodajo in pretvorbo 
kvote, ki začne veljati na dan 1. aprila 
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2015.
2. Proizvajalci imajo lahko bodisi eno ali 
dve individualni kvoti, eno za oddaje in 
drugo za neposredne prodaje. 
Proizvajalčeve količine lahko iz ene kvote 
v drugo na ustrezno utemeljeno zahtevo 
proizvajalca pretvori samo pristojni organ 
države članice.
3. Kadar ima proizvajalec dve kvoti, se 
njegov prispevek za katero koli dolgovano 
presežno dajatev izračuna ločeno za vsako 
kvoto.
4. Del finske nacionalne kvote, dodeljene 
za oddaje iz člena 105l, se lahko s 
izvedbenimi akti za nadomestilo finskim 
proizvajalcem „SLOM“ poveča na največ 
200 000 ton. Ta rezerva, ki se dodeli 
skladno z zakonodajo Skupnosti, se mora 
uporabiti izključno v imenu proizvajalcev, 
katerih pravica, da ponovno začnejo 
proizvodnjo, je bila prizadeta zaradi 
pristopa.
5. Individualne kvote se po potrebi 
spremenijo za vsako zadevno 
dvanajstmesečno obdobje, tako da vsota 
individualnih kvot za oddajo in za 
neposredno prodajo za vsako državo 
članico ne presega ustreznega dela 
nacionalne kvote, prilagojene v skladu 
s členom 103o, ob upoštevanju vseh 
znižanj zaradi dodelitve v nacionalno 
rezervo, kakor je določeno v členu 103q.

Člen 103n
Dodelitev kvot iz nacionalne rezerve

Države članice sprejmejo pravila, ki 
omogočajo, da se proizvajalcem dodelijo 
vse kvote ali del teh kvot iz nacionalne 
rezerve, kakor je predvideno v členu 103q, 
na podlagi objektivnih meril, o katerih je 
treba obvestiti Komisijo.

Člen 103o
Upravljanje kvot

1. Komisija za vsako državo članico in za 
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vsako obdobje pred iztekom tega obdobja z 
izvedbenimi akti iz člena 103af prilagodi 
razdelitev nacionalnih kvot med „oddajo“ 
in „neposredno prodajo“ glede na 
pretvorbe, ki jih zahtevajo proizvajalci, 
med individualnimi kvotami za oddajo in 
za neposredno prodajo.
2. Države članice vsako leto pošljejo 
Komisiji do datumov, ki jih ta določi, in 
skladno s pravili, ki jih Komisija skladno s 
členom 162(2) določi z izvedbenimi akti, 
potrebne informacije za:
a) prilagoditev iz odstavka 1 tega člena;
b) izračun presežne dajatve, ki jo mora 
plačati posamezna država članica.

Člen 103p
Vsebnost maščobe

1. Vsakemu proizvajalcu se dodeli 
referenčna vsebnost maščob, ki se uporabi 
za individualno kvoto za oddajo, ki je bila 
dodeljena temu proizvajalcu.
2. Za kvote, dodeljene proizvajalcem 
31. marca 2015 v skladu 
s členom 105c(1), je referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 enaka referenčni 
vsebnosti maščob, ki se uporablja za 
navedeno kvoto na ta datum.
3. Referenčna vsebnost maščob se 
spremeni med pretvorbo iz 
člena 103m(2) ter pri pridobivanju, 
prenosu ali začasnem prenosu kvot 
v skladu s pravili, ki jih oblikuje Komisija 
z izvedbenimi akti skladno s členom 
103af(b).
4. Za nove proizvajalce, ki imajo 
individualno kvoto za oddajo dodeljeno 
v celoti iz nacionalnih rezerv, se vsebnost 
maščob določi v skladu s pravili, ki jih 
oblikuje Komisija z izvedbenim aktom 
skladno s členom 103af(b).
5. Individualna referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 se prilagodi, kadar 
je ustrezno, ob začetku veljavnosti te 
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uredbe in nato po potrebi na začetku 
vsakega dvanajstmesečnega obdobja, tako 
da se ponderirano povprečje posamezne 
reprezentativne vsebnosti maščob za vsako 
državo članico ne prekorači za več kakor 
0,1 gram na kg referenčne vsebnosti 
maščob, določene v Prilogi [VIIIb].

Člen 103q
Nacionalna rezerva

1. Vsaka država članica vzpostavi 
nacionalno rezervo kot del nacionalnih 
kvot, določenih v Prilogi [VIIIa], zlasti za 
dodelitve, predvidene v členu 103l. 
Nacionalna rezerva se obnovi, če je to 
primerno, z vnovičnim odvzemom 
nekaterih kvot, kakor je predvideno 
v členu 103r, s tem da se zadrži del 
prenosov, kakor je predvideno 
v členu 103w, ali s splošnim znižanjem 
vseh individualnih kvot. Zadevne kvote 
obdržijo svoj prvotni namen, tj. oddajo ali 
neposredno prodajo.
2. Vse dodatne kvote, dodeljene državi 
članici, se samodejno razporedijo 
v nacionalno rezervo in razdelijo na 
oddajo in neposredno prodajo v skladu 
s predvidenimi potrebami.
3. Kvote, ki se razporedijo v nacionalno 
rezervo, nimajo referenčne vsebnosti 
maščob.

Člen 103r
Primeri neaktivnosti

1. Kadar fizična ali pravna oseba 
z individualnimi kvotami med 
dvanajstmesečnim obdobjem ne izpolnjuje 
več pogojev iz člena 103k a(c), se ustrezne 
količine vrnejo v nacionalno rezervo 
najkasneje do 1. aprila naslednjega 
koledarskega leta, razen če ta oseba 
najkasneje tega dne ponovno postane 
proizvajalec v smislu člena 103l.
Kadar zadevna oseba najkasneje do konca 
drugega dvanajstmesečnega obdobja po 
umiku ponovno postane proizvajalec, se 
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cela ali del individualne kvote, ki ga je ta 
oseba umaknila, k njemu vrne najkasneje 
do 1. aprila po datumu vloge.
2. Kadar proizvajalci na trg ne dajo 
količine, ki je enaka najmanj 85 % 
njihove individualne kvote v najmanj 
enem dvanajstmesečnem obdobju, se 
države članice lahko odločijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se v nacionalno rezervo 
vrne celotna neuporabljena kvota ali njen 
del.
Države članice lahko določijo, pod 
kakšnimi pogoji se kvota ponovno dodeli 
zadevnemu proizvajalcu, če ta začne 
ponovno dajati na trg.
3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 
v primeru višje sile in v ustrezno 
upravičenih primerih, ki začasno vplivajo 
na proizvodno zmogljivost zadevnih 
proizvajalcev in jih je priznal pristojni 
organ.

Člen 103s
Začasni prenosi

1. Do konca vsakega dvanajstmesečnega 
obdobja države članice za zadevno 
obdobje odobrijo kakršne koli začasne 
prenose dela individualnih kvot, ki jih 
proizvajalci, upravičeni do njih, ne 
nameravajo uporabiti.
Države članice lahko urejajo postopke 
prenosa skladno s kategorijami zadevnih 
proizvajalcev ali mlečnih proizvodnih 
struktur, jih lahko omejijo na raven 
odkupovalca ali dovolijo celotne prenose 
znotraj regij v primerih, navedenih 
v členu 103r(3), ter določijo, do kakšnega 
obsega lahko prenosnik ponovi postopke 
prenosa.
2. Vsaka država članica se lahko odloči, 
da ne bo izvajala odstavka 1 na podlagi 
enega ali obeh naslednjih meril:
a) potrebe po pospeševanju strukturnih 
sprememb in prilagoditev;
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b) prednostnih upravnih potreb.
Člen 103t

Prenosi kvot skupaj z zemljiščem
1. Individualne kvote se s kmetijskim 
gospodarstvom prenesejo na proizvajalce, 
ki ga prevzamejo, ko se proda, zakupi, 
prenese z dejanskim ali pričakovanim 
dedovanjem ali na drug način, ki ima 
primerljive pravne posledice za 
proizvajalce, v skladu s podrobnimi 
pravili, ki jih določijo države članice ob 
upoštevanju površin, uporabljenih za 
mlečno proizvodnjo, ali drugih 
objektivnih meril in, kadar je primerno, 
katerega koli sporazuma med strankama.
Del kvote, ki, kjer je to primerno, ni bil 
prenesen s kmetijskim gospodarstvom, se 
doda k nacionalni rezervi.
2. Kadar so bile kvote prenesene ali se 
prenašajo v skladu z odstavkom 1 
s kmetijskimi zakupi ali na drugačen 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi pripis kvot samo 
proizvajalcem, odločijo, da se kvota ne 
prenese skupaj s kmetijskim 
gospodarstvom.
3. Kadar se zemljišče prenese na javne 
organe oblasti in/ali za uporabo v javnem 
interesu ali kadar se prenos izvede za 
nekmetijske namene, države članice 
zagotovijo, da se sprejmejo potrebni 
ukrepi za zaščito upravičenih interesov 
strank in zlasti, da proizvajalci, ki opustijo 
takšno zemljišče, lahko nadaljujejo 
proizvodnjo mleka, če tako želijo.
4. Kadar se stranki ne sporazumeta, pri 
zakupih, ki naj bi potekali brez kakršne 
koli možnosti obnove pod podobnimi 
pogoji, ali v okoliščinah s primerljivimi 
pravnimi posledicami se zadevne 
individualne kvote v celoti ali delno 
prenesejo na proizvajalca, ki jih 
prevzema, v skladu z določbami, ki so jih 
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sprejele države članice, in ob upoštevanju 
upravičenih interesov strank.

Člen 103u
Posebni ukrepi prenosa

1. Za uspešno prestrukturiranje 
proizvodnje mleka ali izboljšanje okolja 
lahko države članice v skladu 
s podrobnimi pravili, ki jih določijo ob 
upoštevanju upravičenih interesov 
zadevnih strank:
a) dodelijo nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih proizvajalcem, ki se 
zavežejo, da bodo nepreklicno v celoti ali 
delno opustili proizvodnjo mleka, in tako 
sproščene kvote dajo v nacionalne 
rezerve;
b) na podlagi objektivnih meril določijo 
pogoje, po katerih lahko proizvajalci na 
začetku dvanajstmesečnega obdobja 
v zameno za plačilo dosežejo, da jim 
pristojni organ ali ustanova, ki ga ta 
organ imenuje, ponovno dodeli 
individualne kvote, ki so jih ob koncu 
prejšnjega dvanajstmesečnega obdobja 
nepreklicno sprostili drugi proizvajalci 
v zameno za nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih, ki so enaki zgoraj 
navedenemu plačilu;
c) centralizirajo in nadzorujejo prenose 
kvot brez zemljišča;
d) pri zemljiščih, prenesenih za izboljšanje 
okolja, predvidijo, da se zadevna 
individualna kvota dodeli proizvajalcu, ki 
opusti zemljišče, vendar želi nadaljevati 
proizvodnjo mleka;
e) na podlagi objektivnih meril določijo 
regije ali območja zbiranja, znotraj 
katerih je dovoljen nepreklicni prenos 
kvot brez prenosa ustreznih zemljišč 
s ciljem izboljšanja strukture proizvodnje 
mleka;
f) dovolijo, na zahtevo proizvajalca 
pristojnemu organu ali telesu, ki ga 
imenuje ta organ, končni prenos kvot brez 
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prenosa ustreznega zemljišča ali 
nasprotno, za izboljšanje strukture 
proizvodnje mleka na ravni kmetijskega 
gospodarstva, ali da omogočijo 
ekstenziviranje proizvodnje.
2. Odstavek 1 se lahko izvaja na 
nacionalni ravni, na ustrezni teritorialni 
ravni ali na določenih zbiralnih območjih.

Člen 103v
Zadržanje kvot

1. Pri prenosih iz členov 103t in 103u 
lahko države članice na podlagi 
objektivnih meril zadržijo del 
individualnih kvot za svojo nacionalno 
rezervo.
2. Kadar so bile kvote z ustreznim 
zemljiščem ali brez njega prenesene ali se 
prenašajo v skladu s členoma 103t in 
103u s kmetijskimi zakupi ali na drug 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi dodelitev kvot samo 
proizvajalcem, določijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se celotna kvota ali del 
prenesene kvote vrne v nacionalno 
rezervo.

Člen 103w
Pomoč za pridobitev kvot

Noben javni organ ne sme za prodajo, 
prenos ali dodelitev kvot v skladu s tem 
oddelkom dodeliti finančne pomoči, 
povezane neposredno s pridobitvijo kvot.

Člen 103x
Presežna dajatev

1. Za mleko in druge mlečne izdelke, ki se 
dajejo na trg in presegajo nacionalno 
kvoto se plača presežna dajatev.
Dajatev za 100 kilogramov mleka se 
določi pri 27,83 EUR.
2. Države članice Skupnosti dolgujejo 
presežno dajatev, ki izhaja iz prekoračitev 
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nacionalne kvote, določene na nacionalni 
ravni ločeno za oddajo in neposredno 
prodajo, in plačajo 99 % dolgovanega 
zneska v EKJS med 16. oktobrom in 
30. novembrom po zadevnem 
dvanajstmesečnem obdobju.
3. Če dajatev iz odstavka 1 ni bila plačana 
pred rokom zapadlosti, po posvetu 
z Odborom za kmetijske sklade Komisija 
odšteje vsoto, enakovredno neplačani 
presežni dajatvi, od mesečnih plačil 
v smislu členov xx in odstavka x člena xx 
horizontalne uredbe (ES). Preden 
Komisija sprejme odločitev, opozori 
zadevno državo članico, ki v enem tednu 
sporoči svoje stališče. Člen xx horizonalne 
uredbe (ES) ne velja.

Člen 103y
Prispevek proizvajalcev k dolgovani 

presežni dajatvi
Presežna dajatev se v skladu s členoma 
103x in 103ac v celoti razdeli med 
proizvajalce, ki so prispevali k vsaki 
prekoračitvi nacionalnih kvot iz 
člena 103l(2).
Ne glede na člena 103z in 103ac(1) 
dolgujejo proizvajalci državi članici 
plačilo svojega prispevka k dolgovani 
presežni dajatvi, izračunani skladno 
s členi 103o, 103p in 103z, ker so 
prekoračili svoje razpoložljive kvote.

Člen 103z
Presežna dajatev na oddajo

1. Za pripravo končnega obračuna 
presežne dajatve se količine, ki jih odda 
vsak proizvajalec, povečajo ali zmanjšajo, 
da tako kažejo kakršno koli razliko med 
dejansko in referenčno vsebnostjo 
maščob.
2. Na podlagi odločitve države članice se 
prispevek vsakega proizvajalca k plačilu 
presežne dajatve – potem ko je bil kateri 
koli neuporabljeni del nacionalne kvote, 
dodeljene za oddaje ponovno dodeljen ali 
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ne – določi v sorazmerju z individualnimi 
kvotami vsakega proizvajalca ali v skladu 
z objektivnimi merili, ki jih določijo 
države članice:
a) bodisi na nacionalni ravni na podlagi 
zneska, za katerega je bila presežena 
kvota vsakega proizvajalca,
b) bodisi najprej na ravni odkupovalca in 
potem na nacionalni ravni, kadar je to 
primerno.

Člen 103aa
Vloga odkupovalcev

1. Odkupovalci so odgovorni, da od 
proizvajalcev zberejo prispevke, ki jih ti 
dolgujejo zaradi presežne dajatve, in 
pristojnemu organu države članice pred 
datumom in z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 103af(d), (f) in (g), ki ga določi 
Komisija, plačajo znesek teh prispevkov, 
odštetih od cene mleka, plačane 
proizvajalcem, odgovornim za 
prekoračitev, sicer pa zbranih na druge 
ustrezne načine.
2. Kadar odkupovalec v celoti ali delno 
nadomesti enega ali več drugih 
odkupovalcev, se individualne kvote, ki so 
na voljo proizvajalcem, upoštevajo za 
preostanek tekočega dvanajstmesečnega 
obdobja, in sicer po odštetju že oddanih 
količin in ob upoštevanju njihove 
vsebnosti maščob. Ta odstavek se 
uporablja tudi, kadar proizvajalec izvaja 
prenos z enega odkupovalca na drugega.
3. Kadar oddane količine proizvajalca 
v referenčnem obdobju presegajo njegovo 
razpoložljivo kvoto, ustrezna država 
članica lahko odloči, da odkupovalec 
odšteje del cene mleka pri kateri koli 
oddaji zadevnega proizvajalca, ki presega 
kvoto, s predplačilom na proizvajalčev 
prispevek v skladu s podrobnimi pravili, ki 
jih določi država članica. Država članica 
lahko s posebno ureditvijo omogoči 
odkupovalcem, da odštejejo to predplačilo, 
kadar proizvajalci oddajajo različnim 
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odkupovalcem.
Člen 103ab

Izdajanje dovoljenj
Države članice morajo vnaprej odobriti 
status odkupovalcev v skladu z merili, ki 
jih Komisija določi z delegiranimi akti v 
skladu s členom 103ae(f) in skladno s 
postopkom, določenim z izvedbenimi akti 
v skladu s členom 103af.

Člen 103ac
Presežna dajatev na neposredno prodajo

1. Pri neposredni prodaji se prispevek 
vsakega proizvajalca k plačilu presežne 
dajatve določi z odločbo države članice, 
potem ko je bil kateri koli neuporabljeni 
del nacionalne kvote, dodeljene za 
neposredno prodajo, ponovno dodeljen ali 
ne, na ustrezni teritorialni ravni ali 
nacionalni ravni.
2. Države članice določijo podlago za 
izračun proizvajalčevega prispevka 
k dolgovani presežni dajatvi na celotno 
količino prodanega mleka, prenesenega 
ali uporabljenega za proizvodnjo 
prodanih ali prenesenih mlečnih izdelkov, 
z uporabo meril, ki jih določi Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 
103ae(b).
3. Pri sestavi končnega obračuna 
presežne dajatve se ne upošteva noben 
popravek, povezan z vsebnostjo maščob.
4. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s 
točkama (d) in (f) člena 103af določi, 
kako in kdaj se presežna dajatev plača 
pristojnemu organu države članice.

Člen 103ad
Preveč plačani ali neplačani zneski
1. Kadar se pri oddaji ali neposredni 
prodaji ugotovi, da presežna dajatev 
zapade v plačilo, prispevek, pobran od 
proizvajalcev, pa je večji od te dajatve, 
lahko država članica:
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a) deloma ali v celoti uporabi presežek za 
financiranje ukrepov iz člena 103u(1)(a) 
in/ali
b) ga deloma ali v celoti prerazporedi na 
proizvajalce:
– v prednostnih kategorijah, ki jih določi 
država članica na podlagi objektivnih 
meril, in v obdobju, ki ga določi Komisija 
z delegiranimi akti v skladu s členom 
103ae(g), ali
– na katere vpliva izjemni položaj, ki 
izvira iz nacionalnega predpisa, ločenega 
od sistema kvot za mleko in druge mlečne 
izdelke in določenega v tem poglavju.
2. Kadar se ugotovi, da ni izplačljiva 
nobena presežna dajatev, se vsa 
predplačila, ki jih zberejo odkupovalci ali 
država članica, povrnejo najkasneje do 
konca naslednjega dvanajstmesečnega 
obdobja.
3. Kadar odkupovalec ne izpolni 
obveznosti, da bi zbral prispevek 
proizvajalcev k presežni dajatvi v skladu 
s členom 103aa, lahko država članica 
zbere neplačane zneske neposredno od 
proizvajalca brez poseganja v kakršne koli 
kazni, ki jih lahko naloži odkupovalcu, ki 
ne izpolnjuje obveznosti.
4. Kadar proizvajalec ali odkupovalec ne 
upošteva roka za plačilo, se državi članici 
plačajo zamudne obresti, ki jih določi 
Komisija s skladu s členom 103af(e).

Člen 103ae
Delegirani akti

Da bi sistem mlečnih kvot dosegel svoje 
cilje, zlasti glede učinkovitosti v uporabi 
in izračunu individualnih kvot ter 
pobiranja in uporabe dajatev, Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pravila za:
a) začasne in dokončne pretvorbe kvot;
b) dodelitev neporabljenih kvot;
c) prag za koeficient vsebnosti maščobe;
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d) obveznost za proizvajalce, da oddajajo 
odobrenim odkupovalcem;
e) merila za odobritev odkupovalcev v 
državah članicah;
f) ciljna merila za prerazporeditev 
dodatnih dajatev;
g) vse spremembe opredelitve 
„neposredne prodaje“ ob upoštevanju 
opredelitve „oddaje“ iz člena 103k(f).

Člen 103af
Izvedbeni akti

Komisija z izvedbenimi akti določi pravila, 
ki so potrebna za uporabo sistema kvot, 
vključno z:
a) dokončnimi pretvorbami in 
razdelitvami nacionalnih kvot med dobave 
in neposredne prodaje po uradnem 
obvestilu držav članic;
b) določitvijo koeficienta vsebnosti 
maščobe za posamezne kvote in popravek 
vsebnosti maščobe;
c) ekvivalentom mleka, ki ga določijo 
države članice;
d) postopkom, časovnim razponom in 
izvedbo plačila dajatve, prerazporeditvijo 
dodatne dajatve in zmanjšanjem ali 
predplačili, če je treba spoštovati roke;
e) uporabo obresti za zamude pri plačilu 
in pravilnih obremenitev za dajatve;
f) obveščanjem proizvajalcev o novih 
opredelitvah, obveščanjem o individualnih 
kvotah in dajatvah;
g) informacijami o uporabi dodanih 
dajatev in dogovorih v zvezi njimi v 
mlečnem sektorju;
h) določitvijo vzorca za izjave o dobavah 
in neposrednih prodajah;
i) dajanjem izjav, vodenjem registrov in 
obveščanjem proizvajalcev in 
odkupovalcev;
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j) pregledi oddaj in neposrednih prodaj.

Or. es

Predlog spremembe 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 103 k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103k
Oddelek IV

Opredelitve pojmov
1. Za namene tega oddelka:
(a) „mleko“ pomeni proizvod, dobljen z 
molžo ene ali več krav;
(b) „drugi mlečni proizvodi“ pomeni vse 
mlečne proizvode razen mleka, zlasti 
posneto mleko, smetano, maslo, jogurt in 
sir, ki se, če je ustrezno, pretvorijo v 
„ekvivalente mleka“ z uporabo 
koeficientov, ki jih z izvedbenimi akti 
določi Komisija;
(c) „proizvajalec“ pomeni kmeta s 
kmetijskim gospodarstvom na 
geografskem ozemlju države članice, ki 
proizvaja in trži mleko ali ki namerava to 
početi v zelo bližnji prihodnosti;
(d) „kmetijsko gospodarstvo“ pomeni 
kmetijsko gospodarstvo, kakor je 
opredeljeno v členu 4b 
COM(2011)0625/3;
(e) „odkupovalec“ pomeni podjetja ali 
skupine, ki odkupujejo mleko od 
proizvajalcev:
– zbirajo, pakirajo, skladiščijo, hladijo ali 
predelajo, vključno na podlagi pogodbe;
– prodajo enemu ali več podjetjem, ki 
obdelujejo ali predelujejo mleko ali druge 
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mlečne izdelke;
(f) „oddaja“ pomeni kakršno koli dobavo 
mleka, ne pa tudi drugih mlečnih 
proizvodov, proizvajalca odkupovalcu, pri 
čemer prevoz lahko izvede proizvajalec, 
kupec, podjetje, ki predeluje ali obdeluje 
take izdelke, ali tretja stran;
(g) „neposredna prodaja“ pomeni 
kakršno koli prodajo ali prenos mleka 
proizvajalca neposredno potrošniku ter 
kakršno koli prodajo ali prenos drugih 
mlečnih proizvodov, ki ju opravi 
proizvajalec;
(h) „trženje“ pomeni oddajo mleka ali 
neposredno prodajo mleka ali drugih 
mlečnih izdelkov;
(i) „individualna kvota“ pomeni kvoto 
proizvajalca 1. aprila katerega koli 
dvanajstmesečnega obdobja;
(j) „nacionalna kvota“ pomeni kvoto iz 
člena 105c, ki se določi za posamezno 
državo članico;
(k) „razpoložljiva kvota“ pomeni kvoto, ki 
je proizvajalcem na voljo 31. marca 
v dvanajstmesečnem obdobju, za katero se 
izračuna presežna dajatev ob upoštevanju 
vseh prenosov, prodaje, pretvorb in 
začasnih prerazporeditev iz te uredbe, ki 
so bili izvedeni v tem dvanajstmesečnem 
obdobju.
2. Kar zadeva opredelitve v točki (e) 
odstavka 1, se za odkupovalca šteje katera 
koli skupina odkupovalcev na istem 
geografskem območju, ki izvaja upravne 
in knjigovodske dejavnosti, potrebne za 
plačilo presežne dajatve v imenu svojih 
članov. Za ta namen se Grčija šteje za 
enotno geografsko območje in skupino 
odkupovalcev lahko šteje za uradni organ.
3. Da se predvsem zagotovi, da trženo 
mleko ali drugi mlečni izdelki ne bi bili 
izključeni iz ureditve s kvotami, lahko 
Komisija ob upoštevanju opredelitve 
„oddaje“ iz točke (f) odstavka 1, prilagodi 
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opredelitev „neposredne prodaje“ z 
delegiranimi akti v skladu s 
členom 105x(c).

Or. pl

Predlog spremembe 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 k (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PODODDELEK 1 (novo)
SISTEM NADZORA PROIZVODNJE 

Člen 103k
Opredelitve pojmov

Za namene tega pododdelka:
(a) „mleko“ pomeni proizvod, dobljen z 
molžo ene ali več krav;
(b) „drugi mlečni proizvodi“ pomeni vse 
mlečne proizvode razen mleka, tudi 
posneto mleko v prahu, smetano, maslo, 
jogurt in sir; kjer je to primerno, se ti 
proizvodi pretvorijo v „mlečne 
ekvivalente“ z uporabo koeficientov, ki jih 
določi Komisija;
(c) „proizvajalec“ pomeni kmeta s 
kmetijskim gospodarstvom na 
geografskem ozemlju države članice, ki 
proizvaja in trži mleko ali ki namerava to 
početi v zelo bližnji prihodnosti;
(d) „kmetijsko gospodarstvo“ pomeni 
kmetijsko gospodarstvo, kakor je 
opredeljeno v členu 4 Uredbe (EU) 
št. (XXX) o neposrednih plačilih;
(e) „odkupovalec“ pomeni podjetje ali 
skupino, ki od proizvajalcev kupuje 
mleko, da ga:
– zbirajo, pakirajo, skladiščijo, hladijo ali 
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predelajo, tudi na podlagi pogodbe,
– prodajo enemu ali več podjetjem, ki 
obdelujejo ali predelujejo mleko ali druge 
mlečne izdelke.
Vendar se za odkupovalca šteje katera 
koli skupina odkupovalcev na istem 
geografskem območju, ki izvaja upravne 
in knjigovodske dejavnosti, potrebne za 
plačilo presežne dajatve v imenu svojih 
članov. Za namene prvega stavka tega 
pododstavka se Grčija šteje za enotno 
geografsko območje in skupino 
odkupovalcev lahko šteje za uradni organ;
(f) „oddaja“ pomeni kakršno koli dobavo 
mleka, ne pa tudi drugih mlečnih 
proizvodov, proizvajalca odkupovalcu, pri 
čemer prevoz lahko izvede proizvajalec, 
kupec, podjetje, ki predeluje ali obdeluje 
take izdelke, ali tretja stran;
(g) „neposredna prodaja“ pomeni 
kakršno koli prodajo ali prenos mleka od 
proizvajalca neposredno potrošniku ter 
kakršno koli prodajo ali prenos drugih 
mlečnih proizvodov, ki ju opravi 
proizvajalec. Komisija lahko z 
delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 
členom 160, in ob upoštevanju opredelitve 
pojma „oddaja“ iz točke (f) prilagodi 
opredelitev pojma „neposredna prodaja“, 
zlasti da se zagotovi, da ni nobena 
količina mleka ali drugih trženih mlečnih 
izdelkov izključena iz sistema kvot;
(h) „trženje“ pomeni dobavo mleka ali 
neposredno prodajo mleka ali drugih 
mlečnih izdelkov;
(i) „individualna kvota“ pomeni kvoto 
proizvajalca na dan 1. april katerega koli 
dvanajstmesečnega obdobja;
(j) „nacionalna kvota“ pomeni kvoto iz 
člena 105b, ki se določi za posamezno 
državo članico;
(k) „razpoložljiva kvota“ pomeni kvoto, ki 
je proizvajalcem na voljo 31. marca 
v dvanajstmesečnem obdobju, za katero se 
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izračuna presežna dajatev ob upoštevanju 
vseh prenosov, prodaje, pretvorb in 
začasnih prerazporeditev iz te uredbe, ki 
so bili izvedeni v tem dvanajstmesečnem 
obdobju.

Or. pt

Predlog spremembe 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 103 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103l
Pododdelek II

Nacionalne kvote
1. Nacionalne kvote za proizvodnjo mleka 
in drugih mlečnih izdelkov, trženih 
v sedmih zaporednih obdobjih dvanajstih 
mesecev z začetkom 1. aprila 2014 
(v nadaljnjem besedilu „dvanajstmesečna 
obdobja“), so določene v Prilogi VIIa.
2. Kvote iz odstavka 1 se razdelijo med 
proizvajalce skladno s členom 105d, pri 
tem pa se razlikuje med oddajo in 
neposredno prodajo. Vsaka prekoračitev 
nacionalnih kvot se določi na nacionalni 
ravni v vsaki državi članici v skladu s tem 
oddelkom, pri tem pa se razlikuje med 
oddajo in neposredno prodajo.
3. Nacionalne kvote iz Priloge VIIa se 
določijo brez poseganja v morebitni 
pregled v luči splošnih razmer na trgu in 
posebnih pogojev, ki obstajajo v določenih 
državah članicah.
4. Komisija z izvedbenimi akti sprejme vsa 
pravila, ki so potrebna za enotno izvajanje
tega člena v državah članicah. Ta pravila 
se lahko nanašajo na postopke, 
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obveščanje in tehnična merila.

Or. pl

Predlog spremembe 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103l
Nacionalne kvote v sektorju mleka

1. Nacionalne kvote za proizvodnjo mleka 
in drugih mlečnih izdelkov, trženih v 
sedmih zaporednih obdobjih dvanajstih 
mesecev z začetkom 1. aprila 2015 
(v nadaljnjem besedilu „dvanajstmesečna 
obdobja“), so določene v novi Prilogi VIb.
2. Kvote iz odstavka 1 se razdelijo med 
proizvajalce skladno s členom 105c, pri 
tem pa se razlikuje med oddajo in 
neposredno prodajo. Vsaka prekoračitev 
nacionalnih kvot se določi na nacionalni 
ravni v vsaki državi članici v skladu s tem 
pododdelkom, pri čemer se oddaja in 
neposredna prodaja za ta namen 
obravnavata ločeno.
3. Nacionalne kvote, navedene v novi 
Prilogi VIb, se določijo brez poseganja 
v morebitni pregled v luči splošnih razmer 
na trgu in posebnih pogojev, ki obstajajo v 
posameznih državah članicah.
4. Nacionalne kvote v primeru Bolgarije, 
Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, 
Madžarske, Malte, Poljske, Romunije, 
Slovenije in Slovaške vključujejo vse 
mleko ali ekvivalent mleka, ki je oddan 
odkupovalcu ali prodan neposredno, ne 
glede na to, ali je proizvedeno ali trženo 
v skladu s prehodnimi ukrepi, ki se 
uporabljajo za te države.
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5. Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi 
v postopku pregleda iz člena 162(2), 
določi pravila, s katerimi zagotovi, da se ta 
člen izvaja enako v državah članicah.

Or. pt

Predlog spremembe 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 l (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103l
Nacionalne kvote

1. Nacionalne kvote za proizvodnjo mleka 
in drugih mlečnih izdelkov, trženih 
v sedmih zaporednih obdobjih dvanajstih 
mesecev z začetkom 1. aprila 2014 
(v nadaljnjem besedilu „dvanajstmesečna 
obdobja“), so določene v Prilogi XX.
2. Kvote iz odstavka 1 se razdelijo med 
proizvajalce skladno s členom 101b, pri 
tem pa se razlikuje med oddajo in 
neposredno prodajo. Vsaka prekoračitev 
nacionalnih kvot se določi na nacionalni 
ravni v vsaki državi članici v skladu s tem 
oddelkom, pri tem pa se razlikuje med 
oddajo in neposredno prodajo.
3. Nacionalne kvote, navedene 
v Prilog XX, se določijo brez poseganja 
v morebitni pregled v luči splošnih razmer 
na trgu in posebnih pogojev, ki obstajajo 
v določenih državah članicah.

Or. es

Predlog spremembe 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 103 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103m
Individualne kvote

1. Individualna(-e) kvota(-e) proizvajalcev 
na dan 1. aprila 2014 so enake njihovi(-
m) individualni(-m) kvoti(-am) na dan 
31. marca 2014 brez poseganja v prenos, 
prodajo in pretvorbo kvote, ki začne veljati 
na dan 1. aprila 2014.
2. Proizvajalci imajo lahko bodisi eno ali 
dve individualni kvoti, eno za oddaje in 
drugo za neposredne prodaje. 
Proizvajalčeve količine lahko iz ene kvote 
v drugo na ustrezno utemeljeno zahtevo 
proizvajalca pretvori samo pristojni organ 
države članice.
3. Kadar ima proizvajalec dve kvoti, se 
njegov prispevek za katero koli dolgovano 
presežno dajatev izračuna ločeno za vsako 
kvoto.
4. Individualne kvote se po potrebi 
spremenijo za vsako zadevno 
dvanajstmesečno obdobje, tako da vsota 
individualnih kvot za oddajo in za 
neposredno prodajo za vsako državo 
članico ne presega ustreznega dela 
nacionalne kvote, prilagojene v skladu 
s členom 105f, ob upoštevanju vseh 
znižanj zaradi dodelitve v nacionalno 
rezervo, kakor je določeno v členu 105h.

Or. pl

Predlog spremembe 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 m (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103m
Individualne kvote v sektorju mleka

1. Kvote proizvajalcev na dan 1. aprila 
2015 so enake njihovim individualnim 
referenčnim količinam na dan 31. marca 
2015 brez poseganja v prenos, prodajo in 
pretvorbo kvote, ki začne veljati na dan 
1. aprila 2015.
2. Proizvajalci imajo lahko eno ali dve 
individualni kvoti, eno za oddajo in drugo 
za neposredno prodajo. Proizvajalčeve 
količine lahko iz ene kvote v drugo 
pretvori samo pristojni organ zadevne 
države članice, in sicer na ustrezno 
utemeljeno zahtevo proizvajalca.
3. Kadar ima proizvajalec dve kvoti, se 
njegov prispevek za katero koli dolgovano 
presežno dajatev izračuna ločeno za vsako 
kvoto.
4. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
poveča delež finske nacionalne kvote, 
rezervirane za oddaje v skladu s 
členom 105b, za nadomestilo finskim 
proizvajalcem „SLOM“, in sicer za največ 
200 000 ton. Ta rezerva, ki se dodeli 
skladno z zakonodajo Unije, se mora 
uporabiti izključno v korist proizvajalcev, 
katerih pravica, da ponovno začnejo 
proizvodnjo, je bila prizadeta zaradi 
pristopa.
5. Individualne kvote se po potrebi 
spremenijo za vsako zadevno 
dvanajstmesečno obdobje, tako da vsota 
individualnih kvot za oddajo in za 
neposredno prodajo za vsako državo 
članico ne presega ustreznega dela 
nacionalne kvote, prilagojene v skladu 
s členom 105e, ob upoštevanju vseh 
znižanj zaradi dodelitve v nacionalno 
rezervo, kakor je določeno v členu 105g.

Or. pt
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Predlog spremembe 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103m
Individualne kvote

1. Individualna(-e) kvota(-e) proizvajalcev 
na dan 1. aprila 2014 so enake njihovi(-
m) individualni(-m) referenčni(-m) 
količini(-am) na dan 31. marca 2014 brez 
poseganja v prenos, prodajo in pretvorbo 
kvote, ki začne veljati na dan 1. aprila 
2014.
2. Proizvajalci imajo lahko bodisi eno ali 
dve individualni kvoti, eno za oddaje in 
drugo za neposredne prodaje. 
Proizvajalčeve količine lahko iz ene kvote 
v drugo na ustrezno utemeljeno zahtevo 
proizvajalca pretvori samo pristojni organ 
države članice.
3. Kadar ima proizvajalec dve kvoti, se 
njegov prispevek za katero koli dolgovano 
presežno dajatev izračuna ločeno za vsako 
kvoto.
4. Individualne kvote se po potrebi 
spremenijo za vsako zadevno 
dvanajstmesečno obdobje, tako da vsota 
individualnih kvot za oddajo in za 
neposredno prodajo za vsako državo 
članico ne presega ustreznega dela 
nacionalne kvote, prilagojene v skladu 
s členom 101d, ob upoštevanju vseh 
znižanj zaradi dodelitve v nacionalno 
rezervo, kakor je določeno v členu 101f.

Or. es
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Predlog spremembe 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 103 m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103m
Dodelitev kvot iz nacionalne rezerve

Države članice sprejmejo pravila, ki 
omogočajo, da se proizvajalcem dodelijo 
vse kvote ali del teh kvot iz nacionalne 
rezerve, kakor je predvideno v členu 105h, 
na podlagi objektivnih meril, o katerih je 
treba obvestiti Komisijo.

Or. pl

Predlog spremembe 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103n
Dodelitev kvot iz nacionalne rezerve

Države članice sprejmejo pravila, ki 
omogočajo, da se proizvajalcem dodelijo 
vse kvote ali del kvot iz nacionalne 
rezerve, kakor je predvideno v členu 105g, 
na podlagi objektivnih meril, o katerih je 
treba obvestiti Komisijo.

Or. pt

Predlog spremembe 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Predlog uredbe
Člen 103 n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103n
Dodelitev kvot iz nacionalne rezerve

Države članice sprejmejo pravila, ki 
omogočajo, da se proizvajalcem dodelijo 
vse kvote ali del teh kvot iz nacionalne 
rezerve, kakor je predvideno v členu 101f, 
na podlagi objektivnih meril, o katerih je 
treba obvestiti Komisijo.

Or. es

Predlog spremembe 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 103 o (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103o
Upravljanje kvot

1. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 105y(a) za vsako državo članico in 
za vsako obdobje pred iztekom tega 
obdobja prilagodi razdelitev nacionalnih 
kvot med „oddajo“ in „neposredno 
prodajo“ glede na pretvorbe, ki jih 
zahtevajo proizvajalci, med individualnimi 
kvotami za oddajo in za neposredno 
prodajo.
2. Države članice vsako leto posredujejo 
Komisiji do datumov, ki jih ta določi, in 
skladno s pravili, ki jih Komisija skladno s 
členom 157(3) določi z izvedbenimi akti, 
potrebne informacije za:
(a) prilagoditev iz odstavka 1 tega člena;
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(b) izračun presežne dajatve, ki jo morajo 
plačati.
3. Pravila za uporabo tega člena se 
sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 105y(g).

Or. pl

Predlog spremembe 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 o (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103o
Upravljanje kvot

1. Komisija za vsako državo članico in za 
vsako obdobje pred iztekom tega obdobja z 
izvedbenimi akti v skladu s členom 162(2) 
prilagodi razdelitev nacionalnih kvot med 
„oddajo“ in „neposredno prodajo“ glede 
na pretvorbe, ki jih zahtevajo proizvajalci, 
iz individualnih kvot za oddajo in za 
neposredno prodajo in v te kvote.
2. Države članice vsako leto posredujejo 
Komisiji do datumov, ki jih ta določi, in 
skladno s pravili, ki jih Komisija določi z 
izvedbenimi akti v skladu s členom 162(2), 
potrebne informacije za:
(a) prilagoditev iz odstavka 1 tega člena;
(b) izračun presežnih dajatev, ki jih 
morajo plačati države članice.

Or. pt

Predlog spremembe 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Predlog uredbe
Člen 103 o (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103o
Upravljanje kvot

1. Komisija za vsako državo članico in za 
vsako obdobje pred iztekom tega obdobja 
prilagodi razdelitev nacionalnih kvot med 
„oddajo“ in „neposredno prodajo“ glede 
na pretvorbe, ki jih zahtevajo proizvajalci, 
med individualnimi kvotami za oddajo in 
za neposredno prodajo.
2. Države članice Komisiji vsako leto do 
datuma, ki ga določi Komisija, 
posredujejo informacije, ki so potrebne 
za:
a) prilagoditev iz odstavka 1 tega člena;
b) izračun presežne dajatve, ki jo mora 
plačati posamezna država članica.

Or. es

Predlog spremembe 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 103 p (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103p
Vsebnost maščobe

1. Vsakemu proizvajalcu se dodeli 
referenčna vsebnost maščob, ki se uporabi 
za individualno kvoto za oddajo, ki je bila 
dodeljena temu proizvajalcu.
2. Za kvote, dodeljene proizvajalcem 
31. marca 2014 v skladu 
s členom 105c(1), je referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 enaka referenčni 
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vsebnosti maščob, ki se uporablja za 
navedeno kvoto na ta datum.
3. Referenčna vsebnost maščob se 
spremeni med pretvorbo iz 
člena 105c(2) ter pri pridobivanju, 
prenosu ali začasnem prenosu kvot 
v skladu s pravili, ki jih oblikuje Komisija 
z izvedbenimi akti skladno s členom 
105y(b).
4. Za nove proizvajalce, ki imajo 
individualno kvoto za oddajo dodeljeno 
v celoti iz nacionalnih rezerv, se vsebnost 
maščob določi v skladu s pravili, ki jih 
oblikuje Komisija z izvedbenimi akti 
skladno s členom 105y(b).
5. Individualna referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 se prilagodi, kadar 
je ustrezno, ob začetku veljavnosti te 
uredbe in nato po potrebi na začetku 
vsakega dvanajstmesečnega obdobja, tako 
da se ponderirano povprečje posamezne 
reprezentativne vsebnosti maščob za vsako 
državo članico ne prekorači za več kakor 
0,1 gram na kg referenčne vsebnosti 
maščob, določene v Prilogi VIIb.

Or. pl

Predlog spremembe 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 p (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103p
Vsebnost maščobe

1. Vsakemu proizvajalcu se dodeli 
referenčna vsebnost maščob, ki se uporabi 
za individualno kvoto za oddajo, ki je bila 
dodeljena temu proizvajalcu.
2. Za kvote, dodeljene proizvajalcem 
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31. marca 2015 v skladu 
s členom 105c(1), je referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 enaka referenčni 
vsebnosti maščob, ki se uporablja za 
navedeno kvoto na ta datum.
3. Referenčna vsebnost maščob se 
spremeni pri pretvorbi iz člena 105c(2) ter 
pri pridobivanju, prenosu ali začasnem 
prenosu kvot v skladu s pravili, ki jih 
določi Komisija z izvedbenimi akti skladno 
s členom 162(2).
4. Za nove proizvajalce, ki imajo 
individualno kvoto za oddajo dodeljeno 
v celoti iz nacionalne rezerve, se vsebnost 
maščob določi v skladu s pravili, ki jih 
določi Komisija z izvedbenimi akti skladno 
s členom 162(2).
5. Individualna referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 se prilagodi, kadar 
je ustrezno, ob začetku veljavnosti te 
uredbe in nato po potrebi na začetku 
vsakega dvanajstmesečnega obdobja, če in 
kadar je to potrebno, da se zagotovi, da 
ponderirano povprečje vsebnosti za vsako 
državo članico ne prekorači za več kakor 
0,1 gram na kg referenčne vsebnosti 
maščob, določene v novi Prilogi VIa.

Or. pt

Predlog spremembe 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 p (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103p
Vsebnost maščobe

1. Vsakemu proizvajalcu se dodeli 
referenčna vsebnost maščob, ki se uporabi 
za individualno kvoto za oddajo, ki je bila 
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dodeljena temu proizvajalcu.
2. Za kvote, dodeljene proizvajalcem 
31. marca 2014 v skladu 
s členom 101b(1), je referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 enaka referenčni 
vsebnosti maščob, ki se uporablja za 
navedeno kvoto na ta datum.
3. Referenčna vsebnost maščob se 
spremeni med pretvorbo iz 
člena 101b(2) ter pri pridobivanju, 
prenosu ali začasnem prenosu kvot 
v skladu s pravili, ki jih oblikuje Komisija.
4. Za nove proizvajalce, ki imajo
individualno kvoto za oddajo dodeljeno 
v celoti iz nacionalnih rezerv, se vsebnost 
maščob določi v skladu s pravili, ki jih 
oblikuje Komisija.
5. Individualna referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 se prilagodi, kadar 
je ustrezno, ob začetku veljavnosti te 
uredbe in nato po potrebi na začetku 
vsakega dvanajstmesečnega obdobja, tako 
da se ponderirano povprečje posamezne 
reprezentativne vsebnosti maščob za vsako 
državo članico ne prekorači za več kakor 
0,1 gram na kg referenčne vsebnosti 
maščob, določene v Prilogi [X].

Or. es

Predlog spremembe 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 103 q (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103q
Nacionalna rezerva

1. Vsaka država članica vzpostavi 
nacionalno rezervo kot del nacionalnih 
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kvot, določenih v Prilogi VIIb, zlasti za 
dodelitve, predvidene v členu 105e. 
Nacionalna rezerva se obnovi, če je to 
primerno, z vnovičnim odvzemom 
nekaterih kvot, kakor je predvideno 
v členu 105i, s tem da se zadrži del 
prenosov, kakor je predvideno 
v členu 105m, ali s splošnim znižanjem 
vseh individualnih kvot. Zadevne kvote 
obdržijo svoj prvotni namen, tj. oddajo ali 
neposredno prodajo.
2. Vsaka dodatna kvota, dodeljena državi 
članici, se samodejno razporedi 
v nacionalno rezervo in razdeli na oddajo 
in neposredno prodajo v skladu
s predvidenimi potrebami.
3. Kvote, ki se razporedijo v nacionalno 
rezervo, nimajo referenčne vsebnosti 
maščob.

Or. pl

Predlog spremembe 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 q (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103q
Nacionalna rezerva

1. Vsaka država članica vzpostavi 
nacionalno rezervo v okviru nacionalnih 
kvot, določenih v novi Prilogi VIb, za 
namene dodelitve v skladu s členom 105d. 
Nacionalne rezerve, odvisno od primera, 
sestavljajo količine, umaknjene v skladu s 
členom 105h, odbitki zaradi prenosa iz 
člena 105l ali kvote, ki so bile sproščene 
zaradi linearnega znižanja vseh 
individualnih kvot. Zadevne kvote 
ohranijo začetno namembnost, in sicer 
„oddajo“ ali „neposredno prodajo“.
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2. Dodatne kvote, dodeljene državi članici, 
se samodejno razporedijo v nacionalno 
rezervo in razdelijo na oddajo in 
neposredno prodajo v skladu 
s predvidenimi potrebami.
3. Kvote, ki se razporedijo v nacionalno 
rezervo, nimajo referenčne vsebnosti 
maščob.

Or. pt

Predlog spremembe 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 q (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103q
Nacionalna rezerva

1. Vsaka država članica vzpostavi 
nacionalno rezervo kot del nacionalnih 
kvot, določenih v Prilogi ..., zlasti za 
dodelitve, predvidene v členu 101c.
Nacionalna rezerva se obnovi, če je to 
primerno, z vnovičnim odvzemom 
nekaterih kvot, kakor je predvideno 
v členu 101g, s tem da se zadrži del 
prenosov, kakor je predvideno 
v členu 101k, ali s splošnim znižanjem 
vseh individualnih kvot. Zadevne kvote 
obdržijo svoj prvotni namen, tj. oddajo ali 
neposredno prodajo.
2. Vse dodatne kvote, dodeljene državi 
članici, se samodejno razporedijo 
v nacionalno rezervo in razdelijo na 
oddajo in neposredno prodajo v skladu 
s predvidenimi potrebami.
3. Kvote, ki se razporedijo v nacionalno 
rezervo, nimajo referenčne vsebnosti 
maščob.
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Or. es

Predlog spremembe 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Predlog uredbe
Člen 103 r (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103r
Primeri neaktivnosti

1. Kadar fizična ali pravna oseba 
z individualnimi kvotami med 
dvanajstmesečnim obdobjem ne izpolnjuje 
več pogojev iz točke (c) člena 105b(1), se 
ustrezne količine vrnejo v nacionalno 
rezervo najkasneje do 1. aprila 
naslednjega koledarskega leta, razen če ta 
oseba pred tem datumom ponovno 
postane proizvajalec v smislu 
točke (c) člena 105b(1).
Kadar zadevna oseba najkasneje do konca 
drugega dvanajstmesečnega obdobja po 
umiku ponovno postane proizvajalec, se 
cela ali del individualne kvote, ki ga je ta 
oseba umaknila, k njemu vrne najkasneje 
do 1. aprila po datumu vloge.
2. Kadar proizvajalci na trg ne dajo 
količine, ki je enaka najmanj 85 % 
njihove individualne kvote v najmanj 
enem dvanajstmesečnem obdobju, se 
države članice lahko odločijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se v nacionalno rezervo 
vrne celotna neuporabljena kvota ali njen 
del.
Države članice lahko določijo, pod 
kakšnimi pogoji se kvota ponovno dodeli 
zadevnemu proizvajalcu, če ta začne 
ponovno dajati na trg.
3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 
v primeru višje sile in v ustrezno 
upravičenih primerih, ki začasno vplivajo 
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na proizvodno zmogljivost zadevnih 
proizvajalcev in jih je priznal pristojni 
organ.

Or. pl

Predlog spremembe 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 r (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103r
Primeri neaktivnosti

1. Kadar fizična ali pravna oseba 
z individualnimi kvotami med 
dvanajstmesečnim obdobjem ne izpolnjuje 
več pogojev iz člena 105a(c), se ustrezne 
količine vrnejo v nacionalno rezervo 
najkasneje do 1. aprila naslednjega 
koledarskega leta, razen če ta oseba pred 
tem datumom ponovno postane 
proizvajalec v smislu člena 105a(c). Če 
zadevna oseba najkasneje do konca 
drugega dvanajstmesečnega obdobja po 
umiku količin ponovno postane 
proizvajalec, se tej osebi vrne umaknjena 
kvota, v celoti ali njen del, najkasneje do 
1. aprila po datumu zahteve. 
2. Kadar proizvajalcu ne uspe tržiti 
količine, ki ni manjša od 85 % njegove 
individualne kvote v najmanj enem 
dvanajstmesečnem obdobju, se zadevna 
država članica lahko odloči, ali in pod 
kakšnimi pogoji se v nacionalno rezervo 
vrne celotna neuporabljena kvota ali njen 
del. Države članice lahko določijo, pod 
kakšnimi pogoji se kvota ponovno dodeli 
zadevnemu proizvajalcu, če ta začne 
ponovno tržiti. 
3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 
v primeru višje sile in v ustrezno 
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utemeljenih primerih, ki začasno vplivajo 
na proizvodno zmogljivost zadevnih 
proizvajalcev in jih je priznal pristojni 
organ.

Or. pt

Predlog spremembe 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 r (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103r
Primeri neaktivnosti

1. Če fizična ali pravna oseba z 
individualnimi kvotami neha proizvajati 
ali tržiti mleko med dvanajstmesečnim 
obdobjem, se ustrezne količine najkasneje 
do 1. aprila v naslednjem koledarskem 
letu vrnejo v nacionalno rezervo, razen če 
je ta oseba pred tem datumom spet postala 
proizvajalec.
Kadar zadevna oseba najkasneje do konca 
drugega dvanajstmesečnega obdobja po 
umiku ponovno postane proizvajalec, se 
cela ali del individualne kvote, ki ga je ta 
oseba umaknila, k njemu vrne najkasneje 
do 1. aprila po datumu vloge.
2. Kadar proizvajalci na trg ne dajo 
količine, ki je enaka najmanj 85 % 
njihove individualne kvote v najmanj 
enem dvanajstmesečnem obdobju, se 
države članice lahko odločijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se v nacionalno rezervo 
vrne celotna neuporabljena kvota ali njen 
del. Države članice lahko določijo, pod 
kakšnimi pogoji se kvota ponovno dodeli 
zadevnemu proizvajalcu, če ta začne 
ponovno dajati na trg.
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3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 
v primeru višje sile in v ustrezno 
upravičenih primerih, ki začasno vplivajo 
na proizvodno zmogljivost zadevnih 
proizvajalcev in jih je priznal pristojni 
organ.

Or. es

Predlog spremembe 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Predlog uredbe
Člen 103 s (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103s
Začasni prenosi

1. Do konca vsakega dvanajstmesečnega 
obdobja države članice za zadevno 
obdobje odobrijo kakršne koli začasne 
prenose dela individualnih kvot, ki jih 
proizvajalci, upravičeni do njih, ne 
nameravajo uporabiti.
Države članice lahko urejajo postopke 
prenosa skladno s kategorijami zadevnih 
proizvajalcev ali mlečnih proizvodnih 
struktur, jih lahko omejijo na raven 
odkupovalca ali dovolijo celotne prenose 
znotraj regij v primerih, navedenih 
v členu 105i(3), ter določijo, do kakšnega 
obsega lahko prenosnik ponovi postopke 
prenosa.
2. Vsaka država članica se lahko odloči, 
da ne bo izvajala odstavka 1 na podlagi 
enega ali obeh naslednjih meril:
(a) potrebe po pospeševanju strukturnih 
sprememb in prilagoditev;
(b) prednostnih upravnih potreb.

Or. pl
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Predlog spremembe 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 s (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103s
Začasni prenosi

1. Pred koncem vsakega 
dvanajstmesečnega obdobja države 
članice za zadevno obdobje odobrijo 
kakršne koli začasne prenose dela 
individualnih kvot, ki jih proizvajalci, 
upravičeni do njih, ne nameravajo 
uporabiti. Države članice lahko urejajo 
postopke prenosa skladno s kategorijami 
proizvajalcev ali struktur proizvodnje 
mleka, lahko jih omejijo na raven 
odkupovalca ali regij, dovolijo celotne 
prenose v primerih, navedenih 
v členu 105h(3), ter določijo, do kakšnega 
obsega lahko prenosnik ponovi postopke 
prenosa.
2. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo izvajala odstavka 1 na podlagi enega 
ali obeh naslednjih meril:
(a) potrebe po pospeševanju strukturnih 
sprememb in prilagoditev;
(b) prednostnih upravnih potreb.

Or. pt

Predlog spremembe 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 s (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103s
Začasni prenosi

1. Do konca vsakega dvanajstmesečnega 
obdobja države članice za zadevno 
obdobje odobrijo kakršne koli začasne 
prenose dela individualnih kvot, ki jih 
proizvajalci, upravičeni do njih, ne 
nameravajo uporabiti. Države članice 
lahko urejajo postopke prenosa skladno 
s kategorijami zadevnih proizvajalcev ali 
mlečnih proizvodnih struktur, jih lahko 
omejijo na raven odkupovalca ali dovolijo 
celotne prenose znotraj regij v primerih, 
navedenih v členu 101g(3), ter določijo, 
do kakšnega obsega lahko prenosnik 
ponovi postopke prenosa.
2. Vsaka država članica se lahko odloči, 
da ne bo izvajala odstavka 1 na podlagi 
enega ali obeh naslednjih meril:
a) potrebe po pospeševanju strukturnih 
sprememb in prilagoditev;
b) prednostnih upravnih potreb.

Or. es

Predlog spremembe 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Predlog uredbe
Člen 103 t (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103t
Prenosi kvot skupaj z zemljiščem

1. Individualne kvote se s kmetijskim 
gospodarstvom prenesejo na proizvajalce, 
ki ga prevzamejo, ko se proda, zakupi, 
prenese z dejanskim ali pričakovanim 



PE494.484v01-00 150/159 AM\909518SL.doc

SL

dedovanjem ali na drug način, ki ima 
primerljive pravne posledice za 
proizvajalce, v skladu s podrobnimi 
pravili, ki jih določijo države članice ob 
upoštevanju površin, uporabljenih za 
mlečno proizvodnjo, ali drugih 
objektivnih meril in, kadar je primerno, 
katerega koli sporazuma med strankama.
Del kvote, ki, kjer je to primerno, ni bil 
prenesen s kmetijskim gospodarstvom, se 
doda k nacionalni rezervi.
2. Kadar so bile kvote prenesene ali se 
prenašajo v skladu z odstavkom 1 
s kmetijskimi zakupi ali na drugačen 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi pripis kvot samo 
proizvajalcem, odločijo, da se kvota ne 
prenese skupaj s kmetijskim 
gospodarstvom.
3. Kadar se zemljišče prenese na javne 
organe oblasti in/ali za uporabo v javnem 
interesu ali kadar se prenos izvede za 
nekmetijske namene, države članice 
zagotovijo, da se sprejmejo potrebni 
ukrepi za zaščito upravičenih interesov 
strank in zlasti, da proizvajalci, ki opustijo 
takšno zemljišče, lahko nadaljujejo 
proizvodnjo mleka, če tako želijo.
4. Kadar se stranki ne sporazumeta, pri 
zakupih, ki naj bi potekali brez kakršne 
koli možnosti obnove pod podobnimi 
pogoji, ali v okoliščinah s primerljivimi 
pravnimi posledicami se zadevne 
individualne kvote v celoti ali delno 
prenesejo na proizvajalca, ki jih 
prevzema, v skladu z določbami, ki so jih 
sprejele države članice, in ob upoštevanju 
upravičenih interesov strank.

Or. pl
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Predlog spremembe 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 t (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103t
Prenosi kvot skupaj z zemljiščem

1. Individualne kvote se s kmetijskim 
gospodarstvom prenesejo na proizvajalce, 
ki ga prevzamejo, ko se proda, zakupi, 
prenese z dejanskim ali pričakovanim 
dedovanjem ali na drug način, ki ima 
primerljive pravne posledice za 
proizvajalce, v skladu s podrobnimi 
pravili, ki jih določijo države članice ob 
upoštevanju površin, uporabljenih za 
proizvodnjo mleka, ali drugih objektivnih 
meril in, kadar je primerno, katerega koli 
sporazuma med strankama. Del kvote, ki, 
kjer je to primerno, ni bil prenesen 
s kmetijskim gospodarstvom, se doda 
k nacionalni rezervi.
2. Kadar so bile kvote prenesene ali se 
prenašajo v skladu z odstavkom 1 
s kmetijskimi zakupi ali na drugačen 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi dodelitev kvot samo 
proizvajalcem, odločijo, da se kvota ne 
prenese skupaj s kmetijskim 
gospodarstvom.
3. Kadar se zemljišče prenese na javne 
organe in/ali za uporabo v javnem 
interesu ali kadar se prenos izvede za 
nekmetijske namene, države članice 
zagotovijo, da se sprejmejo potrebni 
ukrepi za zaščito upravičenih interesov 
strank in zlasti, da proizvajalci, ki opustijo 
takšno zemljišče, lahko nadaljujejo 
proizvodnjo mleka, če tako želijo.
4. Če se stranki ne sporazumeta, pri 
zakupih, ki naj bi se iztekli brez kakršne 
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koli možnosti podaljšanja pod podobnimi 
pogoji, ali v okoliščinah s primerljivimi 
pravnimi posledicami se zadevne 
individualne kvote v celoti ali delno 
prenesejo na proizvajalca, ki jih 
prevzema, v skladu z določbami, ki so jih 
sprejele države članice, in ob upoštevanju 
legitimnih interesov strank.

Or. pt

Predlog spremembe 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 t (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103t
Prenosi kvot skupaj z zemljiščem

1. Individualne kvote se s kmetijskim 
gospodarstvom prenesejo na proizvajalce, 
ki ga prevzamejo, ko se proda, zakupi, 
prenese z dejanskim ali pričakovanim 
dedovanjem ali na drug način, ki ima 
primerljive pravne posledice za 
proizvajalce, v skladu s podrobnimi 
pravili, ki jih določijo države članice ob 
upoštevanju površin, uporabljenih za 
mlečno proizvodnjo, ali drugih 
objektivnih meril in, kadar je primerno, 
katerega koli sporazuma med strankama.
Del kvote, ki, kjer je to primerno, ni bil 
prenesen s kmetijskim gospodarstvom, se 
doda k nacionalni rezervi.
2. Kadar so bile kvote prenesene ali se 
prenašajo v skladu z odstavkom 1 
s kmetijskimi zakupi ali na drugačen 
način s primerljivimi pravnimi 
posledicami, lahko države članice na 
podlagi objektivnih meril in z namenom, 
da se zagotovi pripis kvot samo 
proizvajalcem, odločijo, da se kvota ne 
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prenese skupaj s kmetijskim 
gospodarstvom.
3. Kadar se zemljišče prenese na javne 
organe oblasti in/ali za uporabo v javnem 
interesu ali kadar se prenos izvede za 
nekmetijske namene, države članice 
zagotovijo, da se sprejmejo potrebni 
ukrepi za zaščito upravičenih interesov 
strank in zlasti, da proizvajalci, ki opustijo 
takšno zemljišče, lahko nadaljujejo 
proizvodnjo mleka, če tako želijo.
4. Kadar se stranki ne sporazumeta, pri 
zakupih, ki naj bi potekali brez kakršne 
koli možnosti obnove pod podobnimi 
pogoji, ali v okoliščinah s primerljivimi 
pravnimi posledicami se zadevne 
individualne kvote v celoti ali delno 
prenesejo na proizvajalca, ki jih 
prevzema, v skladu z določbami, ki so jih 
sprejele države članice, in ob upoštevanju 
upravičenih interesov strank.

Or. es

Predlog spremembe 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Predlog uredbe
Člen 103 u (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103u
Posebni ukrepi prenosa
1. Za uspešno prestrukturiranje 
proizvodnje mleka ali izboljšanje okolja 
lahko države članice v skladu 
s podrobnimi pravili, ki jih določijo ob 
upoštevanju upravičenih interesov 
zadevnih strank:
(a) dodelijo nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih proizvajalcem, ki se 
zavežejo, da bodo nepreklicno v celoti ali
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delno opustili proizvodnjo mleka, in tako 
sproščene kvote dajo v nacionalne 
rezerve;
(b) na podlagi objektivnih meril določijo 
pogoje, po katerih lahko proizvajalci na 
začetku dvanajstmesečnega obdobja 
v zameno za plačilo dosežejo, da jim 
pristojni organ ali ustanova, ki ga ta 
organ imenuje, ponovno dodeli 
individualne kvote, ki so jih ob koncu 
prejšnjega dvanajstmesečnega obdobja 
nepreklicno sprostili drugi proizvajalci 
v zameno za nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih, ki so enaki zgoraj 
navedenemu plačilu;
(c) centralizirajo in nadzorujejo prenose 
kvot brez zemljišča;
(d) pri zemljiščih, prenesenih za 
izboljšanje okolja, predvidijo, da se 
zadevna individualna kvota dodeli 
proizvajalcu, ki opusti zemljišče, vendar 
želi nadaljevati proizvodnjo mleka;
(e) na podlagi objektivnih meril določijo 
regije ali območja zbiranja, znotraj 
katerih je dovoljen nepreklicni prenos 
kvot brez prenosa ustreznih zemljišč 
s ciljem izboljšanja strukture proizvodnje 
mleka;
(f) dovolijo, na zahtevo proizvajalca 
pristojnemu organu ali telesu, ki ga 
imenuje ta organ, končni prenos kvot brez 
prenosa ustreznega zemljišča ali 
nasprotno, za izboljšanje strukture 
proizvodnje mleka na ravni kmetijskega 
gospodarstva, ali da omogočijo 
ekstenziviranje proizvodnje.
2. Odstavek 1 se lahko izvaja na 
nacionalni ravni, na ustrezni teritorialni 
ravni ali na določenih zbiralnih območjih.

Or. pl
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Predlog spremembe 1546
Janusz Wojciechowski

Predlog uredbe
Člen 103 u (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103u
Posebni ukrepi prenosa

1. Za uspešno prestrukturiranje 
proizvodnje mleka ali izboljšanje okolja 
lahko države članice v skladu 
s podrobnimi pravili, ki jih določijo ob 
upoštevanju upravičenih interesov 
zadevnih strank:
(a) dodelijo nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih proizvajalcem, ki se 
zavežejo, da bodo nepreklicno v celoti ali 
delno opustili proizvodnjo mleka, in tako 
sproščene kvote dajo v nacionalne 
rezerve;
(b) na podlagi objektivnih meril določijo 
pogoje, po katerih lahko proizvajalci na 
začetku dvanajstmesečnega obdobja 
v zameno za plačilo dosežejo, da jim 
pristojni organ ali ustanova, ki ga ta 
organ imenuje, ponovno dodeli 
individualne kvote, ki so jih ob koncu 
prejšnjega dvanajstmesečnega obdobja 
nepreklicno sprostili drugi proizvajalci 
v zameno za nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih, ki so enaki zgoraj 
navedenemu plačilu;
(c) centralizirajo in nadzorujejo prenose 
kvot brez zemljišča;
(d) pri zemljiščih, prenesenih za 
izboljšanje okolja, predvidijo, da se 
zadevna individualna kvota dodeli 
proizvajalcu, ki opusti zemljišče, vendar 
želi nadaljevati proizvodnjo mleka;
(e) na podlagi objektivnih meril določijo 
regije ali območja zbiranja, znotraj 
katerih je dovoljen nepreklicni prenos 
kvot brez prenosa ustreznih zemljišč 
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s ciljem izboljšanja strukture proizvodnje 
mleka;
(f) dovolijo, na zahtevo proizvajalca 
pristojnemu organu ali telesu, ki ga 
imenuje ta organ, končni prenos kvot brez 
prenosa ustreznega zemljišča ali 
nasprotno, za izboljšanje strukture 
proizvodnje mleka na ravni kmetijskega 
gospodarstva, ali da omogočijo 
ekstenziviranje proizvodnje.
2. Odstavek 1 se lahko izvaja na 
nacionalni ravni, na ustrezni teritorialni 
ravni ali na določenih zbiralnih območjih.

Or. pl

Predlog spremembe 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 103 u (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103u
Posebni ukrepi prenosa

1. Za uspešno prestrukturiranje 
proizvodnje mleka ali izboljšanje okolja 
lahko države članice v skladu 
s podrobnimi pravili, ki jih določijo ob 
upoštevanju upravičenih interesov 
zadevnih strank:
(a) dodelijo nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih proizvajalcem, ki se 
zavežejo, da bodo nepreklicno v celoti ali 
delno opustili proizvodnjo mleka, in tako 
sproščene kvote dajo v nacionalne 
rezerve;
(b) na podlagi objektivnih meril določijo 
pogoje, pod katerimi lahko proizvajalci na 
začetku dvanajstmesečnega obdobja 
v zameno za plačilo dosežejo, da jim 
pristojni organ ali telo, ki ga ta organ 
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imenuje, ponovno dodeli individualne 
kvote, ki so jih ob koncu prejšnjega 
dvanajstmesečnega obdobja nepreklicno 
sprostili drugi proizvajalci v zameno za 
nadomestilo v enem ali več letnih obrokih, 
ki so enaki zgoraj navedenemu plačilu;
(c) centralizirajo in nadzorujejo prenose 
kvot brez zemljišča;
(d) pri zemljiščih, prenesenih za 
izboljšanje okolja, zagotovijo, da se 
zadevna individualna kvota dodeli 
proizvajalcu, ki opusti zemljišče, vendar 
želi nadaljevati proizvodnjo mleka;
(e) na podlagi objektivnih meril določijo 
regije ali območja zbiranja, znotraj 
katerih je dovoljen nepreklicni prenos 
kvot brez prenosa ustreznih zemljišč 
s ciljem izboljšanja strukture proizvodnje 
mleka; 
(f) dovolijo, na zahtevo proizvajalca 
pristojnemu organu ali telesu, ki ga 
imenuje ta organ, nepreklicni prenos kvot 
brez prenosa ustreznega zemljišča ali 
nasprotno, za izboljšanje strukture 
proizvodnje mleka na ravni kmetijskega 
gospodarstva ali da se omogoči 
ekstenzifikacija proizvodnje.
2. Odstavek 1 se lahko izvaja na 
nacionalni ravni, na ustrezni teritorialni 
ravni ali na določenih zbiralnih območjih.

Or. pt

Predlog spremembe 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Predlog uredbe
Člen 103 u (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103u
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Posebni ukrepi prenosa
1. Za uspešno prestrukturiranje 
proizvodnje mleka ali izboljšanje okolja 
lahko države članice v skladu 
s podrobnimi pravili, ki jih določijo ob 
upoštevanju upravičenih interesov 
zadevnih strank:
a) dodelijo nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih proizvajalcem, ki se 
zavežejo, da bodo nepreklicno v celoti ali 
delno opustili proizvodnjo mleka, in tako 
sproščene kvote dajo v nacionalne 
rezerve;
b) na podlagi objektivnih meril določijo 
pogoje, po katerih lahko proizvajalci na 
začetku dvanajstmesečnega obdobja 
v zameno za plačilo dosežejo, da jim 
pristojni organ ali ustanova, ki ga ta 
organ imenuje, ponovno dodeli 
individualne kvote, ki so jih ob koncu 
prejšnjega dvanajstmesečnega obdobja 
nepreklicno sprostili drugi proizvajalci 
v zameno za nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih, ki so enaki zgoraj 
navedenemu plačilu;
c) centralizirajo in nadzorujejo prenose 
kvot brez zemljišča;
d) pri zemljiščih, prenesenih za izboljšanje 
okolja, predvidijo, da se zadevna 
individualna kvota dodeli proizvajalcu, ki 
opusti zemljišče, vendar želi nadaljevati 
proizvodnjo mleka;
e) na podlagi objektivnih meril določijo 
regije ali območja zbiranja, znotraj 
katerih je dovoljen nepreklicni prenos 
kvot brez prenosa ustreznih zemljišč 
s ciljem izboljšanja strukture proizvodnje 
mleka;
f) dovolijo, na zahtevo proizvajalca 
pristojnemu organu ali telesu, ki ga 
imenuje ta organ, končni prenos kvot brez 
prenosa ustreznega zemljišča ali 
nasprotno, za izboljšanje strukture 
proizvodnje mleka na ravni kmetijskega 
gospodarstva, ali da omogočijo 
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ekstenziviranje proizvodnje.
2. Odstavek 1 se lahko izvaja na 
nacionalni ravni, na ustrezni teritorialni 
ravni ali na določenih zbiralnih območjih.

Or. es


