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Predlog spremembe 97
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 291, 295-300, 1602, 
1605,1611, 1624, 1627, 1628

Predlog uredbe
Člen 106

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 106 Člen 106

Organizacije proizvajalcev Organizacije proizvajalcev
Države članice na zahtevo priznajo 
organizacije proizvajalcev, ki:

Države članice na zahtevo priznajo 
organizacije proizvajalcev, ki:

(a) jih sestavljajo proizvajalci iz sektorjev 
iz člena 1(2);

(a) jih sestavljajo in nadzirajo kmetje iz 
sektorjev iz člena 1(2);

(b) so ustanovljene na pobudo
proizvajalcev;

(b) so ustanovljene na pobudo kmetov;

(c) imajo poseben namen, ki lahko
vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev:

(c) imajo poseben namen, ki vključuje vsaj 
enega od ciljev, navedenih v točkah (i), (ii) 
ali (iii), in lahko vključuje enega ali več
naslednjih drugih ciljev:

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 
in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 
kakovosti in količine;

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 
in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 
kakovosti in količine;

(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na trg 
proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani;

(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na trg 
proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, 
zlasti z neposredno prodajo;

(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in
stabilizacijo cen proizvajalcev;

(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov,
stabilizacijo cen proizvajalcev, predvsem 
glede nadomestila za stroške naložb na 
področjih, kot sta okolje in dobro počutje 
živali, ter prispevanje k razumnim cenam 
za potrošnike;

(iv) raziskovanje trajnostnih načinov
proizvodnje in gibanja trga;

(iv) raziskovanje in oblikovanje pobud za 
trajnostne načine proizvodnje, inovativne 
prakse, gospodarsko konkurenčnost in 
gibanja trga;

(v) pospeševanje in zagotavljanje tehnične 
pomoči za uporabo okolju prijaznih 
postopkov gojenja in pridelave;

(v) pospeševanje in zagotavljanje tehnične 
pomoči za uporabo okolju prijaznih 
postopkov gojenja in pridelave ter 
postopkov in tehnik, skladnih z dobrim 
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počutjem živali;
(va) spodbujanje in zagotavljanje tehnične 
pomoči za uporabo proizvodnih 
standardov, s katerimi se izboljšuje 
kakovost proizvodov, razvijajo proizvodi z 
zaščiteno oznako porekla in zaščiteno 
geografsko oznako ali proizvodi, ki sodijo 
v okvir nacionalnega znaka kakovosti;
(vb) določitev strožjih pravil glede 
proizvodnje, kot so veljavna nacionalna 
pravila ali pravila Unije;

(vi) ravnanje s stranskimi proizvodi 
pridelave in odpadki, zlasti za varovanje 
kakovosti vode, tal in krajine ter za 
ohranjanje ali spodbujanje biotske 
raznovrstnosti, in

(vi) ravnanje s stranskimi proizvodi 
pridelave in odpadki, zlasti za varovanje 
kakovosti vode, tal in krajine ter za 
ohranjanje ali spodbujanje biotske 
raznovrstnosti; 

(vii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 
virov in blaženju podnebnih sprememb;

(vii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 
virov in blaženju podnebnih sprememb;

(viia) oblikovanje pobud na področju 
promocije in trženja;
(viib) upravljanje vzajemnih skladov, kot 
je predvideno v členu 37 Uredbe (EU) št. 
[…] o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP);
(viic) izvajanje instrumentov za 
preprečevanje in obvladovanje kriz, 
predvsem z zasebnim skladiščenjem, 
predelavo, oglaševanjem izdelkov in 
promocijsko prodajo ter v skrajnem 
primeru s postopki za umik s trga;
(viid) zagotavljanje potrebne tehnične 
pomoči za uporabo terminskih trgov in 
sistemov zavarovanj;
(viie) pogajanja, v svojem imenu ali po 
potrebi v imenu članov, o pogodbah o 
zagotavljanju vložkov z izvajalci v 
sektorjih na predhodnih stopnjah;
(viif) pogajanja, v svojem imenu ali po 
potrebi v imenu članov, o pogodbah o 
dobavi kmetijskih in živilskih proizvodov z 
izvajalci v sektorjih na nadaljnjih 
stopnjah; 
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(d) nimajo prevladujočega položaja na 
zadevnem trgu, razen če je to potrebno za 
doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe.

(da) tržijo proizvode, ki niso zajeti v 
oznaki KN ex 22.08 iz Priloge I k 
Pogodbi, če delež prodanih proizvodov, ki 
niso zajeti v Prilogi I, ne presega 49 % 
celotne tržene količine, ne da bi pri tem 
izgubile priznanje kot organizacije 
proizvajalcev v priznanem kmetijskem 
sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 98
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 294, 296, 297, 1592, 1600, 
1602, 1605, 1628, 1648, 1660

Predlog uredbe
Člen 106

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 106 Člen 106

Organizacije proizvajalcev Organizacije proizvajalcev
Države članice na zahtevo priznajo 
organizacije proizvajalcev, ki:

Države članice na zahtevo priznajo 
organizacije proizvajalcev v sektorju sadja 
in zelenjave ter lahko na zahtevo priznajo 
organizacije proizvajalcev v vseh drugih 
sektorjih, ki:

(a) jih sestavljajo proizvajalci iz sektorjev
iz člena 1(2);

(a) jih sestavljajo in nadzirajo kmetje iz
posameznega sektorja iz člena 1(2);

(b) so ustanovljene na pobudo
proizvajalcev;

(b) so ustanovljene na pobudo kmetov;

(c) imajo poseben namen, ki lahko 
vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev:

(c) imajo poseben namen, ki lahko 
vključuje naslednje cilje:

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 
in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 
kakovosti in količine;

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 
in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 
kakovosti in količine;

(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na trg 
proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani;

(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na trg 
proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani;
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(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in 
stabilizacijo cen proizvajalcev;

(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in 
stabilizacijo cen proizvajalcev;

(iv) raziskovanje trajnostnih načinov 
proizvodnje in gibanja trga;

(iv) raziskovanje trajnostnih načinov 
proizvodnje in gibanja trga;

(v) pospeševanje in zagotavljanje tehnične 
pomoči za uporabo okolju prijaznih 
postopkov gojenja in pridelave;

(v) pospeševanje in zagotavljanje tehnične 
pomoči za uporabo okolju prijaznih 
postopkov gojenja in pridelave;

(va) spodbujanje in zagotavljanje tehnične 
pomoči za uporabo proizvodnih 
standardov, s katerimi se izboljšuje 
kakovost proizvodov, razvijajo proizvodi z 
zaščiteno oznako porekla in zaščiteno 
geografsko oznako ali proizvodi, ki sodijo 
v okvir nacionalnega znaka kakovosti;

(vi) ravnanje s stranskimi proizvodi 
pridelave in odpadki, zlasti za varovanje 
kakovosti vode, tal in krajine ter za 
ohranjanje ali spodbujanje biotske 
raznovrstnosti, in

(vi) ravnanje s stranskimi proizvodi 
pridelave in odpadki, zlasti za varovanje 
kakovosti vode, tal in krajine ter za 
ohranjanje ali spodbujanje biotske 
raznovrstnosti; 

(vii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 
virov in blaženju podnebnih sprememb;

(vii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 
virov;

(viia) oblikovanje pobud na področju 
promocije in trženja;
(viib) oblikovanje pobud za krepitev 
inovativnosti;
(viic) izvajanje instrumentov za 
preprečevanje in obvladovanje kriz, 
zasebno skladiščenje, predelavo, 
oglaševanje izdelkov in promocijsko 
prodajo;
(viid) spodbujanje uporabe terminskih 
trgov in sistemov zavarovanj s strani 
njihovih članov ter zagotavljanje potrebne 
tehnične pomoči;

(d) nimajo prevladujočega položaja na 
zadevnem trgu, razen če je to potrebno za 
doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe.

(d) nimajo prevladujočega položaja na 
zadevnem trgu, razen če je to potrebno za 
doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe.

(da) tržijo proizvode, ki niso zajeti v 
Prilogi I k Pogodbi, če delež prodanih 
proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I, ne 
presega 49 % celotne tržene količine, ne 
da bi pri tem izgubile priznanje kot 
organizacije proizvajalcev v priznanem 
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kmetijskem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 99
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 301

Predlog uredbe
Člen 106a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 106a
Statut organizacij proizvajalcev

1. Statut organizacije proizvajalcev od 
svojih članov proizvajalcev zahteva zlasti, 
da:
(a) uporabljajo sprejeta pravila 
organizacije proizvajalcev, ki se nanašajo 
na poročanje o proizvodnji, proizvodnjo, 
trženje in varstvo okolja;
(b) pripadajo samo eni organizaciji 
proizvajalcev za proizvodnjo enega 
kmetijskega proizvoda, brez poseganja v 
morebitna odstopanja, ki jih lahko odobri
zadevna država članica v ustrezno 
utemeljenih primerih, ko imajo pridruženi 
proizvajalci dva ločena proizvodna obrata, 
ki se nahajata na različnih geografskih 
območjih;
(c) zagotavljajo informacije, ki jih 
zahtevajo organizacije proizvajalcev za 
statistične namene, zlasti o pridelovalnih 
površinah, proizvodnji, pridelkih in 
neposredni prodaji.
2. Statut organizacij proizvajalcev določa 
tudi:
(a) postopke za določanje, sprejemanje in 
spreminjanje pravil iz odstavka 1;
(b) višino finančnega prispevka članov za 
financiranje organizacije proizvajalcev;
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(c) pravila, ki članom proizvajalcem 
omogočajo, da demokratično nadzorujejo 
svojo organizacijo in njene odločitve;
(d) kazni za kršenje obveznosti iz statuta, 
zlasti za neplačilo finančnih prispevkov,
ali pravil, ki jih je določila organizacija 
proizvajalcev;
(e) pravila o pristopu novih članov, zlasti 
minimalno trajanje članstva, ki ne more 
biti krajše od enega leta; 
(f) računovodska in proračunska pravila, 
potrebna za delovanje organizacije.
3. Šteje se, da organizacije proizvajalcev v 
gospodarskih zadevah delujejo v imenu 
svojih članov in za svoje člane v okviru 
svojih pristojnosti, ne glede na to, ali je 
bilo lastništvo zadevnih proizvodov 
preneseno s proizvajalcev na organizacije 
proizvajalcev ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 100
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 301

Predlog uredbe
Člen 106a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 106a
Statut organizacij proizvajalcev

1. Statut organizacije proizvajalcev od 
svojih članov proizvajalcev zahteva zlasti, 
da:
(a) uporabljajo sprejeta pravila 
organizacije proizvajalcev, ki se nanašajo 
na poročanje o proizvodnji, proizvodnjo, 
trženje in varstvo okolja;
(b) pripadajo samo eni organizaciji 
proizvajalcev za proizvodnjo enega 
kmetijskega proizvoda, brez poseganja v 
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morebitna odstopanja, ki jih lahko odobri 
zadevna država članica v ustrezno 
utemeljenih primerih, ko imajo pridruženi 
proizvajalci dva ločena proizvodna obrata, 
ki se nahajata na različnih geografskih 
območjih;
(c) zagotavljajo informacije, ki jih 
zahtevajo organizacije proizvajalcev za 
statistične namene, zlasti o pridelovalnih 
površinah, proizvodnji, pridelkih in 
neposredni prodaji.
2. Statut organizacije proizvajalcev določa 
tudi:
(a) postopke za določanje, sprejemanje in 
spreminjanje pravil iz odstavka 1;
(b) višino finančnega prispevka članov za 
financiranje organizacije proizvajalcev;
(c) pravila, ki članom proizvajalcem 
omogočajo, da demokratično nadzorujejo 
svojo organizacijo in njene odločitve;
(d) kazni za kršenje obveznosti iz statuta, 
zlasti za neplačilo finančnih prispevkov, 
ali pravil, ki jih je določila organizacija 
proizvajalcev;
(e) pravila o pristopu novih članov, zlasti 
minimalno trajanje članstva, ki ne more 
biti krajše od enega leta; 
(f) računovodska in proračunska pravila, 
potrebna za delovanje organizacije.
3. Šteje se, da organizacije proizvajalcev v 
gospodarskih zadevah delujejo v imenu 
svojih članov in za svoje člane v okviru 
svojih pristojnosti, ne glede na to, ali je 
bilo lastništvo zadevnih proizvodov 
preneseno s proizvajalcev na organizacije 
proizvajalcev ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 101
Michel Dantin
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Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 302

Predlog uredbe
Člen 106b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 106b
Priznanje organizacij proizvajalcev

1. Države članice za organizacije 
proizvajalcev priznajo vse pravne osebe ali 
jasno opredeljene dele pravnih oseb, ki 
zaprosijo za tako priznanje, pod pogojem, 
da:
(a) izpolnjujejo zahteve iz točk (b) in (c) 
prvega odstavka člena 106;
(b) imajo na območju, kjer delujejo, 
minimalno število članov in/ali minimalni 
obseg tržne proizvodnje, ki ju določi 
zadevna država članica;
(c) predložijo zadostna zagotovila za 
pravilno izvedbo svojih nalog tako z vidika 
trajanja kot učinkovitosti, zagotavljanja 
človeške pomoči in pomoči v materialu in 
tehniki svojim članom ter koncentracije 
ponudbe;
(d) imajo statut, ki je skladen s točkami 
(a), (b) in (c) tega odstavka.
2. Države članice se lahko odločijo, da se 
organizacije proizvajalcev, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na 
podlagi nacionalne zakonodaje in ki 
izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 tega 
člena, štejejo, da so priznane kot 
organizacije proizvajalcev v skladu s 
členom 106.
3. Organizacije proizvajalcev, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na 
podlagi nacionalne zakonodaje in ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1 tega 
člena, lahko še naprej izvajajo svoje 
dejavnosti v skladu z nacionalno 
zakonodajo do 1. januarja 2015.
4. Države članice:
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(a) se v štirih mesecih po vložitvi prošnje s 
priloženimi vsemi ustreznimi podpornimi 
dokazili odločijo, ali bodo priznale 
organizacijo proizvajalcev; ta prošnja se 
vloži v državi članici, kjer ima 
organizacija svoj sedež;
(b) v presledkih, ki jih določijo same, 
opravljajo nadzor, da zagotovijo, da 
priznane organizacije proizvajalcev 
spoštujejo določbe tega poglavja;
(c) v primeru nespoštovanja ali 
nepravilnosti pri izvajanju ukrepov iz tega 
poglavja naložijo tem organizacijam in 
združenjem veljavne kazni, ki so jih 
določile, ter po potrebi odločijo, ali je 
potrebno preklicati njihovo priznanje;
(d) Komisijo enkrat na leto, vendar 
najpozneje 31. marca, obvestijo o vsaki 
odločitvi za priznanje, zavrnitev ali preklic 
priznanja, sprejeti v predhodnem 
koledarskem letu.

Or. en

Predlog spremembe 102
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 302

Predlog uredbe
Člen 106 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 106b
Priznanje organizacij proizvajalcev

1. Države članice lahko za organizacije 
proizvajalcev priznajo vse pravne osebe ali 
jasno opredeljene dele pravnih oseb, ki 
zaprosijo za tako priznanje, pod pogojem, 
da:
(a) izpolnjujejo zahteve iz točk (b) in (c) 
prvega odstavka člena 106;
(b) imajo na območju, kjer delujejo, 
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minimalno število članov in/ali minimalni 
obseg tržne proizvodnje, ki ju določi 
zadevna država članica;
(c) predložijo zadostna zagotovila za 
pravilno izvedbo svojih nalog tako z vidika 
trajanja kot učinkovitosti, zagotavljanja 
človeške pomoči in pomoči v materialu in 
tehniki svojim članom ter koncentracije 
ponudbe;
(d) imajo statut, ki je skladen s točkami 
(a), (b) in (c) tega odstavka.
2. Države članice se lahko odločijo, da se 
organizacije proizvajalcev, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na 
podlagi nacionalne zakonodaje in ki 
izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 tega 
člena, štejejo, da so priznane kot 
organizacije proizvajalcev v skladu s 
členom 106.
3. Organizacije proizvajalcev, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na 
podlagi nacionalne zakonodaje in ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1 tega 
člena, lahko še naprej izvajajo svoje 
dejavnosti v skladu z nacionalno 
zakonodajo do 1. januarja 2015.
4. Države članice:
(a) se v štirih mesecih po vložitvi prošnje s 
priloženimi vsemi ustreznimi podpornimi 
dokazili odločijo, ali bodo priznale 
organizacijo proizvajalcev; ta prošnja se 
vloži v državi članici, kjer ima 
organizacija svoj sedež;
(b) v presledkih, ki jih določijo same, 
opravljajo nadzor, da zagotovijo, da 
priznane organizacije proizvajalcev 
spoštujejo določbe tega poglavja;
(c) v primeru nespoštovanja ali 
nepravilnosti pri izvajanju ukrepov iz tega 
poglavja naložijo tem organizacijam in 
združenjem veljavne kazni, ki so jih 
določile, ter po potrebi odločijo, ali je 
potrebno preklicati njihovo priznanje;
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(d) Komisijo enkrat na leto, vendar 
najpozneje 31. marca, obvestijo o vsaki 
odločitvi za priznanje, zavrnitev ali preklic 
priznanja, sprejeti v predhodnem 
koledarskem letu.

Or. en

Predlog spremembe 103
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 303

Predlog uredbe
Člen 106c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 106c
Zunanje izvajanje

Države članice lahko priznani 
organizaciji proizvajalcev ali priznanemu 
združenju organizacij proizvajalcev 
dovolijo, da katero koli dejavnost (razen 
proizvodnje) zaupa zunanjim izvajalcem, 
tudi podružnicam, če zadevni državi 
članici predložijo zadosten dokaz, da je to 
ustrezen način za doseganje ciljev zadevne 
organizacije proizvajalcev ali združenja 
organizacij proizvajalcev ter da je 
organizacija proizvajalcev ali združenje 
organizacij proizvajalcev še naprej 
odgovorno za zagotavljanje zunanjega 
izvajanja dejavnosti ter splošno 
upravljanje nadzora in spremljanje 
komercialne ureditve za zagotavljanje te 
dejavnosti. Organizacija ali združenje pa 
mora zlasti ohraniti pooblastilo, da izda 
zavezujoča navodila izvajalcu v zvezi z 
zaupanimi dejavnostmi.

Or. en
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Predlog spremembe 104
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 303

Predlog uredbe
Člen 106 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 106c
Zunanje izvajanje

Države članice lahko priznani 
organizaciji proizvajalcev ali priznanemu 
združenju organizacij proizvajalcev 
dovolijo, da katero koli dejavnost (razen 
proizvodnje) zaupajo zunanjim 
izvajalcem, tudi podružnicam, če zadevni 
državi članici predložijo zadosten dokaz, 
da je to ustrezen način za doseganje ciljev 
zadevne organizacije proizvajalcev ali 
združenja organizacij proizvajalcev ter da 
je organizacija proizvajalcev ali združenje 
organizacij proizvajalcev še naprej 
odgovorno za zagotavljanje zunanjega 
izvajanja dejavnosti ter splošno 
upravljanje nadzora in spremljanja 
komercialne ureditve za zagotavljanje te 
dejavnosti. Organizacija ali združenje pa 
mora zlasti ohraniti pooblastilo, da izda 
zavezujoča navodila izvajalcu v zvezi z 
zaupanimi dejavnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 105
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1680

Predlog uredbe
Člen 107

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 107 Člen 107
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Združenja organizacij proizvajalcev Združenja organizacij proizvajalcev
Države članice na zahtevo priznajo 
združenja organizacij proizvajalcev v
sektorjih iz člena 1(2), ki so ustanovljena 
na pobudo priznanih organizacij 
proizvajalcev.

Države članice lahko na zahtevo priznajo 
združenja organizacij proizvajalcev v
posameznem sektorju iz člena 1(2), ki so 
ustanovljena na pobudo priznanih 
organizacij proizvajalcev.

Na podlagi pravil, sprejetih v skladu s 
členom 114, lahko združenja organizacij 
proizvajalcev izvajajo katere koli 
dejavnosti ali naloge organizacij 
proizvajalcev.

Na podlagi pravil, sprejetih v skladu s 
členom 114, lahko združenja organizacij 
proizvajalcev izvajajo katere koli 
dejavnosti ali naloge organizacij 
proizvajalcev.

Or. en

Predlog spremembe 106
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1680

Predlog uredbe
Člen 107

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 107 Člen 107
Združenja organizacij proizvajalcev Združenja organizacij proizvajalcev

Države članice na zahtevo priznajo 
združenja organizacij proizvajalcev v
sektorjih iz člena 1(2), ki so ustanovljena 
na pobudo priznanih organizacij 
proizvajalcev.

Države članice lahko na zahtevo priznajo 
združenja organizacij proizvajalcev v
posameznem sektorju iz člena 1(2), ki so 
ustanovljena na pobudo priznanih 
organizacij proizvajalcev.

Na podlagi pravil, sprejetih v skladu s 
členom 114, lahko združenja organizacij 
proizvajalcev izvajajo katere koli 
dejavnosti ali naloge organizacij 
proizvajalcev.

Na podlagi pravil, sprejetih v skladu s 
členom 114, lahko združenja organizacij 
proizvajalcev izvajajo katere koli 
dejavnosti ali naloge organizacij 
proizvajalcev.

Or. en

Predlog spremembe 107
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 304-318, 1721, 1738, 
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Predlog uredbe
Člen 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Člen 108 Člen 108

Medpanožne organizacije Medpanožne organizacije
1. Države članice na zahtevo priznajo 
medpanožne organizacije v sektorjih iz 
člena 1(2), ki:

1. Države članice lahko priznajo 
medpanožne organizacije v sektorjih iz 
člena 1(2), ki so uradno zaprosile za 
priznanje in:

(a) jih sestavljajo predstavniki 
gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
pridelavo proizvodov, trgovino z njimi 
in/ali predelavo proizvodov iz enega ali 
več sektorjev;

(a) jih sestavljajo predstavniki 
gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
pridelavo proizvodov in z najmanj eno od 
naslednjih faz verige preskrbe s hrano: 
predelavo ali trženjem, vključno z 
distribucijo, proizvodov iz enega ali več 
sektorjev;

(b) se ustanovijo na pobudo vseh ali 
nekaterih organizacij ali združenj, ki jih 
sestavljajo;

(b) se ustanovijo na pobudo vseh ali 
nekaterih organizacij ali združenj, ki jih 
sestavljajo;

(ba) zadevajo proizvode ali skupine 
proizvodov, za katere ne obstaja 
predhodno priznana medpanožna 
organizacija;

(c) imajo poseben namen, ki lahko 
vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev:

(c) imajo poseben namen, ki upošteva tako 
interese članov kot tudi potrošnikov in ki
lahko vključuje zlasti enega od naslednjih 
ciljev:

(i) izboljšanje znanja in preglednosti 
proizvodnje in trga, vključno z objavo 
statističnih podatkov o cenah, količinah in 
trajanju predhodno sklenjenih pogodb ter z 
izvajanjem analiz o možnem prihodnjem 
razvoju trga na regionalni ali nacionalni
ravni;

(i) izboljšanje znanja in preglednosti 
proizvodnje in trga, vključno z objavo 
statističnih podatkov o stroških 
proizvodnje, cenah, ki jih po potrebi 
spremljajo indeksi cen, o količinah in 
trajanju predhodno sklenjenih pogodb ter z 
izvajanjem analiz o možnem prihodnjem 
razvoju trga na regionalni, nacionalni ali 
mednarodni ravni;

(ia) omogočanje predhodnega 
prepoznavanja pridelovalnega potenciala 
ter beleženje tržnih cen;

(ii) pomoč pri boljši uskladitvi načina (ii) pomoč pri boljši uskladitvi načina 
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dajanja proizvodov v promet, zlasti z 
raziskavami in tržnimi analizami;

dajanja proizvodov v promet, zlasti z 
raziskavami in tržnimi analizami;

(iia) odpiranje potencialnih izvoznih 
trgov;

(iii) priprava standardnih oblik pogodb, 
usklajenih s predpisi Unije;

(iii) brez poseganja v določbe iz členov 
104a in 113a, priprava standardnih oblik 
pogodb, usklajenih s predpisi Unije, za 
prodajo kmetijskih proizvodov kupcem 
in/ali dobavo predelanih proizvodov 
distributerjem in prodajalcem na drobno, 
ob upoštevanju potrebe po doseganju 
pravičnih konkurenčnih pogojev in 
izogibanju izkrivljanja trga;

(iv) boljša izraba potenciala proizvodov; (iv) boljša izraba potenciala proizvodov, 
vključno na ravni možnosti prodaje, in 
oblikovanje pobud za krepitev 
gospodarske konkurenčnosti in inovacij;

(v) zagotavljanje informacij in izvedba 
potrebnih raziskav za racionalizacijo, 
izboljšanje in prilagajanje proizvodnje 
tistih proizvodov, ki bolj ustrezajo 
zahtevam trga ter okusu in pričakovanju 
potrošnikov, zlasti glede kakovosti 
proizvodov, vključno s posebnimi 
značilnostmi proizvodov z zaščiteno 
označbo porekla ali zaščiteno geografsko 
označbo, in varstva okolja;

(v) zagotavljanje informacij in izvedba 
potrebnih raziskav za inovacije,
racionalizacijo, izboljšanje in prilagajanje 
proizvodnje in, kjer je to ustrezno, 
predelave in/ali trženja tistih proizvodov, 
ki bolj ustrezajo zahtevam trga ter okusu in 
pričakovanju potrošnikov, zlasti glede 
kakovosti proizvodov, vključno s 
posebnimi značilnostmi proizvodov z 
zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo, in varstva okolja;

(vi) iskanje načinov za omejevanje 
uporabe sredstev za zaščito zdravja živali 
in fitofarmacevtskih sredstev ter drugih 
vložkov v proizvodnjo in za zagotavljanje 
kakovosti proizvodov ter ohranjanja tal in 
vode;

(vi) omejevanje uporabe sredstev za zaščito 
zdravja živali in fitofarmacevtskih 
sredstev, boljše upravljanje drugih vložkov 
v proizvodnjo in zagotavljanje kakovosti 
proizvodov ter varovanje tal in vode, 
krepitev varnosti živilskih proizvodov, 
predvsem s sledljivostjo proizvodov, ter 
izboljšanje zdravja in dobrega počutja 
živali;

(vii) razvoj metod in instrumentov za 
izboljšanje kakovosti proizvodov na vseh 
stopnjah proizvodnje in trženja;

(vii) razvoj metod in instrumentov za 
izboljšanje kakovosti proizvodov na vseh 
stopnjah proizvodnje in po potrebi 
predelave in/ali trženja;

(viia) opredelitev najnižje zahtevane 
kakovosti ter minimalnih standardov 
embaliranja in izgleda;
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(viii) izkoriščanje potenciala ekološkega 
kmetovanja ter varstvo in spodbujanje 
takega kmetovanja, kakor tudi označb 
porekla, oznak kakovosti in geografskih 
označb;

(viii) ukrepanje z namenom zaščite, 
varstva in spodbujanja ekološkega 
kmetovanja ter označb porekla, oznak 
kakovosti in geografskih označb;

(ix) pospeševanje in raziskovanje 
integrirane, trajnostne proizvodnje ali 
drugih okolju prijaznih proizvodnih 
postopkov;

(ix) pospeševanje in raziskovanje 
integrirane, trajnostne proizvodnje ali 
drugih okolju prijaznih proizvodnih 
postopkov;

(x) spodbujanje zdravega uživanja 
proizvodov in obveščanje o škodi nevarnih 
vzorcev uživanja;

(x) spodbujanje zmernega in odgovornega
uživanja proizvodov na notranjem trgu 
in/ali obveščanje o škodljivosti nevarnih 
vzorcev uživanja;

(xa) promocija uživanja proizvodov na 
notranjem in na zunanjih trgih in/ali 
zagotavljanje informacij o njih;

(xi) izvajanje promocijskih dejavnosti, 
zlasti v tretjih državah.

(xia) izvajanje skupnih ukrepov za 
preprečevanje in obvladovanje 
zdravstvenih, fitosanitarnih in okoljskih 
tveganj, povezanih s proizvodnjo in po
potrebi predelavo in/ali trženjem in/ali 
distribucijo kmetijskih in živilskih 
proizvodov;
(xib) prispevanje k ravnanju s stranskimi 
proizvodi ter k zmanjševanju odpadkov in 
ravnanju z njimi.

2. Za medpanožne organizacije v sektorjih 
oljčnega olja in namiznih oljk ter tobaka 
lahko posebni namen iz točke (c) 
odstavka 1 vključuje tudi vsaj enega od 
naslednjih ciljev:

2. Za medpanožne organizacije v sektorjih 
oljčnega olja in namiznih oljk ter tobaka 
lahko posebni namen iz točke (c) 
odstavka 1 vključuje tudi vsaj enega od 
naslednjih ciljev:

(a) združevanje in uskladitev ponudbe ter 
trgovanje s proizvodi članov;

(a) združevanje in uskladitev ponudbe ter 
trgovanje s proizvodi članov;

(b) prilagoditev proizvodnje in skupna 
predelava glede na zahteve trga in 
izboljšanje proizvoda;

(b) prilagoditev proizvodnje in skupna 
predelava glede na zahteve trga in 
izboljšanje proizvoda;

(c) spodbujanje racionalizacije in 
izboljšanje proizvodnje in predelave.

(c) spodbujanje racionalizacije in 
izboljšanje proizvodnje in predelave.

Or. en
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Predlog spremembe 108
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 304-318, 1697, 1706, 
1738, 1750 in 1766

Predlog uredbe
Člen 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 108 Člen 108

Medpanožne organizacije Medpanožne organizacije
1. Države članice na zahtevo priznajo 
medpanožne organizacije v sektorjih iz
člena 1(2), ki:

1. Države članice lahko priznajo 
medpanožne organizacije v sektorjih iz
člena 1(2), ki so uradno zaprosile za 
priznanje in

(a) jih sestavljajo predstavniki 
gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
pridelavo proizvodov, trgovino z njimi 
in/ali predelavo proizvodov iz enega ali 
več sektorjev;

(a) jih sestavljajo predstavniki 
gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
pridelavo proizvodov in z najmanj eno od 
naslednjih faz verige preskrbe s hrano: 
predelavo ali trženjem, vključno z 
distribucijo, proizvodov iz enega ali več 
sektorjev;

(aa) pokrivajo eno ali več regij v Uniji in 
tako predstavljajo znaten delež 
gospodarskih dejavnosti v sektorju;

(b) se ustanovijo na pobudo vseh ali 
nekaterih organizacij ali združenj, ki jih 
sestavljajo;

(b) se ustanovijo na pobudo vseh ali 
nekaterih organizacij ali združenj, ki jih 
sestavljajo;

(ba) zadevajo proizvode ali skupine 
proizvodov, za katere ne obstaja 
predhodno priznana medpanožna 
organizacija;

(c) imajo poseben namen, ki lahko 
vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev:

(c) imajo poseben namen, ki upošteva tako 
interese članov kot tudi potrošnikov in ki
lahko vključuje zlasti enega od naslednjih 
ciljev:

(i) izboljšanje znanja in preglednosti 
proizvodnje in trga, vključno z objavo 
statističnih podatkov o cenah, količinah in 
trajanju predhodno sklenjenih pogodb ter z 
izvajanjem analiz o možnem prihodnjem 
razvoju trga na regionalni ali nacionalni

(i) izboljšanje znanja in preglednosti 
proizvodnje in trga, vključno z objavo 
statističnih podatkov o stroških 
proizvodnje, cenah, ki jih po potrebi 
spremljajo indeksi cen, o količinah in 
trajanju predhodno sklenjenih pogodb ter z 
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ravni; izvajanjem analiz o možnem prihodnjem 
razvoju trga na regionalni, nacionalni ali
mednarodni ravni;

(ia) omogočanje predhodnega 
prepoznavanja pridelovalnega potenciala 
ter beleženje tržnih cen;

(ii) pomoč pri boljši uskladitvi načina 
dajanja proizvodov v promet, zlasti z 
raziskavami in tržnimi analizami;

(ii) pomoč pri boljši uskladitvi načina 
dajanja proizvodov v promet, zlasti z 
raziskavami in tržnimi analizami;

(iia) odpiranje potencialnih izvoznih 
trgov;

(iii) priprava standardnih oblik pogodb, 
usklajenih s predpisi Unije;

(iii) brez poseganja v določbe iz členov 
104a in 113a, priprava standardnih oblik 
pogodb, usklajenih s predpisi Unije, za 
prodajo kmetijskih proizvodov kupcem 
in/ali dobavo predelanih proizvodov 
distributerjem in prodajalcem na drobno, 
ob upoštevanju potrebe po doseganju 
pravičnih konkurenčnih pogojev in 
izogibanju izkrivljanja trga;

(iv) boljša izraba potenciala proizvodov; (iv) boljša izraba potenciala proizvodov, 
vključno na ravni tržnih možnosti, zlasti 
potenciala zelenih kemikalij;

(v) zagotavljanje informacij in izvedba 
potrebnih raziskav za racionalizacijo, 
izboljšanje in prilagajanje proizvodnje 
tistih proizvodov, ki bolj ustrezajo 
zahtevam trga ter okusu in pričakovanju 
potrošnikov, zlasti glede kakovosti 
proizvodov, vključno s posebnimi 
značilnostmi proizvodov z zaščiteno 
označbo porekla ali zaščiteno geografsko 
označbo, in varstva okolja;

(v) zagotavljanje informacij in izvedba 
potrebnih raziskav za inovacije,
racionalizacijo, izboljšanje in prilagajanje 
proizvodnje in, kjer je to ustrezno, 
predelave in/ali trženja tistih proizvodov, 
ki bolj ustrezajo zahtevam trga ter okusu in 
pričakovanju potrošnikov, zlasti glede 
kakovosti proizvodov, vključno s 
posebnimi značilnostmi proizvodov z 
zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo, in varstva okolja;

(vi) iskanje načinov za omejevanje uporabe 
sredstev za zaščito zdravja živali in 
fitofarmacevtskih sredstev ter drugih 
vložkov v proizvodnjo in za zagotavljanje 
kakovosti proizvodov ter ohranjanja tal in 
vode;

(vi) iskanje načinov za omejevanje uporabe 
sredstev za zaščito zdravja živali in 
fitofarmacevtskih sredstev, boljše 
upravljanje drugih vložkov v proizvodnjo 
in za zagotavljanje kakovosti proizvodov 
ter ohranjanja tal in vode, krepitev varnosti 
živilskih proizvodov, predvsem s 
sledljivostjo proizvodov, ter izboljšanje 
zdravja in dobrega počutja živali;

(vii) razvoj metod in instrumentov za (vii) razvoj metod in instrumentov za 
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izboljšanje kakovosti proizvodov na vseh 
stopnjah proizvodnje in trženja;

izboljšanje kakovosti proizvodov na vseh 
stopnjah proizvodnje in po potrebi 
predelave in/ali trženja;

(viia) opredelitev najnižje zahtevane 
kakovosti ter minimalnih standardov 
embaliranja in izgleda;

(viii) izkoriščanje potenciala ekološkega 
kmetovanja ter varstvo in spodbujanje 
takega kmetovanja, kakor tudi označb 
porekla, oznak kakovosti in geografskih 
označb;

(viii) ukrepanje z namenom zaščite, 
varstva in spodbujanja ekološkega 
kmetovanja ter označb porekla, oznak 
kakovosti in geografskih označb;

(ix) pospeševanje in raziskovanje 
integrirane, trajnostne proizvodnje ali 
drugih okolju prijaznih proizvodnih 
postopkov;

(ix) pospeševanje in raziskovanje 
integrirane, trajnostne proizvodnje ali 
drugih okolju prijaznih proizvodnih 
postopkov;

(x) spodbujanje zdravega uživanja 
proizvodov in obveščanje o škodi nevarnih 
vzorcev uživanja;

(x) spodbujanje zmernega ali odgovornega
uživanja proizvodov na notranjem trgu 
in/ali obveščanje o škodljivosti nevarnih 
vzorcev uživanja ter spodbujanje uživanja 
in/ali zagotavljanje informacij o 
proizvodih na notranjem in zunanjih 
trgih;

(xi) izvajanje promocijskih dejavnosti, 
zlasti v tretjih državah.

(xia) izvajanje skupnih ukrepov za 
preprečevanje in obvladovanje 
zdravstvenih, fitosanitarnih in okoljskih 
tveganj, povezanih s proizvodnjo in po 
potrebi predelavo in/ali trženjem in/ali 
distribucijo kmetijskih in živilskih 
proizvodov;
(xib) prispevanje k ravnanju s stranskimi 
proizvodi pridelave in odpadki.

2. Za medpanožne organizacije v sektorjih 
oljčnega olja in namiznih oljk ter tobaka 
lahko posebni namen iz točke (c) 
odstavka 1 vključuje tudi vsaj enega od 
naslednjih ciljev: 
(a) združevanje in uskladitev ponudbe ter 
trgovanje s proizvodi članov;
(b) prilagoditev proizvodnje in skupna 
predelava glede na zahteve trga in 
izboljšanje proizvoda;
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(c) spodbujanje racionalizacije in 
izboljšanje proizvodnje in predelave.

Or. en

Predlog spremembe 109
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1774

Predlog uredbe
Člen 108a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 108a
Priznavanje medpanožnih organizacij

1. Države članice lahko priznajo 
medpanožne organizacije, ki to zahtevajo, 
pod pogojem, da:
(a) izpolnjujejo zahteve iz člena 108;
(b) izvajajo svoje dejavnosti v eni ali več 
regijah na zadevnem ozemlju;
(c) predstavljajo pomemben delež 
gospodarskih dejavnosti iz 
člena 108(1)(a);
(d) se same ne ukvarjajo z dejavnostmi v 
zvezi s proizvodnjo, predelavo in/ali 
prodajo, z izjemo primerov iz 
člena 108(2).
2. Države članice lahko odločijo, da se 
medpanožne organizacije, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na 
podlagi nacionalne zakonodaje in ki 
izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, štejejo, 
da so priznane kot medpanožne
organizacije v skladu s členom 108.
3. Medpanožne organizacije, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na 
podlagi nacionalne zakonodaje in ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1 tega 
člena, lahko še naprej izvajajo svoje 
dejavnosti v skladu z nacionalno 
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zakonodajo do 1. januarja 2015.
4. Ko priznajo medpanožno organizacijo v 
skladu z odstavkom 1 in/ali 2, države 
članice:
(a) v štirih mesecih od vložitve prošnje z 
vsemi potrebnimi dokazili odločijo o 
dodelitvi priznanja; ta prošnja se vloži v 
državi članici, kjer ima organizacija svoj 
sedež;
(b) v presledkih, ki jih določijo same, 
opravljajo nadzor, da zagotovijo, da 
medpanožne organizacije spoštujejo 
pogoje, vezane na njihovo priznanje;
(c) v primeru nespoštovanja ali 
nepravilnosti pri izvajanju ukrepov iz te 
uredbe naložijo tem organizacijam 
veljavne kazni, ki so jih določile, ter po 
potrebi odločijo, ali je treba preklicati 
njihovo priznanje;
(d) prekličejo priznanje, če niso več 
izpolnjene zahteve in pogoji za priznanje 
iz tega člena;
(e) Komisijo enkrat letno, in sicer 
najpozneje 31. marca, obvestijo o vsaki 
odločitvi za priznanje, zavrnitev ali preklic 
priznanja, sprejeti v predhodnem 
koledarskem letu.

Or. en

Predlog spremembe 110
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1775

Predlog uredbe
Člen 109

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 109 črtano
Organizacije izvajalcev

Za namene te uredbe organizacije 
izvajalcev v sektorju oljčnega olja in 
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namiznih oljk vključujejo priznane 
organizacije proizvajalcev, priznane 
medpanožne organizacije ali priznane 
organizacije drugih izvajalcev ali njihova 
združenja.

Or. en

Predlog spremembe 111
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1775

Predlog uredbe
Člen 109

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 109 črtano
Organizacije izvajalcev

Za namene te uredbe organizacije 
izvajalcev v sektorju oljčnega olja in 
namiznih oljk vključujejo priznane 
organizacije proizvajalcev, priznane 
medpanožne organizacije ali priznane 
organizacije drugih izvajalcev ali njihova 
združenja.

Or. en

Predlog spremembe 112
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 321

Predlog uredbe
Člen 109a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 109a
Vloga skupin

1. Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja 
trga proizvodov, ki imajo zaščiteno 
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označbo porekla ali zaščiteno geografsko 
označbo na podlagi Uredbe (ES) 
št. XXXXXXX o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov, lahko države 
članice proizvajalke določijo pravila 
trženja za uravnavanje ponudbe, zlasti z 
izvajanjem sklepov, ki jih sprejmejo 
skupine iz člena 42 Uredbe (ES) 
št. XXXXXXX o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov.
2. Takšna pravila so sorazmerna z 
zastavljenim ciljem in:
(a) zadevajo le uravnavanje ponudbe, 
njihov cilj pa je ponudbo proizvoda 
prilagoditi povpraševanju;
(b) niso zavezujoča za več kot petletno 
obdobje trženja, ki ga je mogoče 
podaljšati;
(c) se ne nanašajo na posle po prvem 
trženju zadevnega proizvoda;
(d) ne omogočajo določanja cen, vključno 
z okvirnimi ali priporočenimi cenami;
(e) ne smejo povzročiti nedostopnosti 
pretiranega deleža zadevnega proizvoda, 
ki bi sicer bil na voljo;
(f) ne ovirajo izvajalcev pri zagonu 
proizvodnje zadevnega proizvoda.
3. Pravila iz odstavka 1 se sporočijo 
izvajalcem tako, da se v celotnem obsegu 
objavijo v uradni publikaciji zadevne 
države članice.
4. Sklepi in ukrepi, ki jih države članice 
sprejmejo v letu n v skladu z določbami 
tega člena, se sporočijo Komisiji pred 
1. marcem leta n + 1.
5. Komisija lahko od države članice 
zahteva, da odpravi sklep, če ugotovi, da 
ta bistveno zmanjšuje konkurenco na 
znatnem delu notranjega trga, da ogroža 
prosti pretok blaga ali da je v nasprotju s 
cilji iz člena 39 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 113
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 322-325, 1793

Predlog uredbe
Člen 110

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110 Člen 110
Razširitev pravil Razširitev pravil

1. Kadar se priznana organizacija 
proizvajalcev, priznano združenje 
organizacij proizvajalcev ali priznana 
medpanožna organizacija, ki deluje na 
določenih gospodarskih območjih države 
članice, šteje za reprezentativno glede 
proizvodnje ali predelave določenega
proizvoda ali trgovanja z njim, lahko 
zadevna država članica na zahtevo te 
organizacije za omejeno obdobje določi, da 
so nekateri sporazumi, sklepi ali usklajena 
ravnanja, sprejeti v okviru navedene 
organizacije, zavezujoči za druge izvajalce, 
ki delujejo na zadevnih gospodarskih 
območjih, ne glede na to, ali so izvajalci 
posamezniki ali skupine in ali so vključeni 
v navedeno organizacijo oziroma združenje 
ali ne.

1. Kadar se priznana organizacija 
proizvajalcev, priznano združenje 
organizacij proizvajalcev ali priznana 
medpanožna organizacija, ki deluje na 
določenih gospodarskih območjih države 
članice, šteje za reprezentativno glede 
proizvodnje ali predelave določenega 
proizvoda ali trgovanja z njim, lahko 
zadevna država članica na zahtevo te 
organizacije za omejeno obdobje določi, da 
so nekateri sporazumi, sklepi ali usklajena 
ravnanja, sprejeti v okviru navedene 
organizacije, zavezujoči za druge izvajalce, 
ki delujejo na zadevnih gospodarskih 
območjih, ne glede na to, ali so izvajalci 
posamezniki ali skupine in ali so vključeni 
v navedeno organizacijo oziroma združenje 
ali ne.

2. Izraz „gospodarsko območje“ pomeni 
geografski predel, ki ga sestavljajo bližnja 
ali sosednja proizvodna območja, na 
katerih so proizvodni in tržni pogoji 
homogeni.

2. Izraz „gospodarsko območje“ pomeni 
geografski predel, ki ga sestavljajo bližnja 
ali sosednja proizvodna območja, na 
katerih so proizvodni in tržni pogoji 
homogeni.

3. Organizacija ali združenje se šteje za 
reprezentativno, če na zadevnem 
gospodarskem območju ali zadevnih 
gospodarskih območjih države članice:

3. Organizacija ali združenje se šteje za 
reprezentativno, če na zadevnem 
gospodarskem območju ali zadevnih 
gospodarskih območjih države članice:

(a) njen oziroma njegov delež obsega 
proizvodnje ali trgovine ali predelave za 
zadevne proizvode znaša:

(a) njen oziroma njegov delež obsega 
proizvodnje ali trgovine ali predelave za 
zadevne proizvode znaša:

(i) v primeru organizacij proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave najmanj 60 % 

(i) v primeru organizacij proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave najmanj 60 % 
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ali ali
(ii) v drugih primerih vsaj dve tretjini in (ii) v drugih primerih vsaj dve tretjini in

(b) v primeru organizacij proizvajalcev 
zajema več kot 50 % zadevnih 
proizvajalcev.

(b) v primeru organizacij proizvajalcev 
zajema več kot 50 % zadevnih 
proizvajalcev in
(ba) v primeru medpanožnih organizacij 
predstavlja pomemben delež gospodarskih 
dejavnosti iz člena 108(1)(a) pod pogoji, ki 
jih določi država članica.

Če zahtevek za razširitev pravil na druge 
izvajalce pokriva več kot eno gospodarsko 
območje, organizacija oziroma združenje 
dokaže minimalno raven 
reprezentativnosti, kakor je opredeljeno v 
prvem pododstavku, za vsako panogo v 
vsakem zadevnem gospodarskem območju.

Če zahtevek za razširitev pravil na druge 
izvajalce pokriva več kot eno gospodarsko 
območje, organizacija oziroma združenje 
dokaže minimalno raven 
reprezentativnosti, kakor je opredeljeno v 
prvem pododstavku, za vsako panogo v 
vsakem zadevnem gospodarskem območju.

4. Pravila, za katera se lahko zahteva 
prenos na druge gospodarske subjekte v 
skladu z odstavkom 1, so povezana z enim 
od naslednjih namenov:

4. Pravila, za katera se lahko zahteva 
razširitev na druge gospodarske subjekte v 
skladu z odstavkom 1, so povezana z eno 
od dejavnosti, ki ustreza ciljem iz 
člena 106(c) ali člena 108(1)(c).

(a) poročanje o proizvodnji in trženju;
(b) strožja pravila glede proizvodnje kot so 
veljavna nacionalna pravila ali pravila 
Unije;
(c) priprava standardnih pogodb v skladu 
s predpisi Unije;
(d) pravila glede trženja;
(e) pravila glede varstva okolja;
(f) ukrepi za promocijo in izkoriščanje 
potenciala proizvodov;
(g) ukrepi za zaščito ekološkega 
kmetovanja ter geografskega porekla, 
oznak kakovosti in geografskih označb;
(h) raziskave, s katerimi se proizvodom 
doda vrednost, zlasti z novimi možnostmi 
uporabe, ki ne ogrožajo javnega zdravja;
(i) študije za izboljšanje kakovosti 
proizvodov;
(j) raziskave zlasti na področju razvoja 
pridelovalnih metod, ki omogočajo 
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manjšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in 
sredstev za zaščito zdravja živali ter 
zagotavljajo ohranjanje tal in okolja;
(k) opredelitev najnižje zahtevane 
kakovosti ter minimalnih standardov 
embaliranja in izgleda;
(l) uporaba certificiranega semena in 
spremljanje kakovosti proizvodov.
Navedena pravila ne smejo nikakor škoditi 
drugim gospodarskim subjektom v zadevni 
državi članici ali Uniji in ne smejo imeti 
nobenega od učinkov iz člena 145(4) ali 
biti drugače v neskladju z veljavnimi 
pravili na ravni Unije ali nacionalni ravni.

Navedena pravila ne smejo nikakor škoditi 
drugim gospodarskim subjektom v zadevni 
državi članici ali Uniji in ne smejo imeti 
nobenega od učinkov iz člena 145(4) ali 
biti drugače v neskladju z veljavnimi 
pravili na ravni Unije ali nacionalni ravni.

4a. Če je medpanožna organizacija 
priznana za enega ali več proizvodov, 
države članice ne razširijo določb in praks 
organizacij proizvajalcev, ki spadajo v 
področje te medpanožne organizacije.
4b. Razširitev pravil iz odstavka 1 se 
sporoči izvajalcem tako, da se v celotnem 
obsegu objavi v uradni publikaciji 
zadevne države članice.
4c. Države članice vsako leto, najpozneje 
do 31. marca, obvestijo Komisijo o vseh 
odločitvah, sprejetih v skladu s tem 
členom.

Or. en

Predlog spremembe 114
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1783

Predlog uredbe
Člen 110

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 110 črtano
Razširitev pravil

1. Kadar se priznana organizacija 
proizvajalcev, priznano združenje 



AM\921910SL.doc 29/110 PE501.994v01-00

SL

organizacij proizvajalcev ali priznana 
medpanožna organizacija, ki deluje na 
določenih gospodarskih območjih države 
članice, šteje za reprezentativno glede 
proizvodnje ali predelave določenega 
proizvoda ali trgovanja z njim, lahko 
zadevna država članica na zahtevo te 
organizacije za omejeno obdobje določi, 
da so nekateri sporazumi, sklepi ali 
usklajena ravnanja, sprejeti v okviru 
navedene organizacije, zavezujoči za 
druge izvajalce, ki delujejo na zadevnih 
gospodarskih območjih, ne glede na to, ali 
so izvajalci posamezniki ali skupine in ali 
so vključeni v navedeno organizacijo 
oziroma združenje ali ne.
2. Izraz „gospodarsko območje“ pomeni 
geografski predel, ki ga sestavljajo bližnja 
ali sosednja proizvodna območja, na 
katerih so proizvodni in tržni pogoji 
homogeni.
3. Organizacija ali združenje se šteje za 
reprezentativno, če na zadevnem 
gospodarskem območju ali zadevnih 
gospodarskih območjih države članice:
(a) njen oziroma njegov delež obsega 
proizvodnje ali trgovine ali predelave za 
zadevne proizvode znaša:
(i) v primeru organizacij proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave najmanj 60 % 
ali
(ii) v drugih primerih vsaj dve tretjini in 
(b) v primeru organizacij proizvajalcev 
zajema več kot 50 % zadevnih 
proizvajalcev.
Če zahtevek za razširitev pravil na druge 
izvajalce pokriva več kot eno gospodarsko 
območje, organizacija oziroma združenje 
dokaže minimalno raven 
reprezentativnosti, kakor je opredeljeno v 
prvem pododstavku, za vsako panogo v 
vsakem zadevnem gospodarskem 
območju.
4. Pravila, za katera se lahko zahteva 
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prenos na druge gospodarske subjekte v 
skladu z odstavkom 1, so povezana z enim 
od naslednjih namenov:
(a) poročanje o proizvodnji in trženju;
(b) strožja pravila glede proizvodnje kot so 
veljavna nacionalna pravila ali pravila 
Unije;
(c) priprava standardnih pogodb v skladu 
s predpisi Unije;
(d) pravila glede trženja;
(e) pravila glede varstva okolja;
(f) ukrepi za promocijo in izkoriščanje 
potenciala proizvodov;
(g) ukrepi za zaščito ekološkega 
kmetovanja ter geografskega porekla, 
oznak kakovosti in geografskih označb;
(h) raziskave, s katerimi se proizvodom 
doda vrednost, zlasti z novimi možnostmi 
uporabe, ki ne ogrožajo javnega zdravja;

(i) študije za izboljšanje kakovosti 
proizvodov;
(j) raziskave zlasti na področju razvoja 
pridelovalnih metod, ki omogočajo 
manjšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in 
sredstev za zaščito zdravja živali ter 
zagotavljajo ohranjanje tal in okolja;
(k) opredelitev najnižje zahtevane 
kakovosti ter minimalnih standardov 
embaliranja in izgleda;
(l) uporaba certificiranega semena in 
spremljanje kakovosti proizvodov.
Navedena pravila ne smejo nikakor 
škoditi drugim gospodarskim subjektom v 
zadevni državi članici ali Uniji in ne 
smejo imeti nobenega od učinkov iz 
člena 145(4) ali biti drugače v neskladju z 
veljavnimi pravili na ravni Unije ali 
nacionalni ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 115
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1826

Predlog uredbe
Člen 111

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 111 Člen 111
Finančni prispevki nečlanov Finančni prispevki nečlanov

Kadar se pravila priznane organizacije 
proizvajalcev, priznanega združenja 
organizacij proizvajalcev ali priznane 
medpanožne organizacije v skladu s 
členom 110 razširijo in so dejavnosti, ki jih 
pravila zajemajo, v splošnem 
gospodarskem interesu oseb, katerih 
dejavnosti se nanašajo na navedene 
proizvode, se država članica, ki je priznala 
organizacijo, lahko odloči, da posamezniki
ali skupine, ki niso člani organizacije, a 
imajo korist iz teh dejavnosti, organizaciji 
plačajo v celoti ali del finančnega 
prispevka, kot ga plačujejo člani, do višine, 
do katere so taki prispevki namenjeni za 
pokrivanje neposrednih stroškov, ki 
nastanejo zaradi izvajanja zadevnih 
dejavnosti.

Kadar se pravila priznane organizacije 
proizvajalcev, priznanega združenja 
organizacij proizvajalcev ali priznane 
medpanožne organizacije v skladu s 
členom 110 razširijo in so dejavnosti, ki jih 
pravila zajemajo, v splošnem 
gospodarskem interesu gospodarskih 
subjektov, katerih dejavnosti se nanašajo 
na navedene proizvode, se država članica, 
ki je priznala organizacijo, po posvetu z 
vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi
lahko odloči, da posamezni gospodarski 
subjekti ali skupine, ki niso člani 
organizacije, a imajo korist iz teh 
dejavnosti, organizaciji plačajo v celoti ali 
del finančnega prispevka, kot ga plačujejo 
člani, do višine, do katere so taki prispevki 
namenjeni za pokrivanje stroškov izvajanja 
zadevnih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 116
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1819

Predlog uredbe
Člen 111

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 111 črtano
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Finančni prispevki nečlanov
Kadar se pravila priznane organizacije 
proizvajalcev, priznanega združenja 
organizacij proizvajalcev ali priznane 
medpanožne organizacije v skladu s 
členom 110 razširijo in so dejavnosti, ki 
jih pravila zajemajo, v splošnem 
gospodarskem interesu oseb, katerih 
dejavnosti se nanašajo na navedene 
proizvode, se država članica, ki je priznala 
organizacijo, lahko odloči, da 
posamezniki ali skupine, ki niso člani 
organizacije, a imajo korist iz teh 
dejavnosti, organizaciji plačajo v celoti ali 
del finančnega prispevka, kot ga plačujejo 
člani, do višine, do katere so taki prispevki 
namenjeni za pokrivanje neposrednih 
stroškov, ki nastanejo zaradi izvajanja 
zadevnih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 117
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 327

Predlog uredbe
Člen 112

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 112 Člen 112

Ukrepi za lažjo prilagoditev ponudbe 
zahtevam trga

Ukrepi za lažjo prilagoditev ponudbe 
zahtevam trga

Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju 
ukrepanja organizacij iz členov 106 do 108 
za lažjo prilagoditev ponudbe zahtevam 
trga, razen za ukrepe v zvezi z umikom 
proizvodov s trga, je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 160 sprejme v sektorjih
živih rastlin, govejega in telečjega mesa, 
prašičjega mesa, ovčjega in kozjega mesa, 

Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju 
ukrepanja organizacij iz členov 106 do 108 
za lažjo prilagoditev ponudbe zahtevam 
trga, razen za ukrepe v zvezi z umikom 
proizvodov s trga, je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 160 sprejme v sektorjih iz 
člena 1(2) ukrepe:
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jajc in perutnine ukrepe:
(a) za izboljšanje kakovosti; (a) za izboljšanje kakovosti;

(b) za pospeševanje boljše organizacije 
proizvodnje, predelave in trženja;

(b) za pospeševanje boljše organizacije 
proizvodnje, predelave in trženja;

(c) za lažje beleženje gibanja tržnih cen; (c) za lažje beleženje gibanja tržnih cen;
(d) za omogočanje vzpostavitve 
kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na 
podlagi uporabljenih proizvodnih sredstev.

(d) za omogočanje vzpostavitve 
kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na 
podlagi uporabljenih proizvodnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 118
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1832

Predlog uredbe
Člen 112

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 112 črtano
Ukrepi za lažjo prilagoditev ponudbe 

zahtevam trga
Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju 
ukrepanja organizacij iz členov 106 do 
108 za lažjo prilagoditev ponudbe 
zahtevam trga, razen za ukrepe v zvezi z 
umikom proizvodov s trga, je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 160 sprejme v sektorjih 
živih rastlin, govejega in telečjega mesa, 
prašičjega mesa, ovčjega in kozjega mesa, 
jajc in perutnine ukrepe:
(a) za izboljšanje kakovosti;
(b) za pospeševanje boljše organizacije 
proizvodnje, predelave in trženja;
(c) za lažje beleženje gibanja tržnih cen;
(d) za omogočanje vzpostavitve 
kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na 
podlagi uporabljenih proizvodnih 
sredstev.
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Or. en

Predlog spremembe 119
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 331, 332

Predlog uredbe
Člen 113

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 113 Člen 113

Pravila trženja za izboljšanje in 
stabilizacijo delovanja skupnega trga za 

vino

Pravila trženja za izboljšanje in 
stabilizacijo delovanja skupnega trga za 

vino
1. Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja 
skupnega trga za vino, vključno z 
grozdjem, moštom in vinom, iz katerih se 
navedeno vino pridobiva, lahko države 
članice proizvajalke zlasti s sklepi, ki jih 
sprejmejo medpanožne organizacije, 
priznane v skladu s členom 108, določijo 
pravila trženja za urejanje ponudbe.

1. Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja 
skupnega trga za vino, vključno z 
grozdjem, moštom in vinom, iz katerih se 
navedeno vino pridobiva, lahko države 
članice proizvajalke zlasti s sklepi, ki jih 
sprejmejo medpanožne organizacije, 
priznane v skladu s členom 108, določijo 
pravila trženja za urejanje ponudbe.

Takšna pravila se skladajo z zastavljenim 
ciljem in:

Takšna pravila se skladajo z zastavljenim 
ciljem in:

(a) se ne nanašajo na nobeno transakcijo po 
prvem trženju zadevnega proizvoda;

(a) se ne nanašajo na nobeno transakcijo po 
prvem trženju zadevnega proizvoda;

(b) ne omogočajo določanja cen, vključno 
z okvirnimi ali priporočenimi cenami;

(b) ne omogočajo določanja cen, vključno 
z okvirnimi ali priporočenimi cenami;

(c) ne omogočajo zadrževanja prevelikega 
deleža letnega pridelka, ki bi sicer bil na 
voljo;

(c) ne omogočajo zadrževanja prevelikega 
deleža letnega pridelka, ki bi sicer bil na 
voljo;

(d) ne omogočajo zavrnitve izdaje 
nacionalnih potrdil in potrdil Unije, ki so 
potrebna za promet in trženje vina, kadar je 
tako trženje v skladu z navedenimi pravili.

(d) ne omogočajo zavrnitve izdaje 
nacionalnih potrdil in potrdil Unije, ki so 
potrebna za promet in trženje vina, kadar je 
tako trženje v skladu z navedenimi pravili.

1a. Pravila iz odstavka 1 je treba predložiti 
izvajalcem z objavo v celotnem obsegu v 
uradni publikaciji zadevne države članice.
1b. Države članice vsako leto najpozneje 
do 31. marca obvestijo Komisijo o vseh 
odločitvah, sprejetih v skladu s tem 
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členom.

Or. en

Predlog spremembe 120
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1843

Predlog uredbe
Člen 113

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 113 črtano
Pravila trženja za izboljšanje in 

stabilizacijo delovanja skupnega trga za 
vino

Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja 
skupnega trga za vino, vključno z 
grozdjem, moštom in vinom, iz katerih se 
navedeno vino pridobiva, lahko države 
članice proizvajalke zlasti s sklepi, ki jih 
sprejmejo medpanožne organizacije, 
priznane v skladu s členom 108, določijo 
pravila trženja za urejanje ponudbe.
Takšna pravila se skladajo z zastavljenim 
ciljem in:
(a) se ne nanašajo na nobeno transakcijo 
po prvem trženju zadevnega proizvoda;
(b) ne omogočajo določanja cen, vključno 
z okvirnimi ali priporočenimi cenami;
(c) ne omogočajo zadrževanja prevelikega 
deleža letnega pridelka, ki bi sicer bil na 
voljo;
(d) ne omogočajo zavrnitve izdaje 
nacionalnih potrdil in potrdil Unije, ki so 
potrebna za promet in trženje vina, kadar 
je tako trženje v skladu z navedenimi 
pravili.

Or. en
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Predlog spremembe 121
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 333

Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje III – oddelek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
ODDELEK 3a

SISTEMI SKLEPANJA POGODB
Člen 113a

Pogodbeni odnosi
1. Če država članica brez poseganja v 
člena 104a in 105a glede sektorja mleka 
in mlečnih izdelkov ter člen 101, ki se 
nanaša na sladkor, sklene, da mora biti 
vsaka oddaja kmetijskih pridelkov na 
njenem ozemlju, ki izhaja iz sektorja, 
predvidenega v členu 1(2) te uredbe, ki jo 
proizvajalec zagotovi predelovalcu ali 
distributerju, zajeta v pisni pogodbi, 
sklenjeni med strankami, in/ali sklene, da 
morajo prvi kupci pripraviti pisno 
ponudbo za sklenitev pogodbe o dobavi, ki 
jo zagotovijo proizvajalci, taka pogodba 
in/ali taka ponudba za sklenitev pogodbe 
izpolnjuje pogoje iz odstavka 2.
Kadar država članica določi, da morajo 
biti oddaje zadevnih proizvodov, ki jih 
proizvajalec zagotovi kupcu, zajete v pisni 
pogodbi med strankama, določi tudi, 
katere stopnje oddaje zajema taka 
pogodba, če oddaja zadevnih proizvodov 
poteka prek enega ali več posrednikov.
V primeru, opisanem v pododstavku 2, 
države članice zagotovijo izpolnitev 
pogodb v zadevnih sektorjih in vzpostavijo 
mehanizem za mediacijo, ki pokriva 
primere, v katerih taka pogodba ne more 
biti sklenjena z vzajemnim dogovorom, s 
tem pa se zagotovijo pravični pogodbeni 
odnosi.
2. Pogodba in/ali ponudba pogodbe:
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(a) se pripravi pred oddajo;
(b) se sklene v pisni obliki; in
(c) vsebuje zlasti naslednje elemente:
(i) ceno, ki se plača za dobavo in je:
– nespremenljiva in določena v pogodbi 
in/ali
– izračunana s kombiniranjem različnih 
dejavnikov, določenih v pogodbi, ki lahko 
vključujejo tržne kazalnike, ki odražajo 
spremembe tržnih razmer, oddane 
količine in kakovost ali sestavo kmetijskih 
proizvodov;
(ii) količino in kakovost zadevnih 
proizvodov, ki se lahko odda in/ali se 
mora oddati, ter čas takih oddaj;
(iii) trajanje pogodbe, ki lahko vključuje 
trajanje za določen ali nedoločen čas, z 
določbami o odpovedi;
(iv) podrobnosti o plačilnih rokih in 
postopkih;
(v) načine zbiranja ali dobave kmetijskih 
proizvodov; in
(vi) pravila, ki se uporabijo v primeru 
višje sile.
3. Z odstopanjem od odstavka 1 se 
pogodba in/ali ponudba za sklenitev 
pogodbe ne zahteva, kadar proizvajalec 
odda zadevne proizvode kupcu, ki je 
zadruga, katere član je ta proizvajalec, če 
statut te zadruge ali na njem temelječa 
pravila in odločitve vsebujejo določbe s 
podobnimi učinki, kot jih imajo določbe iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 2.
4. Stranke se prosto pogajajo o vseh 
elementih pogodb za oddajo kmetijskih 
proizvodov, ki jih sklenejo proizvajalci, 
zbiralci, predelovalci ali distributerji 
kmetijskih proizvodov, vključno z elementi 
iz odstavka 2(c).
Ne glede na prvi pododstavek:
(i) kadar država članica določi, da so 
pisne pogodbe za oddajo kmetijskih 
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proizvodov obvezne v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, lahko določi 
minimalno trajanje, ki se uporablja samo 
za pisne pogodbe med proizvajalcem in 
prvim kupcem kmetijskih proizvodov. 
Tako minimalno trajanje znaša vsaj šest 
mesecev in ne škoduje pravilnemu 
delovanju notranjega trga; in/ali
(ii) kadar država članica sklene, da mora 
prvi kupec kmetijskih proizvodov 
pripraviti pisno ponudbo pogodbe za 
proizvajalca v skladu z odstavkom 1, 
lahko določi, da mora ponudba vsebovati 
minimalno trajanje pogodbe, ki je 
določeno v nacionalni zakonodaji za ta 
namen. Tako minimalno trajanje znaša 
vsaj šest mesecev in ne škoduje 
pravilnemu delovanju notranjega trga.
Drugi pododstavek ne posega v pravico 
proizvajalca, da zavrne tako minimalno 
trajanje, pod pogojem, da to stori pisno. V 
tem primeru se stranki svobodno pogajata 
o vseh elementih pogodbe, tudi o 
elementih iz odstavka 2(c).
5. Države članice, ki uporabljajo možnosti 
iz tega člena, o načinu njihove uporabe 
obvestijo Komisijo.
6. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi ukrepe, potrebne za 
enotno uporabo točk (a) in (b) odstavka 2 
ter odstavka 3 tega člena, in ukrepe za 
uradna obvestila držav članic v skladu s 
tem členom. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 122
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 334
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Predlog uredbe
Člen 113b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 113b
Pogodbena pogajanja

1. Organizacija proizvajalcev iz enega od 
sektorjev, navedenih v členu 1(2) te 
uredbe, priznana v skladu s členom 106, 
se lahko pogaja v imenu proizvajalcev, ki 
so njeni člani, v zvezi z delom ali njihovo 
celotno skupno proizvodnjo o pogodbah 
za kmetijske pridelke, ki jih proizvajalec 
odda predelovalcu, posredniku ali 
distributerju. 
2. Organizacija proizvajalcev se lahko 
pogaja:
(a) ne glede na to, ali so proizvajalci 
nanjo prenesli lastništvo zadevnih 
pridelkov ali ne;
(b) ne glede na to, ali je dogovorjena cena 
enaka, kar zadeva skupno proizvodnjo 
nekaterih ali vseh proizvajalcev, ki so 
njeni člani, ali ne;
(c) če zadevni kmetje niso člani nobene 
druge organizacije proizvajalcev, ki se 
tudi pogaja o takih pogodbah v njihovem 
imenu; vendar lahko države članice v 
ustrezno utemeljenih primerih odstopijo 
od tega pogoja, če imajo proizvajalci dva 
ločena proizvodna obrata, ki se nahajata 
na različnih geografskih območjih;
(d) pod pogojem, da za zadevne proizvode 
ne velja obveznost oddaje, ki izhaja iz 
članstva kmeta v zadrugi, v skladu s 
pogoji, določenimi v statutu te zadruge ali 
na njem temelječih pravilih in odločitvah; 
ter
(e) pod pogojem, da organizacija 
proizvajalcev pristojne organe države 
članice ali držav članic, v katerih deluje, 
obvesti o količini kmetijskih proizvodov, o 
katerih se tako pogaja.
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3. Za namene tega člena sklici na 
organizacije proizvajalcev vključujejo tudi 
združenja takih organizacij proizvajalcev. 
4. V primeru pogajanj, ki se nanašajo na 
več kot eno državo članico, Komisija z 
izvedbenim aktom, sprejetim brez uporabe 
člena 162(2) ali (3), sprejme odločitev o 
takih pogajanjih. V drugih primerih 
navedeno odločitev sprejme nacionalni 
organ za konkurenco iz države članice, na 
katero se nanašajo pogajanja. 
Odločitve iz tega odstavka se ne 
uporabljajo pred datumom uradnega 
obvestila zadevnim podjetjem.

Or. en

Predlog spremembe 123
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 335-341, 1862, 1864

Predlog uredbe
Člen 114

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 114 Člen 114

Prenesena pooblastila Prenesena pooblastila
Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da 
so cilji in odgovornosti organizacij 
proizvajalcev, organizacij izvajalcev v 
sektorju oljčnega olja in namiznih oljk ter
medpanožnih organizacij jasno določene, 
tako da to prispeva k učinkovitosti ukrepov
teh organizacij, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 160 v zvezi z organizacijami 
proizvajalcev, združenji organizacij 
proizvajalcev, medpanožnimi 
organizacijami in organizacijami izvajalcev 
glede:

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da 
so cilji in odgovornosti organizacij 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij 
jasno določene, tako da to prispeva k 
učinkovitosti ukrepov teh organizacij brez 
nalaganja nepotrebnih obremenitev, je 
Komisija pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 160 v 
zvezi z organizacijami proizvajalcev, 
združenji organizacij proizvajalcev, 
medpanožnimi organizacijami in 
organizacijami izvajalcev glede:

(-a) posebnih pravil, ki veljajo v enem ali 
več sektorjih, navedenih v členu 1(2) te 
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uredbe;
(a) specifičnih ciljev, za katere si takšne 
organizacije in združenja lahko prizadevajo 
oziroma si zanje prizadevajo ali ne,
vključno z odstopanji od tistih, ki so 
določeni v členih 106 do 109;

(a) specifičnih ciljev, za katere si takšne
organizacije in združenja lahko prizadevajo 
oziroma si zanje prizadevajo ali ne in ki po 
potrebi dopolnjujejo cilje, ki so določeni v 
členih 106 do 109;

(aa) horizontalnih priporočil za 
medpanožne sporazume, ki jih sklenejo 
organizacije v skladu s členom 108;

(b) pravil združevanja, priznanja, sestave, 
pravne osebnosti, članstva, velikosti, 
odgovornosti in dejavnosti teh organizacij 
in združenj, zahteve iz točke (d) člena 106 
za priznanje organizacije proizvajalcev, ki 
nima prevladujočega položaja na 
zadevnem trgu, razen če je to potrebno za 
doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe,
glede učinkov, ki izhajajo iz priznanja, 
umika priznanja ter združitev;

(b) statutov organizacij, ki niso 
organizacije proizvajalcev, posebnih 
pogojev, ki veljajo za statute organizacij 
proizvajalcev v nekaterih sektorjih, glede 
sestave, pravne osebnosti, članstva, 
velikosti, odgovornosti in dejavnosti takih
organizacij in združenj, glede učinkov, ki 
izhajajo iz združitev;

(ba) pogojev za priznanje, umik in 
začasno prekinitev priznanja, učinkov, ki 
izhajajo iz priznanja, umika in začasne 
prekinitve priznanja, pa tudi glede zahtev 
za takšne organizacije in združenja, da 
sprejmejo popravne ukrepe v primeru 
nespoštovanja meril za priznanje;

(c) nadnacionalnih organizacij in združenj, 
vključno s pravili iz točk (a) in (b) tega 
člena;

(c) nadnacionalnih organizacij in združenj, 
vključno s pravili iz točk (a), (b) in (ba) 
tega člena;

(ca) pravil o vzpostavitvi in pogojih 
upravne pomoči, ki jo nudijo ustrezni 
pristojni organi v primeru 
nadnacionalnega sodelovanja;

(d) oddajanja dejavnosti zunanjim 
izvajalcem in zagotavljanja tehničnih 
sredstev s strani organizacij ali združenj;

(d) pogojev oddajanja dejavnosti zunanjim 
izvajalcem in zagotavljanja tehničnih 
sredstev s strani organizacij ali združenj;

(e) minimalnega obsega ali vrednosti tržne 
proizvodnje organizacij in združenj;

(e) minimalnega obsega ali vrednosti tržne 
proizvodnje organizacij in združenj;

(f) razširitve nekaterih pravil organizacij iz 
člena 110 na organizacije nečlanice in 
obveznega plačila članarine za nečlanice iz 
člena 111, vključno s seznamom strožjih 
pravil v zvezi s proizvodnjo, ki se lahko 
razširijo v skladu s točko (b) prvega 

(f) razširitve nekaterih pravil organizacij iz 
člena 110 na organizacije nečlanice in 
obveznega plačila članarine za nečlanice iz 
člena 111, glede nadaljnjih zahtev v zvezi z 
reprezentativnostjo, zadevnih gospodarskih 
območij, vključno z nadzorom Komisije 
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pododstavka člena 110(4), glede nadaljnjih 
zahtev v zvezi z reprezentativnostjo, 
zadevnih gospodarskih območij, vključno z 
nadzorom Komisije pri njihovem 
določanju, glede minimalnih obdobij, ko se 
pravila uporabljajo, preden se razširijo, 
glede oseb ali organizacij, za katere se 
pravila ali prispevki lahko uporabljajo, ter 
glede okoliščin, v katerih lahko Komisija 
zahteva, da se razširitev pravil ali obveznih 
prispevkov zavrne ali umakne.

pri njihovem določanju, glede minimalnih 
obdobij, ko se pravila uporabljajo, preden 
se razširijo, glede oseb ali organizacij, za 
katere se pravila ali prispevki lahko 
uporabljajo, ter glede okoliščin, v katerih 
lahko Komisija zahteva, da se razširitev 
pravil ali obveznih prispevkov za določen 
čas zavrne ali umakne;

(fa) posebnih pogojev izvajanja 
pogodbenih sistemov v sektorjih iz 
člena 113a(1), zlasti glede pragov, ki 
določajo obseg proizvodnje, na katere bi 
se lahko nanašala skupinska pogajanja;
(fb) pogojev, pod katerimi lahko priznani 
proizvajalci s konkurenti in partnerji iz 
prehranske verige dosežejo kolektivne 
horizontalne in vertikalne sporazume o 
vštetju stroškov naložb v trajnostno 
proizvodnjo v cene.

Or. en

Predlog spremembe 124
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 114

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 114 Člen 114

Prenesena pooblastila Prenesena pooblastila
Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da 
so cilji in odgovornosti organizacij 
proizvajalcev, organizacij izvajalcev v 
sektorju oljčnega olja in namiznih oljk ter 
medpanožnih organizacij jasno določene, 
tako da to prispeva k učinkovitosti
ukrepov teh organizacij, je Komisija 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

Za jasno opredelitev ciljev in odgovornosti 
organizacij proizvajalcev in združenj teh 
organizacij, kar prispeva k učinkovitosti
njihovega delovanja brez nalaganja 
nepotrebnih obremenitev, je Komisija 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 160, ki določajo:
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v skladu s členom 160 v zvezi z 
organizacijami proizvajalcev, združenji 
organizacij proizvajalcev, medpanožnimi 
organizacijami in organizacijami 
izvajalcev glede:
(a) specifičnih ciljev, za katere si takšne 
organizacije in združenja lahko 
prizadevajo oziroma si zanje prizadevajo 
ali ne, vključno z odstopanji od tistih, ki
so določeni v členih 106 do 109;

(a) posebne pogoje za priznanje 
organizacij proizvajalcev in združenj 
organizacij proizvajalcev, ki izvajajo 
dejavnosti v več kot eni državi članici;

(b) pravil združevanja, priznanja, sestave, 
pravne osebnosti, članstva, velikosti, 
odgovornosti in dejavnosti teh organizacij 
in združenj, zahteve iz točke (d) člena 106 
za priznanje organizacije proizvajalcev, ki
nima prevladujočega položaja na 
zadevnem trgu, razen če je to potrebno za 
doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe, 
glede učinkov, ki izhajajo iz priznanja, 
umika priznanja ter združitev;

(b) pravila v zvezi z vzpostavitvijo in pogoji 
upravne pomoči, ki jo nudijo ustrezni 
pristojni organi v primeru organizacij, ki
svoje dejavnosti izvajajo v več kot eni 
državi članici;

(c) nadnacionalnih organizacij in 
združenj, vključno s pravili iz točk (a) in 
(b) tega člena;

(c) v primeru organizacij, ki jih ureja 
člen 109a(a)(aa) in (b): 

(i) specifične cilje, za katere si takšne 
organizacije in združenja lahko 
prizadevajo oziroma si zanje morajo 
prizadevati ali ne smejo prizadevati; 
(ii) pravila glede priznanja, strukture, 
članstva, velikosti, odgovornosti, 
dejavnosti ter združitev takšnih 
organizacij in njihovih združenj;
(iii) oddajanje dejavnosti zunanjim 
izvajalcem in zagotavljanje tehničnih 
sredstev s strani organizacij in združenj;
(iv) minimalen obseg ali vrednost tržne 
proizvodnje organizacij in združenj;

(d) oddajanja dejavnosti zunanjim 
izvajalcem in zagotavljanja tehničnih 
sredstev s strani organizacij ali združenj;

(d) v primeru organizacij proizvajalcev, ki 
jih ureja člen 109a(a)(bb), pravila glede 
članstva, vključno z obveznostjo članov 
organizacije proizvajalcev, da dobavijo 
vso ali določen del proizvodnje 
organizaciji proizvajalcev. 

(e) minimalnega obsega ali vrednosti 
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tržne proizvodnje organizacij in združenj;
(f) razširitve nekaterih pravil organizacij 
iz člena 110 na organizacije nečlanice in 
obveznega plačila članarine za nečlanice 
iz člena 111, vključno s seznamom strožjih 
pravil v zvezi s proizvodnjo, ki se lahko 
razširijo v skladu s točko (b) prvega 
pododstavka člena 110(4), glede 
nadaljnjih zahtev v zvezi z 
reprezentativnostjo, zadevnih
gospodarskih območij, vključno z 
nadzorom Komisije pri njihovem 
določanju, glede minimalnih obdobij, ko 
se pravila uporabljajo, preden se razširijo, 
glede oseb ali organizacij, za katere se 
pravila ali prispevki lahko uporabljajo, ter 
glede okoliščin, v katerih lahko Komisija 
zahteva, da se razširitev pravil ali 
obveznih prispevkov zavrne ali umakne.

Or. en

(V spremenjenem besedilu točka (d) postane točka (iii), točka (e) pa postane točka (iv).)

Predlog spremembe 125
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 342

Predlog uredbe
Člen 115

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Člen 115 Člen 115

Izvedbena pooblastila v skladu s 
postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s 
postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
potrebne ukrepe v zvezi s tem poglavjem, 
zlasti o postopkih in tehničnih pogojih 
glede izvajanja ukrepov iz členov 110 in 
112. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

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

(a) izvajanju pogojev za priznavanje 
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organizacij proizvajalcev ter medpanožnih 
organizacij, določenih v členih 106b 
in 108a;
(b) uradnih obvestilih držav članic 
Komisiji v skladu s členi 105a(8), 105b(7), 
106b(4)(d) in 108a(4)(e);
(c) postopkih v zvezi z upravno pomočjo v 
primeru nadnacionalnega sodelovanja;
(d) postopkih in tehničnih pogojih glede 
izvajanja ukrepov iz členov 110 in 112, 
zlasti glede uresničevanja koncepta 
„gospodarskega območja“, opredeljenega 
v členu 110(2).
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 126
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 115

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 115 Člen 115

Izvedbena pooblastila v skladu s 
postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s 
postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
potrebne ukrepe v zvezi s tem poglavjem, 
zlasti o postopkih in tehničnih pogojih 
glede izvajanja ukrepov iz členov 110 in 
112. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Komisija lahko z izvedbenimi akti v skladu 
s postopkom pregleda iz člena 162(2)
določi:

(a) uresničevanje pogojev za priznanje 
organizacij proizvajalcev in njihovih 
združenj ter medpanožnih organizacij, 
predvsem organizacij, ki dejavnosti 
izvajajo v več kot eni državi članici;
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(b) postopke v zvezi z upravno pomočjo v 
primeru organizacij, ki svoje dejavnosti 
izvajajo v več kot eni državi članici;
(c) v primeru organizacij, ki jih ureja 
člen 109a, zavrnitev ali preklic priznanja;
(d) pošiljanje informacij Komisiji glede 
števila priznanih organizacij in združenj, 
vključno z zavrnitvami in preklici 
priznanj.

Or. en

Predlog spremembe 127
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 343-345

Predlog uredbe
Člen 116

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Člen 116 Člen 116

Druga izvedbena pooblastila Druga izvedbena pooblastila
Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
posamezne sklepe o:

1. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme posamezne sklepe o:

(a) priznanju organizacij, ki izvajajo 
dejavnosti v več kot eni državi članici, v 
skladu s pravili, sprejetimi na podlagi člena 
114(c);

(a) priznanju, zavrnitvi ali preklicu 
priznanja organizacij, ki izvajajo 
dejavnosti v več kot eni državi članici, v 
skladu s pravili, sprejetimi na podlagi člena 
114(c);

(b) zavrnitvi ali preklicu priznanja 
medpanožnih organizacij, preklicu 
razširitve pravil ali obveznih prispevkov
ter glede odobritve ali sprejetja sklepov o 
spremembi gospodarskih območij, ki jih 
države članice uradno sporočajo v skladu 
s pravili, sprejetimi na podlagi člena 
114(f).

(b) razširitvi pravil ali obveznih prispevkov
organizacij iz točke (a) in njihovem 
preklicu.

1a. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme sklepe o odobritvi ali sklepe o 
spreminjanju gospodarskih območij, ki jih 
sporočijo države članice z uporabo pravil, 
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sprejetih v skladu s členom 114(f).
Ti izvedbeni akti se sprejmejo brez 
uporabe člena 162(2) ali (3).

Or. en

Predlog spremembe 128
Britta Reimers, James Nicholson
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 116

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 116 črtano
Druga izvedbena pooblastila

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
posamezne sklepe o:
(a) priznanju organizacij, ki izvajajo 
dejavnosti v več kot eni državi članici, v 
skladu s pravili, sprejetimi na podlagi 
člena 114(c);
(b) zavrnitvi ali preklicu priznanja 
medpanožnih organizacij, preklicu 
razširitve pravil ali obveznih prispevkov 
ter glede odobritve ali sprejetja sklepov o 
spremembi gospodarskih območij, ki jih 
države članice uradno sporočajo v skladu 
s pravili, sprejetimi na podlagi člena 
114(f).

Or. en

Predlog spremembe 129
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 346, 643
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Predlog uredbe
Del II – naslov II – poglavje III – oddelek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 4a
PREGLEDNOST IN PODATKI O TRGU

Člen 116a
Evropsko orodje za spremljanje cen živil

1. Z namenom, da bi gospodarskim 
subjektom in organom oblasti pojasnili 
oblikovanje cen skozi celotno verigo 
preskrbe z živili in da bi olajšali 
ugotavljanje in beleženje razmer na trgu, 
Komisija redno poroča Svetu in 
Parlamentu o dejavnostih in rezultatih 
študij evropskega orodja za spremljanje 
cen živil ter poskrbi, da so rezultati teh 
študij tudi objavljeni.
2. Za namene uporabe odstavka 1 in v 
povezavi z dejavnostmi nacionalnih 
statističnih uradov in nacionalnih služb za 
spremljanje cen, evropsko orodje za 
spremljanje cen živil zbira, ne da bi 
kmetom povzročalo dodatna bremena, 
zlasti statistične podatke in informacije, 
potrebne za pripravo analiz in študij o:
(a) proizvodnji in preskrbi;
(b) mehanizmih za oblikovanje cen in, če 
je mogoče, stopenj dobička skozi celotno 
verigo preskrbe s hrano v Uniji in v 
državah članicah;
(c) trendih gibanja cen in, če je mogoče, o 
stopnjah dobička skozi celotno verigo 
preskrbe s hrano v Uniji in v državah 
članicah in v vseh kmetijskih in 
kmetijsko-živilskih sektorjih, posebej v 
sektorjih sadja in zelenjave, mleka in 
mlečnih izdelkov ter mesa;
(d) kratkoročnih in srednjeročnih 
napovedih o razvoju dogodkov na trgu.
Za namene tega odstavka evropsko orodje 
za spremljanje cen živil preučuje zlasti 
izvoz in uvoz, odkupne cene, 
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maloprodajne cene, stopnje dobička ter 
stroške proizvodnje, predelave in 
distribucije na vseh stopnjah verige 
preskrbe s hrano v Uniji in državah 
članicah.
3. Informacije, ki so postale javne prek 
dejavnosti evropskega orodja za 
spremljanje cen živil, se obravnavajo 
zaupno. Komisija zagotovi, da te 
informacije ne omogočijo prepoznavanja 
posameznih gospodarskih subjektov.

Or. en

Predlog spremembe 130
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1917

Predlog uredbe
Člen 129 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 129a
Uvoz hmelja

1. Proizvodi iz sektorja hmelja se lahko 
uvozijo iz tretjih držav samo, če so njihovi 
standardi kakovosti vsaj enakovredni 
standardom kakovosti, sprejetim za 
podobne proizvode, obrane v Uniji ali 
pridobljene iz takih proizvodov.
2. Za proizvode velja, da ustrezajo 
standardu iz odstavka 1, če jih spremlja 
potrdilo, ki so ga izdali organi države 
porekla in je priznano kot enakovredno 
certifikatu iz člena 59b.
Za hmelj v prahu, hmelj v prahu z višjo 
vsebnostjo lupulina, ekstrakt hmelja in 
mešane proizvode iz hmelja se potrdilo 
lahko prizna za enakovrednega certifikatu 
samo, če vsebnost alfa kisline v teh 
proizvodih ni nižja od vsebnosti te kisline 
v hmelju, iz katerega so bili pridobljeni.
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3. Za zmanjšanje upravnega bremena 
lahko Komisija z delegiranimi akti, 
sprejetimi v skladu s členom 160, določi 
pogoje, pod katerimi obveznosti, povezane 
s potrdilom o enakovrednosti in 
označevanjem, ne veljajo.
4. Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2), sprejme pravila, povezana s 
tem členom, vključno s pravili o priznanju 
potrdil o enakovrednosti in preverjanju 
uvoza hmelja.

Or. en

Predlog spremembe 131
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 362

Predlog uredbe
Člen 130 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 130a
Uvoz surovega sladkorja za prečiščevanje: 

izključno trimesečno obdobje za stalne 
rafinerije

1. Do konca tržnega leta 2019–2020 se 
stalnim rafinerijam dodeli izključna 
uvozna zmogljivost 2 500 000 ton na tržno 
leto, izražena v belem sladkorju.
2. Edini predelovalni obrat sladkorne 
pese, ki je v letu 2005 deloval na 
Portugalskem, se šteje za stalno rafinerijo.
3. Uvozna dovoljenja za sladkor za 
prečiščevanje se izdajo le stalnim 
rafinerijam pod pogojem, da zadevne 
količine ne presegajo količin iz 
odstavka 1. Dovoljenja je mogoče prenesti 
le med stalnimi rafinerijami, veljajo pa do 
konca tržnega leta, za katero so bila 
izdana.
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Ta odstavek se uporablja za prve tri 
mesece vsakega tržnega leta.
4. Ob upoštevanju potrebe po 
zagotavljanju, da se uvoženi sladkor za 
prečiščevanje prečisti v skladu s tem 
pododdelkom, lahko Komisija z 
delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 
členom 160, sprejme: 
(a) nekatere opredelitve za delovanje 
uvoznih režimov iz odstavka 1;
(b) pogoje in zahteve za upravičenost, ki 
jih mora izvajalec izpolniti za vložitev 
zahtevka za uvozno dovoljenje, vključno s 
plačilom varščine;
(c) pravila o izrečenih upravnih kaznih.
5. Komisija lahko z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 162(2), sprejme 
potrebna pravila za predložitev dokazil in 
dokumentov v zvezi z zahtevami in 
obveznostmi izvajalcev na področju uvoza, 
predvsem stalnih rafinerij.

Or. en

Predlog spremembe 132
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 363

Predlog uredbe
Člen 130 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 130b
Opustitev uvoznih dajatev v sektorju 

sladkorja
V skladu z mehanizmom, opisanim v 
členu 101da, in do konca tržnega leta 
2019/2020 lahko Komisija za zagotovitev 
oskrbe evropskega trga sladkorja z 
izvedbenimi akti za nekatere količine v 
celoti ali delno opusti uporabo uvoznih 
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dajatev pri naslednjih proizvodih: 
(a) sladkor pod oznako KN 1701;
(b) izoglukoza pod oznakami KN 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 in 
1702 90 30.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 133
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1945, 1947, 1948

Predlog uredbe
Člen 133

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Člen 133 Člen 133

Področje uporabe Področje uporabe
1. V obsegu, potrebnem, da se omogoči 
izvoz na podlagi kotacij ali cen na 
svetovnem trgu in v okviru omejitev, ki 
temeljijo na sporazumih, sklenjenih
v skladu s členom 218 Pogodbe, se lahko 
razlika med temi kotacijami ali cenami in 
cenami v Uniji krije z izvoznimi 
nadomestili za:

1. V obsegu, potrebnem, da se omogoči 
izvoz na podlagi kotacij ali cen na 
svetovnem trgu, ko pogoji na notranjem 
trgu spadajo v okvir pogojev, opisanih v 
členu 154(1), in v okviru omejitev, ki 
temeljijo na sporazumih, sklenjenih v 
skladu s členom 218 Pogodbe, ter v skladu 
s členom 3(5) Pogodbe o Evropski uniji,
se lahko razlika med temi kotacijami ali 
cenami in cenami v Uniji krije z izvoznimi 
nadomestili za:

(a) proizvode, ki se izvozijo brez nadaljnje 
predelave, iz naslednjih sektorjev:

(a) proizvode, ki se izvozijo brez nadaljnje 
predelave, iz naslednjih sektorjev:

(i) žita; (i) žita;

(ii) riža; (ii) riža;
(iii) sladkorja, za proizvode iz točk (b) do
(d) in (g) dela III Priloge I;

(iii) sladkorja, za proizvode iz točk (b) do
(d) in (g) dela III Priloge I;

(iv) govejega in telečjega mesa; (iv) govejega in telečjega mesa;
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(v) mleka in mlečnih proizvodov; (v) mleka in mlečnih proizvodov;
(vi) prašičjega mesa; (vi) prašičjega mesa;

(vii) jajc; (vii) jajc;
(viii) perutnine; (viii) perutnine;

(b) proizvode iz točk od (a)(i) do (iii),
(v) in (vii) iz tega odstavka, ki se izvozijo 
kot predelano blago v skladu z Uredbo 
Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne
30. novembra 2009 o trgovinskih režimih 
za nekatero blago, pridobljeno s predelavo 
kmetijskih proizvodov, in kot proizvodi, ki 
vsebujejo sladkor iz točke (b) dela X 
Priloge I.

(b) proizvode iz točk od (a)(i) do (iii), (v), 
(vi) in (vii) iz tega odstavka, ki se izvozijo 
kot predelano blago v skladu z Uredbo 
Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30.
novembra 2009 o trgovinskih režimih za 
nekatero blago, pridobljeno s predelavo 
kmetijskih proizvodov, vključno s 
proizvodi, izvoženimi v obliki blaga, ki ni 
zajeto v Prilogi I k Pogodbi, v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 578/2010 z dne 
29. junija 2010, in v obliki proizvodov, ki 
vsebujejo sladkor iz točke (b) dela X 
Priloge I.

2. Izvozna nadomestila za proizvode, ki se 
izvažajo kot predelano blago, ne smejo biti 
višja od nadomestil, ki se uporabljajo za 
enake proizvode, izvožene brez dodatne 
predelave.

2. Izvozna nadomestila za proizvode, ki se 
izvažajo kot predelano blago, ne smejo biti 
višja od nadomestil, ki se uporabljajo za 
enake proizvode, izvožene brez dodatne 
predelave.

2a. Brez poseganja v uporabo 
členov 154(1) in 159 razpoložljivo 
nadomestilo za proizvode iz odstavka 1 
znaša 0 EUR.

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo 
tega člena. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 162(2).

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo 
tega člena. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 134
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 364
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Predlog uredbe
Člen 135

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Člen 135 Člen 135

Določitev izvoznih nadomestil Določitev izvoznih nadomestil
1. Za enake proizvode se uporabljajo enaka 
izvozna nadomestila v vsej Uniji.
Spreminjajo se lahko glede na namembni 
kraj, kadar to zahtevajo razmere na 
svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih 
trgov ali obveznosti, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu s 
členom 218 Pogodbe.

1. Za enake proizvode se uporabljajo enaka 
izvozna nadomestila v vsej Uniji.
Spreminjajo se lahko glede na namembni 
kraj, kadar to zahtevajo razmere na 
svetovnem trgu, posebne zahteve nekaterih 
trgov ali obveznosti, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu s 
členom 218 Pogodbe.

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

2. Nadomestila za določen čas določi 
Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Nadomestila se lahko določijo z 
razpisnimi postopki za žito, riž, sladkor ter 
mleko in mlečne proizvode.
2a. Kadar se določajo nadomestila za 
posamezen proizvod, se upošteva eden ali 
več naslednjih vidikov:
(a) trenutne razmere in prihodnji trendi 
glede:
(i) cen in razpoložljivosti navedenega 
proizvoda na trgu Unije,
(ii) cen tega proizvoda na svetovnem trgu;
(b) cilji skupne ureditve trgov, ki morajo 
zagotoviti uravnoteženost in naravno 
gibanje cen in trgovine na tem trgu;
(c) potreba po izogibanju motnjam, ki 
lahko povzročijo daljše neravnovesje med 
ponudbo in povpraševanjem na trgu 
Unije;
(d) gospodarski vidiki predvidenega 
izvoza;
(e) omejitve, ki so posledica sporazumov, 
sklenjenih v skladu s členom 218 
Pogodbe;
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(f) potreba po vzpostavitvi ravnovesja med 
uporabo osnovnih proizvodov Unije pri 
proizvodnji predelanega blaga za izvoz v 
tretje države in uporabo proizvodov iz 
tretjih držav, ki so vstopili na trg v okviru 
oplemenitenja;
(g) najugodnejši stroški dajanja na trg in 
prevoza s trgov Unije do pristanišč Unije 
ali drugih točk izvoza, skupaj s stroški 
pošiljanja v ciljne države;
(h) povpraševanje na trgu Unije;
(i) v sektorjih prašičjega mesa, jajc in 
perutnine, razlika med cenami v Uniji in 
cenami na svetovnem trgu za količino 
žitne krme, ki je potrebna za proizvodnjo 
proizvodov v teh sektorjih v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 135
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 367

Predlog uredbe
Člen 141

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 141 Člen 141

Druga izvedbena pooblastila Druga izvedbena pooblastila
Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 
koeficiente za prilagoditev izvoznih 
dovoljenj v skladu s pravili, sprejetimi na 
podlagi člena 139(6).

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 
koeficiente za prilagoditev izvoznih 
dovoljenj v skladu s pravili, sprejetimi na 
podlagi člena 139(6).

Ti izvedbeni akti se sprejmejo brez 
uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Or. en

Predlog spremembe 136
Michel Dantin
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Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 368, 369, 2018

Predlog uredbe
Člen 143

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 143 Člen 143
Uporaba členov od 101 do 106 Pogodb Uporaba členov od 101 do 106 Pogodbe

Razen če ni drugače določeno s to uredbo, 
se členi od 101 do 106 Pogodbe in določbe 
za njihovo izvajanje ob upoštevanju členov 
od 144 do 145 te uredbe uporabljajo za vse 
sporazume, sklepe in ravnanja iz 
člena 101(1) in člena 102 Pogodbe, ki se 
nanašajo na pridelavo kmetijskih 
proizvodov ali trgovino z njimi.

Razen če ni drugače določeno s to uredbo, 
se, v skladu s členom 42 Pogodbe, členi od 
101 do 106 Pogodbe in določbe za njihovo 
izvajanje ob upoštevanju členov od 143a
do 145 te uredbe uporabljajo za vse 
sporazume, sklepe in ravnanja iz 
člena 101(1) in člena 102 Pogodbe, ki se 
nanašajo na pridelavo kmetijskih 
proizvodov ali trgovino z njimi.

Za izboljšanje delovanja notranjega trga 
in za zagotovitev enotne uporabe pravil 
Unije o konkurenci v kmetijskem in 
kmetijsko-živilskem sektorju Komisija 
usklajuje ukrepe različnih nacionalnih 
organov za konkurenco. V ta namen 
Komisija objavi splošne smernice in 
smernice za dobro prakso, da bi pomagala 
različnim nacionalnim uradom za 
konkurenco in podjetjem v kmetijskem in 
kmetijsko-živilskem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 137
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 370

Predlog uredbe
Člen 143a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 143a
Zadevni trg

1. Opredelitev zadevnega trga omogoča 
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določitev in opredelitev področja 
konkurence med podjetji in temelji na 
dveh kumulativnih elementih:
(a) zadevni trg proizvoda: za namene tega 
poglavja „trg proizvoda“ pomeni trg z 
vsemi proizvodi, ki jih potrošnik šteje za 
zamenljive in nadomestljive zaradi 
njihovih značilnosti, cene in predvidene 
uporabe;
(b) zadevni geografski trg: za namene 
tega poglavja „geografski trg“ pomeni trg, 
ki zajema območje, kjer so zadevna 
podjetja vključena v ponudbo proizvodov 
in kjer so pogoji konkurence dovolj 
homogeni, in ki se lahko razlikuje od 
sosednjih geografskih območij, zlasti ker 
so pogoji konkurence v teh območjih 
občutno drugačni.
2. Za namen določitve zadevnega trga 
veljajo naslednja načela:
(a) kot zadevni trg proizvoda se za surove 
izdelke v prvi vrsti šteje trg za proizvode iz 
določene vrste rastlin ali živali; vsaka 
podrobnejša členitev se ustrezno utemelji;
(b) kot zadevni geografski trg se v prvi 
vrsti šteje trg Unije; vsaka podrobnejša 
členitev se ustrezno utemelji.

Or. en

Predlog spremembe 138
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 371

Predlog uredbe
Člen 143b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 143b
Prevladujoči položaj

1. Za namene tega poglavja „prevladujoči 
položaj“ pomeni, da je podjetje v položaju, 
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ko ima gospodarsko moč, ki mu omogoča, 
da na zadevnem trgu prepreči ohranjanje 
učinkovite konkurence tako, da so mu 
dane možnosti, da v veliki meri deluje 
neodvisno od svojih konkurentov, strank 
in nenazadnje potrošnikov.
2. Prevladujoči položaj ni dosežen, dokler 
so tržni deleži na zadevnem trgu, ki jih 
ima podjetje ali več podjetij, povezanih s 
horizontalnim sporazumom v kmetijskem 
in kmetijsko-živilskem sektorju, manjši od 
tržnih deležev najpomembnejšega podjetja 
na istem zadevnem trgu, ki se nahaja 
stopnjo nižje v verigi preskrbe s hrano.

Or. en

Predlog spremembe 139
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 372-376

Predlog uredbe
Člen 144

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Člen 144 Člen 144

Izjeme za cilje SKP ter kmete in njihova
združenja

Izjeme za cilje SKP ter kmete in njihove 
organizacije ali združenja organizacij

1. Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za 
sporazume, sklepe in ravnanja iz člena 143 
te uredbe, ki so potrebni za doseganje 
ciljev, navedenih v členu 39 Pogodbe.

1. Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za 
sporazume, sklepe in usklajena ravnanja iz 
člena 143 te uredbe, ki so potrebni za 
doseganje ciljev, navedenih v členu 39 
Pogodbe.

Zlasti se člen 101(1) Pogodbe ne 
uporablja za sporazume, sklepe in 
ravnanja kmetov, združenj kmetov, 
združenj takih združenj, organizacij 
proizvajalcev, priznanih po členu 106 te 
uredbe, ali združenj organizacij 
proizvajalcev, priznanih po členu 107 te 
uredbe, ki zadevajo proizvodnjo ali prodajo 
kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih
objektov za skladiščenje, obdelavo ali 

Zlasti se kot nujni za doseganje ciljev iz 
člena 39 Pogodbe štejejo sporazumi, 
sklepi in usklajena ravnanja kmetov ali
organizacij proizvajalcev, priznanih po 
členu 106 te uredbe, ali združenj 
organizacij proizvajalcev, priznanih po 
členu 107 te uredbe, ki zadevajo 
proizvodnjo ali prodajo kmetijskih 
proizvodov ali uporabo skupnih objektov 
za skladiščenje, obdelavo ali predelavo 
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predelavo kmetijskih proizvodov in ki ne 
določajo obveznosti zaračunavanja istih 
cen, razen če je s tem izključena 
konkurenca ali so ogroženi cilji iz 
člena 39 Pogodbe.

kmetijskih proizvodov.

Za sporazume, sklepe in usklajena 
ravnanja iz prejšnjega odstavka se 
domneva, da so skladni s pogoji iz 
člena 101(3) Pogodbe.
Ta odstavek ne velja, kadar je konkurenca 
izključena.
1a. Sporazumi, sklepi in usklajena 
ravnanja iz prvega odstavka ne določajo 
obveznosti zaračunavanja istih cen, razen 
kar zadeva pogodbe iz členov 104a, 105a, 
113a in 113b.
1b. Sporazumi, sklepi in usklajena 
ravnanja kmetov, organizacij 
proizvajalcev ali združenj organizacij 
proizvajalcev iz člena 143 spadajo v 
področje uporabe Uredbe (ES) št. 1/2003. 

2. Po posvetovanju z državami članicami 
in podjetji ali združenji zadevnih podjetij 
ter drugimi fizičnimi ali pravnimi 
osebami, ki jih Komisija šteje za primerne, 
ima Komisija izključno pristojnost, ki je 
pod nadzorom Sodišča, da s sklepom, ki 
ga sprejme z izvedbenimi akti in objavi, 
določi, kateri sporazumi, sklepi in prakse 
izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.
Komisija navedeno določi na lastno 
pobudo ali zahtevo pristojnega organa 
države članice ali podjetja ali združenja 
podjetij, ki izrazijo interes.
3. Pri objavi sklepa iz prvega pododstavka 
odstavka 2 se navedejo imena strani in 
glavna vsebina sklepa. V sklepu se 
upošteva legitimen interes podjetij, da se 
varujejo svoje poslovne skrivnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 140
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 381-385, 2029

Predlog uredbe
Člen 145

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Člen 145 Člen 145

Sporazumi in usklajene prakse priznanih 
medpanožnih organizacij

Sporazumi in usklajene prakse priznanih 
medpanožnih organizacij

1. Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za 
sporazume, sklepe in usklajene prakse 
medpanožnih organizacij, priznanih po 
členu 108 te uredbe, z namenom izvajanja 
dejavnosti iz točke (c) člena 108(1) te 
uredbe ter za sektorja oljčnega olja in 
namiznih oljk ter tobaka iz člena 108(2) te 
uredbe.

1. Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za 
sporazume, sklepe in usklajene prakse 
medpanožnih organizacij, priznanih po 
členu 108 te uredbe z namenom izvajanja 
dejavnosti iz točke (c) člena 108(1) te 
uredbe ter za sektorja oljčnega olja in 
namiznih oljk ter tobaka iz člena 108(2) te 
uredbe.

2. Odstavek 1 se uporablja le, če: 2. Odstavek 1 se uporablja le, če:
(a) je bila Komisija o sporazumih, sklepih 
in usklajenih praksah uradno obveščena;

(a) je bila Komisija o sporazumih, sklepih 
in usklajenih praksah uradno obveščena;

(b) Komisija v dveh mesecih po prejemu
zahtevanih podatkov z izvedbenimi akti ne 
ugotovi, da so sporazumi, sklepi in 
usklajene prakse nezdružljivi s predpisi 
Unije.

(b) Komisija v dveh mesecih po prejemu
zahtevanega obvestila z izvedbenimi akti, 
sprejetimi brez uporabe člena 162(2) 
ali (3), ne ugotovi, da sporazumi sodijo v 
področje uporabe odstavka 4.

3. Sporazumi, sklepi in usklajene prakse ne 
smejo začeti veljati pred potekom obdobja 
iz odstavka 2(b).

3. Sporazumi, sklepi in usklajene prakse ne 
smejo začeti veljati pred potekom obdobja 
iz odstavka 2(b).

3a. Ne glede na določbe iz odstavkov 2 
in 3 tega člena začnejo v primeru krize 
veljati sporazumi, sklepi in usklajene 
prakse iz odstavka 1 in o njihovem 
sprejetju se takoj obvesti Komisijo.
Komisija ima po obvestilu na voljo 21 dni, 
da, kjer je to potrebno, z izvedbenimi akti, 
sprejetimi brez uporabe člena 162(2) 
ali (3), ugotovi, ali ti sporazumi sodijo v 
področje uporabe odstavka 4.

4. Sporazumi, sklepi in usklajene prakse se 
v vsakem primeru razglasijo za 
nezdružljive s predpisi Unije, če:

4. Sporazumi, sklepi in usklajene prakse se 
v vsakem primeru razglasijo za 
nezdružljive s predpisi Unije, če:
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(a) bi lahko povzročili kakršno koli delitev 
trgov znotraj Unije;

(a) bi lahko povzročili kakršno koli delitev 
trgov znotraj Unije;

(b) bi lahko vplivali na pravilno delovanje 
ureditve trga;

(b) bi lahko vplivali na pravilno delovanje 
ureditve trga;

(c) lahko povzročijo izkrivljanje 
konkurence, ki ni bistveno za dosego ciljev 
SKP, za katere si prizadevajo medpanožne 
organizacije s svojim delovanjem;

(c) lahko povzročijo izkrivljanje 
konkurence, ki ni bistveno za dosego ciljev 
SKP, za katere si prizadevajo medpanožne 
organizacije s svojim delovanjem;

(d) pomenijo določanje cen ali določanje 
kvot;

(d) pomenijo določanje cen;

(e) lahko povzročijo diskriminacijo ali 
izključevanje konkurence za znaten delež 
zadevnih proizvodov.

(e) lahko povzročijo diskriminacijo ali 
izključevanje konkurence za znaten delež 
zadevnih proizvodov.

5. Če Komisija po poteku dvomesečnega 
obdobja iz odstavka 2(b) ugotovi, da pogoji 
za uporabo odstavka 1 niso bili izpolnjeni, 
z izvedbenimi akti sprejme sklep, ki 
določa, da za zadevni sporazumi, sklep ali 
usklajeno prakso velja člen 101(1) 
Pogodbe.

5. Če Komisija po poteku dvomesečnega 
obdobja iz odstavka 2(b) ugotovi, da pogoji 
za uporabo odstavka 1 niso bili izpolnjeni, 
z izvedbenimi akti sprejme sklep, ki 
določa, da za zadevni sporazum, sklep ali 
usklajeno prakso velja člen 101(1) 
Pogodbe.

Sklep Komisije se ne uporablja pred 
datumom uradnega obvestila o njem 
zadevni medpanožni organizaciji, razen če 
je ta predložila napačne informacije ali je 
zlorabila izjemo iz odstavka 1.

Sklep Komisije se ne uporablja pred 
datumom uradnega obvestila o njem 
zadevni medpanožni organizaciji, razen če 
je ta predložila napačne informacije ali je 
zlorabila izjemo iz odstavka 1.

6. V primeru večletnih sporazumov je 
uradno obvestilo za prvo leto veljavno za 
naslednja leta sporazuma. Vendar lahko 
Komisija v tem primeru kadarkoli na 
lastno pobudo ali zahtevo druge države 
članice izda ugotovitev o nezdružljivosti.

6. V primeru večletnih sporazumov je 
uradno obvestilo za prvo leto veljavno za 
naslednja leta sporazuma.

6a. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte, s katerimi določi ukrepe, potrebne za 
enotno uporabo tega člena. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 141
Michel Dantin
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Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 387, 2050, 2054

Predlog uredbe
Člen 154

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 154 Člen 154
Ukrepi proti motnjam na trgu Ukrepi proti motnjam na trgu

1. Zaradi potrebe po učinkovitem in 
uspešnem odzivu na morebitne motnje na 
trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali 
padci cen na notranjih ali zunanjih trgih ali 
morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na 
trg, je Komisija pooblaščena, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 160 
sprejme ukrepe, ki so potrebni za zadevni 
sektor, ob upoštevanju vseh obveznosti, ki 
izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v 
skladu s členom 218 Pogodbe.

1. Zaradi potrebe po učinkovitem in 
uspešnem odzivu na morebitne motnje na 
trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali 
padci cen na notranjih ali zunanjih trgih ali
znatna povišanja proizvodnih stroškov, 
kot je določeno v členu 7(2), ali morebitni 
drugi dejavniki, ki vplivajo na trg, na 
katerem se bodo te razmere predvidoma 
nadaljevale ali poslabšale, je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 160 sprejme ukrepe, ki so 
potrebni za zadevni sektor, ob upoštevanju 
vseh obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, 
sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe
in pod pogojem, da so vsi ukrepi, ki so na 
voljo v okviru te uredbe, nezadostni.

Kadar v primerih, ko bi lahko prišlo do 
motenj na trgu iz prvega pododstavka, tako 
zahtevajo nujni razlogi, se postopek iz 
člena 161 te uredbe uporablja za delegirane 
akte, sprejete na podlagi tega odstavka.

Kadar v primerih, ko pride do motenj na 
trgu iz prvega pododstavka, tako zahtevajo 
nujni razlogi, se postopek iz člena 161 te 
uredbe uporablja za delegirane akte, 
sprejete na podlagi tega odstavka.

Taki ukrepi lahko do potrebnega obsega in 
za potreben čas razširijo ali spremenijo 
področje uporabe, trajanje ali druge vidike 
drugih ukrepov, ki jih določa ta uredba, ali 
delno oziroma v celoti začasno odpravijo 
uvozne dajatve, po potrebi vključno z 
nekaterimi količinami in obdobji.

Taki ukrepi lahko do potrebnega obsega in 
za potreben čas razširijo ali spremenijo 
področje uporabe, trajanje ali druge vidike 
drugih ukrepov, ki jih določa ta uredba, ali 
delno oziroma v celoti začasno odpravijo 
uvozne dajatve, po potrebi vključno za 
določene količine in obdobja, ali 
zagotovijo sredstva, da bi sprožili izvozna 
nadomestila iz poglavja VI dela III, ali 
zagotovijo posebno podporo za 
proizvajalce, da bi ublažili posledice 
resnih motenj na trgu.

2. Ukrepi iz odstavka 1 se ne uporabljajo 
za proizvode iz oddelka 2 dela XXIV 
Priloge I.

2. Brez poseganja v člen 133(1) se ukrepi
iz odstavka 1 uporabljajo za vse proizvode
iz Priloge I.
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3. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo 
odstavka 1 tega člena. Pravila se lahko še 
zlasti nanašajo na postopke in tehnična 
merila. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 162(2).

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo 
odstavka 1 tega člena. Pravila se lahko še 
zlasti nanašajo na postopke in tehnična 
merila. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 142
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 389, 2069, 2074, 2086, 
2088, 2092

Predlog uredbe
Člen 155

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 155 Člen 155
Ukrepi v zvezi z boleznimi živali ali 
izgubo zaupanja potrošnikov zaradi 

tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin

Ukrepi v zvezi s škodljivci, z boleznimi 
živali in rastlin ali izgubo zaupanja 

potrošnikov zaradi tveganja za zdravje 
ljudi, živali ali rastlin

1. Komisija lahko z izvedbenimi akti
sprejme izredne podporne ukrepe:

1. Komisija lahko z delegiranimi akti, 
sprejetimi v skladu z nujnim postopkom iz 
člena 161, določi izredne podporne ukrepe
za prizadeti trg:

(a) za prizadeti trg, da bi se upoštevale 
trgovinske omejitve znotraj Unije in s 
tretjimi državami, ki lahko izhajajo iz 
uporabe ukrepov za boj proti širjenju 
bolezni živali, in

(a) da bi se upoštevale trgovinske omejitve 
znotraj Unije in s tretjimi državami, ki 
lahko izhajajo iz uporabe ukrepov za boj 
proti širjenju škodljivcev in bolezni živali
in rastlin, in

(b) da bi se upoštevale resne motnje na 
trgu, ki so neposredno povezane z izgubo 
zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za 
zdravje ljudi, živali ali rastlin.

(b) da bi se upoštevale resne motnje na 
trgu, ki so neposredno povezane z izgubo 
zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za 
zdravje ljudi, živali ali rastlin.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).
2. Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za 
naslednje sektorje:

2. Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za 
naslednje sektorje:
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(a) govejega in telečjega mesa; (a) govejega in telečjega mesa;
(b) mleka in mlečnih proizvodov; (b) mleka in mlečnih proizvodov;

(c) prašičjega mesa; (c) prašičjega mesa;
(d) ovčjega in kozjega mesa; (d) ovčjega in kozjega mesa;

(e) jajc; (e) jajc;
(f) perutnine. (f) perutnine.

Ukrepi iz točke (b) odstavka 1 v zvezi z 
izgubo zaupanja potrošnikov zaradi 
tveganja za zdravje ljudi ali rastlin se 
uporabljajo tudi za vse ostale kmetijske 
proizvode, razen proizvodov, ki so 
navedeni v oddelku 2 dela XXIV Priloge I.

Ukrepi iz točke (b) odstavka 1 v zvezi z 
izgubo zaupanja potrošnikov zaradi 
tveganja za zdravje ljudi ali rastlin se 
uporabljajo tudi za vse ostale kmetijske 
proizvode.

2a. Komisija lahko z delegiranimi akti, 
sprejetimi v skladu z nujnim postopkom iz 
člena 161, razširi seznam proizvodov iz 
odstavka 2.

3. Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo na 
zahtevo zadevne države članice.

3. Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo na 
zahtevo zadevne države članice.

4. Ukrepi iz točke (a) odstavka 1 se lahko 
sprejmejo le, kadar zadevna država članica 
hitro sprejme sanitarne veterinarske in
ukrepe, ki omogočajo hitro zajezitev 
bolezni, in samo v obsegu in za časovno 
obdobje, ki je nujno potrebno za podporo 
zadevnega trga.

4. Ukrepi iz točke (a) odstavka 1 se lahko 
sprejmejo le, kadar zadevna država članica 
hitro sprejme ustrezne fitosanitarne ali
sanitarne in veterinarske ukrepe, ki 
omogočajo hitro zajezitev škodljivcev ali
bolezni, in samo v obsegu in za časovno 
obdobje, ki je nujno potrebno za podporo 
zadevnega trga.

5. Unija zagotovi delno financiranje v
vrednosti 50 % stroškov, ki jih nosijo 
države članice za ukrepe iz odstavka 1.

5. Unija zagotovi delno financiranje v
vrednosti 50 % ali 75 % stroškov, ki jih 
nosijo države članice za ukrepe iz točk (a) 
in (b) odstavka 1. Ti ukrepi lahko 
vključujejo davčne ugodnosti ali 
prednostna posojila kmetom, ki se 
financirajo na podlagi Uredbe [o razvoju 
podeželja].

Vendar pa Unija za sektorje govejega in 
telečjega mesa, mleka in mlečnih 
proizvodov, prašičjega mesa ter ovčjega in 
kozjega mesa za boj proti slinavki in 
parkljevki zagotovi delno financiranje, 
enako 60 % takih stroškov.

Vendar pa Unija za sektorje govejega in 
telečjega mesa, mleka in mlečnih 
proizvodov, prašičjega mesa ter ovčjega in 
kozjega mesa za boj proti slinavki in 
parkljevki zagotovi delno financiranje, 
enako 60 % takih stroškov.

6. Države članice zagotovijo, da kadar 
proizvajalci prispevajo k stroškom, ki jih 
krijejo države članice, to ne privede do 

6. Države članice zagotovijo, da kadar 
proizvajalci prispevajo k stroškom, ki jih 
krijejo države članice, to ne privede do 
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izkrivljanja konkurence med proizvajalci v 
različnih državah članicah.

izkrivljanja konkurence med proizvajalci v 
različnih državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 143
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 390

Predlog uredbe
Člen 156

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 156 Člen 156
Ukrepi za reševanje specifičnih problemov Ukrepi za reševanje specifičnih 

problemov
1. Komisija lahko z izvedbenimi akti
sprejme potrebne in upravičene nujne 
ukrepe za reševanje specifičnih problemov.
Ukrepi lahko odstopajo od določb te 
uredbe samo toliko, kolikor je nujno 
potrebno, in za nujno potrebno obdobje.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

1. Komisija lahko z delegiranimi akti, 
sprejetimi v skladu z nujnim postopkom iz 
člena 161, določi potrebne in upravičene 
nujne ukrepe za reševanje specifičnih 
problemov. Ukrepi lahko odstopajo od 
določb te uredbe samo toliko, kolikor je 
nujno potrebno, in za nujno potrebno 
obdobje.

2. Za reševanje specifičnih problemov v 
nujnih ustrezno utemeljenih primerih 
Komisija sprejme izvedbene akte v skladu
s postopkom iz člena 162(3), ki se začnejo 
uporabljati takoj.

2. Za reševanje specifičnih problemov v
skrajno nujnih ustrezno utemeljenih 
primerih Komisija sprejme delegirane
akte, sprejete v skladu z nujnim
postopkom iz člena 161.

Or. en

Predlog spremembe 144
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 391, 2104
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Predlog uredbe
Člen 156a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 156a
Ukrepi za reševanje hudih nesorazmerij 
na trgu mleka in mlečnih proizvodov
1. Od 1. aprila 2015 dalje lahko Komisija 
v primeru hudih nesorazmerij na trgu 
mleka in mlečnih proizvodov odloči, da z 
izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2), za 
obdobje najmanj treh mesecev z 
možnostjo podaljšanja dodeli pomoč 
proizvajalcem mleka, ki prostovoljno 
zmanjšajo proizvodnjo za najmanj 5 % 
glede na enako obdobje prejšnjega leta.
Pri dodelitvi takšne pomoči Komisija z 
izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2), tudi 
odloči, da proizvajalcem mleka, ki 
povečajo svojo proizvodnjo za vsaj 5 % 
glede na enako obdobje prejšnjega leta, 
naloži dajatev za obdobje najmanj treh 
mesecev z možnostjo podaljšanja. 
2. Ob sprožitvi ukrepa iz odstavka 1 
Komisija upošteva razvoj proizvodnih 
stroškov, predvsem vhodnih stroškov.
3. Količina mleka, ki se brezplačno dobavi 
dobrodelnim organizacijam, kot je 
določeno v členu 29(3)(b) dokumenta 
COM(2012) 617 pod pojmom „partnerske 
organizacije“, se lahko šteje za 
zmanjšanje proizvodnje pod pogoji, ki jih 
predvideva Komisija z uporabo odstavka 
4.
4. Proizvodi podjetij, ki so uvedla ta sistem 
po postopkih iz prvega pododstavka 
odstavka 1, imajo prednost pri 
intervencijskih ukrepih, navedenih v 
naslovu I dela II, ki se izvajajo na trgu 
mleka in mlečnih proizvodov.
5. Ob upoštevanju potrebe po 
zagotavljanju učinkovitega in ustreznega 
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delovanja tega mehanizma se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 160 v 
zvezi z določitvijo:
(a) meril, ki jih je treba izpolnjevati za 
upravičenost do pomoči;
(b) posebnih pogojev za začetek izvajanja 
te sheme;
(c) pogojev, pod katerimi se lahko 
brezplačna dobava mleka dobrodelnim 
organizacijam iz odstavka 2 šteje kot 
zmanjšanje proizvodnje;
(d) pogojev za vračilo pomoči v primeru 
neizpolnjevanja obveznosti za zmanjšanje 
proizvodnje in obresti, ki izhajajo iz 
uporabe zadevnih veljavnih pravil.
6. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme potrebne ukrepe v zvezi z 
zneskom pomoči in višino dajatev iz 
odstavka 1.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 145
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 2067

Predlog uredbe
Člen 156b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 156b
Ukrepi proti motnjam na trgu v sektorju 

sadja in zelenjave
1. Glede na posebne značilnosti in 
pokvarljivost sadja in zelenjave se 
vzpostavi mehanizem za odzivanje na 
resne motnje na trgu; te so lahko 
posledica večjega padca cen na notranjem 
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trgu zaradi zdravstvenih razlogov in 
drugih vzrokov, zaradi katerih se 
povpraševanje nenadoma zmanjša. 
2. Ta mehanizem velja izključno za 
zadevni proizvod ali proizvode in je 
časovno omejen, prilagodljiv, se 
samodejno sproži in je dostopen vsem 
proizvajalcem v sektorju.
3. Vključuje vse ukrepe iz točk (g), (h) in 
(d) člena 31(2) te uredbe, vendar so ti 
neodvisni od upravljanja operativnih 
skladov, ki jih uporabljajo priznane 
organizacije proizvajalcev sadja in 
zelenjave. 
4. Unija financira 100 % izdatkov za 
ukrepe, predvidene v tem členu.
5. Za upravljanje operacij za premostitev 
hujših kriz se uporabljajo mehanizmi, ki 
so določeni za ukrepe za upravljanje krize 
v okviru operativnih programov. Vsi 
prizadeti, ki niso člani organizacij 
proizvajalcev, sklenejo sporazume za 
usklajevanje upravljanja kriznih operacij, 
in se dogovorijo o določenem deležu za 
kritje stroškov upravljanja. 
6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 160 
za izvajanje ukrepov iz odstavkov 1 in 2 
tega člena.
7. Komisija lahko na zahtevo držav članic 
sprejme izredne ukrepe z izvedbenimi akti. 
Komisija zagotovi, da je javnost obveščena 
o uvedbi takih ukrepov in seznanjena s 
proizvodi, področji in višino zadevne 
podpore. V primeru brezplačne razdelitve 
se znesek pomoči prilagodi. Z izvedbenim 
aktom se določi tudi konec kriznega 
obdobja, ko se končajo resne motnje na 
trgu. Ti izvedbeni ukrepi se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
162(2).

Or. en
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Predlog spremembe 146
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 392

Predlog uredbe
Del V – poglavje I – oddelek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ODDELEK 3A
SPORAZUMI, SKLEPI IN USKLAJENE 

PRAKSE V OBDOBJIH HUDIH 
NESORAZMERIJ NA TRGIH

Or. en

Predlog spremembe 147
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 392

Predlog uredbe
Člen 156c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 156c
Uporaba člena 101(1) Pogodbe

1. V obdobjih hudih nesorazmerij na trgih 
lahko Komisija z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 162(2), odloči, da člen 101(1) 
Pogodbe v nobenem primeru ne velja za 
sporazume, sklepe in usklajena ravnanja 
priznanih organizacij proizvajalcev, 
njihovih združenj in priznanih 
medpanožnih organizacij iz katerega koli 
sektorja iz člena 1(2) te uredbe, če ti 
sporazumi, sklepi ali usklajene prakse 
predvidevajo stabilizacijo prizadetega 
sektorja z ukrepi za določitev cen in za 
nadzor nad proizvodnjo. 
Ta odstavek se uporablja tudi za 
sporazume, sklepe in usklajene prakse 
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med organizacijami.
2. Odstavek 1 se uporablja samo, če je 
Komisija že sprejela enega od ukrepov iz 
tega poglavja, ali če je odobrila sprožitev 
javne intervencije ali pomoči za zasebno 
skladiščenje iz poglavja I naslova I dela 
II, in če sporazume, sklepe in usklajene 
prakse iz odstavka 1 zadevna(e) država(e) 
članica(e) šteje(jo) za upravičene v zvezi z 
nesorazmerji trga.
3. Sporazumi, sklepi in usklajene prakse 
iz odstavka 1 ne veljajo za obdobje, daljše 
od 6 mesecev, razen če Komisija z 
izvedbenim sklepom odobri podaljšanje za 
dodatnih 6 mesecev.

Or. en

Predlog spremembe 148
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 396

Predlog uredbe
Člen 157a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 157a
Obvezno prijavljanje v sektorju mleka in 

mlečnih proizvodov
Prvi kupci surovega mleka od 1. aprila 
2015 pristojnemu nacionalnemu organu 
prijavijo količine surovega mleka, ki so 
jim bile oddane vsak mesec.
Za namene tega člena in člena 104a „prvi 
kupec“ pomeni podjetje ali skupino, ki od 
proizvajalcev kupuje mleko, z namenom 
da ga:
(a) zbira, pakira, skladišči, hladi ali 
predela, vključno na podlagi pogodbe;
(b) proda enemu ali več podjetjem, ki 
obdelujejo ali predelujejo mleko ali druge 
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mlečne proizvode.
Države članice Komisijo uradno obvestijo 
o količini surovega mleka iz prvega 
pododstavka.
Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi pravila za vsebino, obliko 
in časovni razpored takih prijav in 
ukrepov glede uradnih obvestil držav 
članic v skladu s tem členom. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 149
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 398-404, 2120, 2130

Predlog uredbe
Člen 158

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 158 Člen 158
Obveznost poročanja Komisije Obveznost poročanja Komisije

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo:

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo:

(a) po letu 2013 vsaka tri leta, in sicer o 
izvajanju ukrepov v zvezi s sektorjem 
čebelarstva, kakor določajo členi 52 do 
54;

(a) vsaka tri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe:

(i) o izvajanju ukrepov v zvezi s sektorjem 
čebelarstva, kakor določajo členi 52 do 
54;
(ii) o uporabi pravil o konkurenci v 
kmetijskem in kmetijsko-živilskem 
sektorju v vseh državah članicah, pri tem 
pa posebno pozornost nameni uporabi 
izjem iz členov 144 in 145 ter morebitnim 
odstopanjem med razlago in izvajanjem 
pravil o konkurenci tako na nacionalni 
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kot na evropski ravni; poročilo se dopolni 
z ustreznimi predlogi; 
(iii) o ukrepih, sprejetih zaradi zaščite 
označb porekla in geografskih označb 
pred zlorabami v tretjih državah;

(b) do 30. junija 2014 in do 
31. decembra 2018 o razvoju položaja na 
trgu v sektorju mleka in mlečnih 
proizvodov ter zlasti o izvajanju členov od 
104 do 107 in člena 145 v tem sektorju, 
poročila pa zajemajo zlasti morebitne 
spodbude za kmete, da pristopijo k 
sporazumom o skupni proizvodnji, 
vključno s kakršnimi koli ustreznimi 
predlogi.

(b) do 30. junija 2014 in do 
31. decembra 2018 o razvoju položaja na 
trgu v sektorju mleka in mlečnih 
proizvodov ter zlasti o izvajanju 
členov 104a, 105a, 105b in 157a v tem 
sektorju; poročila zlasti ocenjujejo učinke 
navedenih členov na proizvajalce in 
proizvodnjo mleka na zapostavljenih 
območjih v povezavi s splošnim ciljem 
ohranjanja proizvodnje v teh regijah, in 
zajemajo morebitne spodbude za kmete, da 
pristopijo k sporazumom o skupni 
proizvodnji; poročila se dopolnijo z 
ustreznimi predlogi;
(ba) do 31. decembra 2014:
(i) o možnostih vzpostavitve posebnih 
tržnih standardov za prašičje meso ter 
ovčje in kozje meso. V tem poročilu se 
opredelijo ustrezne določbe, za katere 
Komisija predlaga, da se sprejmejo z 
delegiranimi akti;
(ii) o uvedbi poenostavljenih tržnih 
standardov, prilagojenih lokalnim 
pasmam živali in vrstam rastlin, ki jih 
uporabljajo in proizvajajo mali 
proizvajalci; poročilo se dopolni z 
ustreznimi predlogi za rešitev težav, s 
katerimi se soočajo mali proizvajalci, da 
bi izpolnili tržne standarde Unije; 
(iii) o konkurenčnosti in trajnosti 
kmetijskega in kmetijsko-živilskega 
sektorja, ki mu sledi drugo poročilo do 31. 
decembra 2019;
(iv) o razvoju razmer na trgu in delovanju 
dobavne verige v sektorju sladkorja, ki mu 
do 1. julija 2018 sledi poročilo o razvoju 
razmer na trgu sladkorja, s posebnim 
poudarkom na primernih načinih za izhod 
iz sedanjega sistema kvot, in o prihodnosti 
sektorja po letu 2020, pri čemer se 



AM\921910SL.doc 73/110 PE501.994v01-00

SL

posebna pozornost nameni potrebi po 
ohranitvi pravičnega pogodbenega 
sistema ter sistema sporočanja cen 
sladkorja; poročilo se dopolni z ustreznimi 
predlogi; 
(v) o poenostavljeni shemi za neobvezne 
rezervirane navedbe v sektorju govejega 
in telečjega mesa s posebnim poudarkom 
na sedanjem okviru za prostovoljno 
označevanje, kot tudi na ustrezni navedbi 
izrazov, ki se nanašajo na vzrejo, 
proizvodnjo in krmo, ki lahko v sektorju 
govejega in telečjega mesa pomenijo 
dodano vrednost; poročilo se dopolni z 
ustreznimi predlogi;
(ba)  najpozneje štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe, o delovanju in 
učinkovitosti orodij za upravljanje 
kmetijskih trgov in primernosti teh orodij 
v novem mednarodnem kontekstu, pri tem 
se posebna pozornost nameni njihovi 
skladnosti s cilji iz člena 39 Pogodbe; 
poročilo se dopolni z ustreznimi predlogi.

Or. en

Predlog spremembe 150
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 2146

Predlog uredbe
Člen 159

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 159 Člen 159
Uporaba rezerve Uporaba rezerve

Sredstva, prenesena iz rezerve za krizne 
razmere v kmetijskem sektorju pod pogoji 
in po postopku iz odstavka 14 
Medinstitucionalnega sporazuma med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju, so dana na voljo za ukrepe, 

Sredstva, prenesena iz rezerve za krizne 
razmere v kmetijskem sektorju pod pogoji 
in po postopku iz odstavka 14 
Medinstitucionalnega sporazuma med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju, so dana na voljo za ukrepe, 
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za katere se ta uredba uporablja za leto ali 
leta, za katera je potrebna dodatna podpora, 
in ki se izvajajo v okoliščinah, ki presegajo 
običajen razvoj dogodkov na trgu.

za katere se ta uredba uporablja za leto ali 
leta, za katera je potrebna dodatna podpora, 
in ki se izvajajo v okoliščinah, ki presegajo 
običajen razvoj dogodkov na trgu.

Zlasti se sredstva prenesejo za vse odhodke 
na podlagi:

Zlasti se sredstva prenesejo za vse odhodke 
na podlagi:

(a) poglavja I naslova I dela II, (a) poglavja I naslova I dela II,
(b) poglavja VI dela III in (b) poglavja VI dela III in

(c) poglavja I tega dela. (c) poglavja I tega dela.

Komisija lahko z izvedbenimi akti ali 
odstopanjem od drugega odstavka tega 
člena odloči, da ne bo odobrila prenosa 
sredstev za nekatere odhodke iz točke (b) 
tega odstavka, če so ti odhodki del 
običajnega upravljanja trga. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

Predlog spremembe 151
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 163

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 163 Člen 163
Razveljavitve Razveljavitve

1. Uredba (ES) št. 1234/2007 se razveljavi. 1. Uredba (ES) št. 1234/2007 se razveljavi.
Kljub temu se naslednje določbe
Uredbe (ES) št. 1234/2007 [Uredba (EU) 
št COM(2010)799] uporabljajo še naprej:

Vendar se še naprej uporabljajo naslednje 
določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007:

(a) Glede sektorja sladkorja, v Naslovu I, 
Del II, člen 142, prvi pododstavek člena 
153(1), člen 153(2) in (3), člen 156, del II 
v Prilogi III in Prilogi VI [Naslov I, del II, 
členi 248, 260 do 262 in del II priloge III 
Uredbe (EU) št. COM (2010)799] do 
konca tržnega leta 2014/2015 za sladkor 
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na dan 30. september 2015;
(b) Določbe povezane s sistemom 
omejevanja proizvodnje mleka iz Poglavja
III naslova I, del II in prilog IX in X
[poglavje III naslova I dela II in prilog 
VIII in IX Uredbe (EU) št. 
COM(2010)799], do 31, marca 2015;

(b) določbe, povezane s sistemom 
omejevanja proizvodnje mleka iz poglavja
III naslova I dela II, in prilog IX in X, do
31. marca 2015;

(c) glede vinskega sektorja: (c) glede vinskega sektorja:

(i) Členi 85a do 85e [Členi 82 do 87 
Uredbe (EU) št. COM(2010)799] glede 
površin iz člena 85a(2) [člen 82(2) 
Uredbe (EU) št. COM(2010)799], ki še 
niso bile izkrčene, in glede površin iz člena
85b(1) [Člen 83(1) Uredbe (EU) 
št. COM(2010)799], ki še niso bile
regulirane, vse dokler takšne površine
niso izkrčene oziroma regulirane,

(i) členi od 85a do 85e za površine iz 
člena 85a(2), ki še niso bile izkrčene, in za 
površine iz člena 85b(1), ki še niso bile
urejene, dokler se take površine ne izkrčijo 
ali uredijo,

(ii) prehodna ureditev pravic do zasaditve 
iz pododdelka II oddelka IVa poglavja III 
naslova I dela II [pododdelek II oddelka V 
poglavja III naslova I dela II 
Uredbe (EU) št COM(2010)799] do 31. 
decembra 2015 ali, če je potrebno za 
uresničitev odločitev, ki jih države članice 
sprejmejo na podlagi člena 85g(5) [člen 
89(5) Uredbe (EU) št. COM(2010)799], do 
31. decembra 2018,
(iii) člen 118m(5) in člen 118s(5); (iii) člen 118m(5) in člen 118s(5);

(d) člen 182(7) [člen 291(2) Uredbe (EU) 
št. COM(2010)799], do 31. marca 2014;

(d) člen 182(7) do 31. marca 2014;

(e) Prvi in drugi pododstavek člena 182(3)
[člen 293 Uredbe (EU) št COM(2010)799]
do konca tržnega leta 2013/2014 za 
sladkor;

(e) prvi in drugi pododstavek člena 182(3) 
do konca tržnega leta 2013/2014 za 
sladkor;

(f) člen 182(4) [člen 294 Uredbe (EU) 
št. COM(2010)799], do 31. decembra 
2017;

(f) člen 182(4) do 31. decembra 2017.

(g) člen 326 Uredbe (EU) št. 
COM(2010)799.]
2. Sklic na Uredbo (ES) št. 1234/2007
[Uredba (EU) št. COM(2010)799] se 
razlagajo kot sklic na to Uredbo in
Uredbo (EU) št. […] [o financiranju, 

2. Sklicevanja na Uredbo (ES) 
št. 1234/2007 se štejejo kot sklicevanja na 
to uredbo in Uredbo (EU) št. […] [o 
financiranju, upravljanju in spremljanju 
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upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike] in se bere v skladu
korelacijskimi tabelami iz Priloge VIII k 
tej Uredbi.

skupne kmetijske politike] ter se razlagajo
v skladu s korelacijskima tabelama iz 
Priloge VIII k tej uredbi.

3. Uredbe Sveta (EGS) št. 234/79, (ES) št. 
1601/96 in (ES) št. 1037/2001 se 
razveljavijo.“

3. Uredbe Sveta (EGS) št. 234/79, (ES) 
št. 1601/96 in (ES) št. 1037/2001 se 
razveljavijo.

Or. en

(Predlog spremembe temelji na dokumentu Komisije COM(2012)0535.)

Predlog spremembe 152
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 415

Predlog uredbe
Člen 163a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 163a
Datum uporabe pravil trženja

Komisija za zagotovitev pravne varnosti v 
zvezi z uporabo tržnih pravil z 
delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 
členom 160, določi datum, s katerim se 
naslednje določbe Uredbe (ES) št. 
1234/2007, nehajo uporabljati v zadevnem 
sektorju:
– členi 113a, 113b, 114, 115, 116, 117(1) 
do (4); 
– drugi pododstavek točke II, Priloga XIa; 
točke od IV do IX, Priloga XIa; drugi 
odstavek točke IV, Priloga XII; drugi 
pododstavek točke VI, Priloga XIII; del A, 
Priloga XIV; drugi in tretji odstavek točke 
I dela B, Priloga XIV; točka III dela B, 
Priloga XIV; del C, Priloga XIV in točke 
II, III, IV in VI, Priloga XV. 
Navedeni datum ustreza datumu uporabe 
ustreznih pravil trženja, ki se jih določi na 
podlagi delegiranih aktov iz oddelka I 
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poglavja I naslova II dela II te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 153
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 417

Predlog uredbe
Člen 164

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 164 Člen 164
Prehodne določbe Prehodne določbe

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
nemotenega prehoda z ureditve, predvidene 
v Uredbi (EU) št. [COM(2010)799], na 
ureditev, določeno v tej uredbi, je Komisija 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v skladu s členom 160 v zvezi z ukrepi, 
potrebnimi za zaščito pridobljenih pravic in 
legitimnih pričakovanj podjetij.

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi 
nemotenega prehoda z ureditve, predvidene 
v Uredbi št. 1234/2007, na ureditev, 
določeno v tej uredbi, je Komisija 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v skladu s členom 160 v zvezi z ukrepi, 
potrebnimi za zaščito pridobljenih pravic in 
legitimnih pričakovanj podjetij.

Vse večletne programe pomoči, sprejete 
pred 1. januarjem 2014 na podlagi členov 
103, 103i in 105a Uredbe (ES) št. 
1234/2007, bodo po začetku veljavnosti te 
uredbe vse do njihovega izteka še naprej 
urejale te določbe.

Or. en

Predlog spremembe 154
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 418
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Predlog uredbe
Člen 165

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 165 Člen 165
Začetek veljavnosti in uporaba Začetek veljavnosti in uporaba

1. Ta uredba začne veljati sedmi dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

1. Ta uredba začne veljati sedmi dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014. Uporablja se od 1. januarja 2014.
Vendar se členi 7, 16 in 101 ter Priloga III 
v zvezi s sektorjem sladkorja uporabljajo
šele po koncu tržnega leta 2014/2015 za 
sladkor 1. oktobra 2015. 

Vendar se člena 7 in 16 uporabljata šele 
po koncu tržnega leta 2019/2020 za sladkor
1. oktobra 2020. 

2. V zvezi s sektorjem mleka in mlečnih 
proizvodov se člena 104 in 105
uporabljata do 30. junija 2020.

2. V zvezi s sektorjem mleka in mlečnih 
proizvodov se členi 104a, 105, 105b in 
157a uporabljajo do 30. junija 2020.

Or. en

Predlog spremembe 155
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 424, 2182

Predlog uredbe
Priloga II – del I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del Ia: opredelitve pojmov v zvezi s 
sektorjem sladkorja

1. „Beli sladkor“ pomeni sladkor, ki ne 
vsebuje dodatkov za aromo ali barvil niti 
nobenih drugih dodatkov in ki vsebuje v 
suhem stanju 99,5 mas. % ali več 
saharoze, določene s polarimetrično 
metodo. 
2. „Surovi sladkor“ pomeni sladkor, ki ne 
vsebuje dodatkov za aromo ali barvil niti 
nobenih drugih dodatkov in ki vsebuje v 
suhem stanju manj kot 99,5 mas. % 
saharoze, določene s polarimetrično 
metodo. 



AM\921910SL.doc 79/110 PE501.994v01-00

SL

3. „Izoglukoza“ pomeni proizvod, 
pridobljen iz glukoze ali njenih polimerov 
z vsebnostjo najmanj 10 % fruktoze po teži 
v suhem stanju.
4. „Inulinski sirup“ pomeni proizvod, 
neposredno pridobljen s hidrolizo inulina 
ali oligofruktoz, ki vsebuje najmanj 10 
mas. % fruktoze v suhem stanju v prosti 
obliki ali v obliki saharoze in je izražen 
kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze. Da bi 
preprečili omejitve na trgu za proizvode z 
nizko sladilno močjo, ki jih proizvajajo 
predelovalci inulinskih vlaken brez kvote 
za inulinski sirup, lahko Komisija to 
opredelitev spremeni.
5. „Kvotni sladkor“, „kvotna izoglukoza“ 
in „kvotni inulinski sirup“ pomenijo
vsako količino proizvodnje sladkorja, 
izoglukoze ali inulinskega sirupa, 
pripisano določenemu tržnemu letu v 
okviru kvote zadevnega podjetja.
6. „Industrijski sladkor“ pomeni vsako 
količino proizvodnje sladkorja, pripisano 
določenemu tržnemu letu, ki je višja od 
količine sladkorja iz točke (5), namenjeno 
za industrijsko proizvodnjo enega izmed 
proizvodov iz člena 101m(2). 
7. „Industrijska izoglukoza“ in 
„industrijski inulinski sirup“ pomenita 
vsako količino proizvodnje izoglukoze ali 
inulinskega sirupa, pripisano določenemu 
tržnemu letu, ki je namenjena za 
industrijsko proizvodnjo enega izmed 
proizvodov iz člena 101m(2). 
8. „Presežni sladkor“, „presežna 
izoglukoza“ in „presežni inulinski sirup“ 
pomenijo vsako količino proizvodnje 
sladkorja, izoglukoze ali inulinskega 
sirupa, pripisano določenemu tržnemu 
letu, ki je višja od količin iz točk (5), (6) in 
(7).
9. „Kvotna sladkorna pesa“ pomeni vso 
sladkorno peso, predelano v kvotni 
sladkor.
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10. „Dobavna pogodba“ pomeni pogodbo, 
sklenjeno med prodajalcem in podjetjem 
za dobavo sladkorne pese za proizvodnjo 
sladkorja.
11. „Panožni sporazum“ pomeni:
(a) sporazum, sklenjen na ravni Unije 
pred sklenitvijo kakršne koli dobavne 
pogodbe, med skupino nacionalnih 
organizacij podjetij na eni strani in 
skupino nacionalnih organizacij 
prodajalcev na drugi;
(b) sporazum, sklenjen pred sklenitvijo 
kakršne koli dobavne pogodbe, med 
podjetji ali organizacijo podjetij, 
priznanimi v zadevni državi članici, na eni 
strani in združenjem prodajalcev, 
priznanim v državi članici, na drugi;
(c) če ne obstaja sporazum iz točk (a) ali 
(b), zakon o podjetjih in zakon o 
zadrugah, če urejata dobavo sladkorne s 
strani delničarjev ali članov podjetja ali 
zadruge, ki proizvaja sladkor;
(d) če ne obstaja sporazum iz točke (a) ali 
(b), ureditve, ki so obstajale pred 
sklenitvijo kakršne koli dobavne pogodbe, 
če prodajalci, ki sprejemajo ureditev, 
dobavijo vsaj 60 % skupne količine 
sladkorne pese, ki jo je kupilo podjetje za 
proizvodnjo sladkorja v eni ali več 
tovarnah.
12. „Stalna rafinerija“ pomeni proizvodni 
obrat: 
– katerega edina dejavnost je 
prečiščevanje uvoženega surovega trsnega 
sladkorja, ali 
– ki je v tržnem letu 2004/2005 prečistil 
najmanj 15 000 ton uvoženega surovega 
trsnega sladkorja. Za namene te alinee je 
v primeru Hrvaške tržno leto 2007/2008.

Or. en
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Predlog spremembe 156
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe 

Predlog uredbe
Priloga III, naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA III PRILOGA III
STANDARDNA KAKOVOST RIŽA IN 
SLADKORJA IZ ČLENA 7

STANDARDNA KAKOVOST RIŽA IN 
SLADKORJA IZ ČLENA 7 IN ČLENA 
101G

Or. en

Predlog spremembe 157
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 426, 2198

Predlog uredbe
Priloga III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIIa

LESTVICE UNIJE ZA RAZVRŠČANJE TRUPOV IZ ČLENA 7

A: Lestvica Unije za razvrščanje trupov odraslega goveda

I. Opredelitve pojmov

Uporabijo se naslednje opredelitve:

1. „trup“: celo telo zaklane živali, kakor je pripravljeno po izkrvavitvi, odstranitvi notranjih 
organov in kože;

2. „klavna polovica“: proizvod, pridobljen s simetrično razpolovitvijo trupa iz točke (1) po 
sredi vratnih, hrbtnih, ledvenih vretenc in križnice ter po sredi prsnice in medenične 
zrasti.

II. Kategorije
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Trupi odraslega goveda se delijo v naslednje kategorije:

A: trupi nekastriranih mladih samcev, mlajših od dveh let;
B: trupi drugih nekastriranih samcev;
C: trupi moških kastriranih živali;
D: trupi samic, ki so že telile;
E: trupi drugih samic.

III. Razvrščanje

Trupi se razvrstijo na podlagi ocene:

1. Mesnatosti:

Razvoj profila trupov, še posebej najpomembnejših delov (stegno, hrbet, pleče)

Razred 
mesnatosti

Opis

S 
Superior

Vsi profili izredno konveksni; izjemna razvitost mišic (dvojna 
omišičenost)

E 
Odlično

Vsi profili konveksni do super konveksni; mišice izjemno razvite

U 
Zelo dobro

Profili v večini konveksni; mišice zelo dobro razvite

R 
Dobro

Profili v večini ravni; mišice dobro razvite

O 
Zadovoljivo

Profili v večini ravni do konkavni; mišice povprečno razvite

P 
Slabo

Vsi profili konkavni do zelo konkavni; mišice slabo razvite

2. Zamaščenost:

Količina maščobe na površini trupa in v prsni votlini 

Razred 
zamaščenosti

Opis

1 
Nizka

Brez maščobe ali zelo slaba pokritost trupa z maščobo

2 
Manjša

Neznatna pokritost z maščobo, meso je vidno skoraj povsod

3 
Povprečna

Meso, razen stegna in pleč, skoraj povsod pokrito z maščobo; manjše 
maščobne obloge v prsni votlini

4
Visoka

Meso prekrito z maščobo, vendar na stegnu in plečetu še delno vidno; 
nekaj razločnih oblog v prsni votlini
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5 
Zelo visoka

Celoten trup pokrit z maščobo; obilne obloge v prsni votlini

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

IV. Predstavitev

Trupi in klavne polovice se predstavijo:

1. brez glave in brez spodnjih delov nog; glava se loči od trupa pri prvem vratnem 
vretencu, spodnji deli nog se odrežejo pri skočnem (tarzalnem) ali zapestnem (karpalnem) 
sklepu,

2. brez organov, ki jih vsebujeta prsna in trebušna votlina, z ledvicami, ledvičnim in 
medeničnim lojem ali brez njih;

3. brez spolnih organov s pripadajočim mišičevjem ter pri samicah brez vimena ali 
maščobe vimen.

V. Razvrščanje in označevanje

Klavnice, odobrene v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta, sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se vsi trupi in klavne polovice odraslih 
goved, zaklanih v takih klavnicah in z oznako zdravstvene ustreznosti, določene v 
členu 5(2) v povezavi s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta, razvrstijo in označijo v skladu z lestvico Unije.

Pred označevanjem živali z žigom lahko države članice odobrijo odstranitev podkožne 
maščobe s trupov ali klavnih polovic, če to upravičuje zamaščenost.

B: Lestvica Unije za razvrščanje trupov prašičev

I. Opredelitev pojmov

„Trup“ pomeni telo zaklanega prašiča po izkrvavitvi in odstranitvi notranjih organov; celo 
ali razpolovljeno po sredi.

II. Razvrščanje

Trupi se uvrščajo v razrede glede na ocenjeno vsebnost pustega mesa in se ustrezno 
razvrstijo:
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Razredi Pusto meso kot delež mase trupa
S 60 ali več (*)
E 55 ali več
U 50 ali več, vendar manj kot 55
R 45 ali več, vendar manj kot 50
O 40 ali več, vendar manj kot 45
P manj kot 40
(*) [Države članice lahko za prašiče, zaklane na njihovem ozemlju, uvedejo ločen razred, 
in sicer 60 % ali več pustega mesa, označen s črko S.]

III. Predstavitev

Trupi se predstavijo brez jezika, ščetin, kopit, genitalij, ledvične maščobe, ledvic in 
prepone.

IV. Vsebnost pustega mesa

1. Vsebnost pustega mesa se oceni z metodami za ocenjevanje, ki jih odobri Komisija. 
Odobrijo se lahko le statistično potrjene metode za oceno, ki temeljijo na fizičnih meritvah 
enega ali več anatomskih delov trupa prašiča. Za odobritev metod za ocenjevanje mora biti 
izpolnjeno najvišje odstopanje statistične napake pri oceni.

2. Vendar pa komercialne vrednosti trupov ne določa le njihova ocenjena vsebnost pustega 
mesa.

V. Označevanje trupov

Razen če Komisija ne določi drugače, se razvrščeni trupi označijo z žigom v skladu z 
lestvico Unije.

C: Lestvica Unije za razvrščanje trupov ovac

I. Opredelitev pojmov

Glede izrazov „trup“ in „klavna polovica“ se uporabljajo opredelitve iz točke A.I.

II. Kategorije

Trupi se razvrstijo v naslednje kategorije:



AM\921910SL.doc 85/110 PE501.994v01-00

SL

A: trupi ovac, starih manj kot dvanajst mesecev,
B: klavni trupi drugih ovc.

III. Razvrščanje

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

2. Z odstopanjem od točke 1 lahko Komisija z izvedbenimi akti, ki jih sprejme brez uporabe 
člena 162(2) ali (3), državam članicam dovoli, da za jagnjeta s težo trupa manj kot 13 kg 
uporabijo naslednja merila za razvrščanje:

(a) teža trupa;
(b) barva mesa;
(c) zamaščenost. 

IV. Predstavitev

Trupi in klavne polovice so predstavljeni brez glave (odrezana pri atlanto-okcipitalnem 
sklepu), spodnjih delov nog (odrezane pri karpalnem ali tarzalnem sklepu), repa (odrezan 
med šestim in sedmim repnim vretencem), vimena, genitalij, jeter in drobovja. Trup 
vsebuje ledvice in medenični loj.

V. Označevanje trupov

Razvrščeni trupi in klavne polovice se označijo z žigom v skladu z lestvico Unije.

Or. en

Predlog spremembe 158
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 427

Predlog uredbe
Priloga III b (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

PRILOGA IIIb

NACIONALNE IN REGIONALNE KVOTE ZA PROIZVODNJO SLADKORJA, 
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IZOGLUKOZE IN INULINSKEGA SIRUPA IZ ČLENA 101H 
(v tonah)

Države članice ali regije 

(1)

Sladkor 

(2) 

Izoglukoza 

(3) 

Inulinski 
sirup 

(4) 

Belgija 676 235,0 114 580,2 0

Bolgarija 0 89 198,0

Češka 372 459,3

Danska 372 383,0

Nemčija 2 898 255,7 56 638,2

Irska 0

Grčija 158 702,0 0

Španija 498 480,2 53 810,2

Francija (matična Francija) 3 004 811,15 0

Francoski čezmorski departmaji 432 220,05

Italija 508 379,0 32 492,5

Latvija 0

Litva 90 252,0

Madžarska 105 420,0 250 265,8

Nizozemska 804 888,0 0 0

Avstrija 351 027,4

Poljska 1 405 608,1 42 861,4

Portugalska (celinska) 0 12 500,0

Avtonomna regija Azori 9 953,0

Romunija 104 688,8 0

Slovenija 0
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Slovaška 112 319,5 68 094,5

Finska 80 999,0 0

Švedska 293 186,0

Združeno kraljestvo 1 056 474,0 0

Hrvaška v vednost v vednost v vednost

SKUPAJ 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Predlog spremembe 159
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 428, 2181

Predlog uredbe
Priloga III c (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

PRILOGA IIIc

PODROBNA PRAVILA O PRENOSU KVOT SLADKORJA ALI IZOGLUKOZE V 
SKLADU S ČLENOM 101K

I

V tej prilogi:

(a) „združitev podjetij“ pomeni povezavo dveh ali več podjetij v eno samo podjetje;

(b) „prenos podjetja“ pomeni prenos ali prevzem premoženja enega podjetja, kateremu so 
bile dodeljene kvote, na eno ali več podjetij;

(c) „prenos tovarne“ pomeni prenos lastništva tehnične enote, vključno z vso opremo, ki 
je potrebna za izdelavo zadevnega proizvoda, na eno ali več podjetij, česar posledica je 
delni ali popolni prevzem proizvodnje podjetja, ki prenaša lastništvo;

(d) „zakup tovarne“ pomeni zakupno pogodbo tehnične enote, vključno z vso opremo, ki 
je potrebna za proizvodnjo sladkorja, sklenjeno za najmanj tri zaporedna tržna leta, 
pri čemer stranke soglašajo, da ne bo prekinjena pred koncem tretjega tržnega leta, s 
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podjetjem, ki ima sedež v isti državi članici kakor zadevna tovarna, če se podjetje, ki je 
zakupilo zadevno tovarno, po uveljavitvi zakupa lahko šteje kot podjetje, ki proizvaja 
izključno sladkor glede na svojo celotno proizvodnjo.

II

1. Brez poseganja v točko 2 se pri združitvi ali prenosu podjetij za proizvodnjo sladkorja 
ali prenosu tovarn za proizvodnjo sladkorja kvote prilagodijo na naslednje načine:

(a) pri združitvi podjetij za proizvodnjo sladkorja države članice podjetju, nastalemu 
z združitvijo, dodelijo kvoto, ki je enaka vsoti kvot, ki so bile dodeljene zadevnim 
podjetjem za proizvodnjo sladkorja pred združitvijo;

(b) pri prenosu podjetja za proizvodnjo sladkorja država članica dodeli kvoto 
prenesenega podjetja prevzemnemu podjetju za proizvodnjo sladkorja ali, če gre 
za več prevzemnih podjetij, se kvota dodeli sorazmerno z obsegom proizvodnje 
sladkorja, ki jo je prevzelo vsako podjetje;

(c) pri prenosu tovarne za proizvodnjo sladkorja država članica zniža kvoto podjetja, 
ki prenaša lastništvo tovarne, in poviša kvoto podjetja ali podjetij za proizvodnjo 
sladkorja, ki zadevno tovarno kupuje oziroma kupujejo, v višini odštete količine, 
sorazmerno z obsegom prevzete proizvodnje.

2. Če več pridelovalcev sladkorne pese ali sladkornega trsa, na katere neposredno vpliva 
eden izmed postopkov iz točke 1, izrecno izrazijo pripravljenost za dobavo sladkorne 
pese ali sladkornega trsa podjetju za proizvodnjo sladkorja, ki ni udeleženo pri teh
postopkih, lahko država članica dodeli kvoto na osnovi obsega proizvodnje, ki ga 
prevzame podjetje, kateremu nameravajo pridelovalci dobavljati sladkorno peso ali 
sladkorni trs.

3. Pri zapiranju, v okoliščinah, ki ne ustrezajo okoliščinam iz točke 1:

(a) podjetja za proizvodnjo sladkorja,

(b) ene ali več tovarn podjetja za proizvodnjo sladkorja,

lahko država članica dodeli del kvot, povezanih z zapiranjem, enemu ali več podjetjem 
za proizvodnjo sladkorja.

Tudi v primeru iz točke (b) predhodnega pododstavka, če nekateri od zadevnih 
pridelovalcev izrecno izrazijo svojo pripravljenost za dobavo sladkorne pese ali 
sladkornega trsa določenemu podjetju za proizvodnjo sladkorja, lahko država članica 
dodeli delež kvot, ki ustrezajo zadevni sladkorni pesi in sladkornemu trsu, podjetju, ki 
mu nameravajo dobavljati zadevne proizvode.

4. Pri sklicevanju na odstopanje iz člena 101(5) lahko zadevna država članica od 
zadevnih pridelovalcev sladkorne pese in od podjetij za proizvodnjo sladkorja zahteva, 
da v svoje panožne sporazume vključijo posebne klavzule, ki omogočijo državi članici 
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uporabo odstavkov 2 in 3 te točke.

5. Pri zakupu tovarne, pripadajoče podjetju za proizvodnjo sladkorja, lahko država 
članica zmanjša kvote podjetja, ki daje tovarno v zakup, in dodeli del, za katerega je 
bila zmanjšana kvota, tistemu podjetju, ki je vzelo tovarno v zakup, da bi v njej 
proizvajalo sladkor.

Če je zakupna pogodba prekinjena v treh tržnih letih iz točke I (d), država članica 
retroaktivno razveljavi prilagoditev kvot iz prvega pododstavka te točke od dne, ko je 
začel veljati zakup. Če se zakupna pogodba prekine zaradi višje sile, država članica ni 
dolžna razveljaviti prilagoditve.

6. Če podjetje za proizvodnjo sladkorja ne more več zagotoviti, da bo izpolnjevalo 
obveznosti do pridelovalcev sladkorne pese ali sladkornega trsa skladno z zakonodajo 
Unije, in če je to preveril pristojni organ zadevne države članice, lahko država članica 
za eno ali več tržnih let dodeli del zadevnih kvot enemu ali več podjetjem za 
proizvodnjo sladkorja, sorazmerno z obsegom proizvodnje, ki jo prevzemajo.

7. Če država članica odobri podjetju za proizvodnjo sladkorja cenovna in prodajna 
jamstva za predelavo sladkorne pese v etilni alkohol, lahko država članica v dogovoru 
z navedenim podjetjem in zadevnimi pridelovalci sladkorne pese za eno ali več tržnih 
let dodeli celo ali del kvote za proizvodnjo sladkorja enemu ali več drugim podjetjem.

III

Pri združitvi ali prenosu podjetij za proizvodnjo izoglukoze ali prenosu tovarne za 
proizvodnjo izoglukoze lahko države članice dodelijo zadevne kvote za proizvodnjo 
izoglukoze enemu ali več drugih podjetij, ne glede na to, ali imajo proizvodno kvoto ali ne.

IV

Ukrepi, sprejeti v skladu z oddelkoma II in III, začnejo učinkovati le, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:

(a) upoštevani so interesi vseh zadevnih strank;

(b) zadevna država članica meni, da bodo ukrepi najverjetneje izboljšali strukturo 
sektorjev za pridelavo sladkorne pese, sladkornega trsa in proizvodnjo sladkorja;

(c) ukrepi zadevajo podjetja s sedežem na istem ozemlju, za katero je kvota določena v 
Prilogi IIIb.

V

Če pride do združitve ali prenosa med 1. oktobrom in 30. aprilom naslednjega leta, začnejo 
ukrepi iz oddelkov II in III učinkovati v tekočem tržnem letu.

Če pride do združitve ali prenosa med 1. majem in 30. septembrom istega leta, začnejo 
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ukrepi iz oddelkov II in III učinkovati v naslednjem tržnem letu.

VI

Če se uporabita oddelka II in III, države članice obvestijo Komisijo o prilagojenih kvotah 
najpozneje v 15 dneh po preteku obdobij iz oddelka V.

Or. en

Predlog spremembe 160
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 429

Predlog uredbe
Priloga III d (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

PRILOGA IIId
Odkupni pogoji za sladkorno peso iz člena 101

TOČKA I

Za namene te priloge pomenijo „pogodbene stranke”:

(a) podjetja za proizvodnjo sladkorja (v nadaljnjem besedilu „proizvajalci“),

(b) prodajalci sladkorne pese (v nadaljnjem besedilu „prodajalci“).

TOČKA II

1. Dobavne pogodbe se sklenejo v pisni obliki za določeno količino kvotne sladkorne 
pese.

2. Dobavne pogodbe določajo, ali je mogoče dobaviti dodatno količino sladkorne pese in 
pod katerimi pogoji.

TOČKA III

1. V dobavnih pogodbah se navedejo odkupne cene za količine sladkorne pese iz točke 
(a) in po potrebi iz točke (b) člena 101(2a) te uredbe. Za količine iz točke (a) 
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člena 101(2a) navedene cene ne smejo biti nižje od najnižje cene sladkorne pese iz 
kvote, navedene v členu 101g(1).

2. V dobavnih pogodbah je navedena določena vsebnost sladkorja za sladkorno peso. 
Vključujejo pretvorbeno lestvico, ki prikazuje različne vsebnosti sladkorja in faktorje 
za pretvorbo dobavljenih količin sladkorne pese v količine, ki ustrezajo vsebnosti 
sladkorja, navedeni v dobavni pogodbi.

Pretvorbena lestvica temelji na donosih, ki ustrezajo različnim vsebnostim sladkorja.

3. Če je prodajalec podpisal dobavno pogodbo s proizvajalcem za dobavo sladkorne pese, 
kakor je navedeno v točki (a) člena 101(2a), se vse dobave tega prodajalca, 
pretvorjene v skladu z odstavkom 2 te točke, štejejo za dobave v smislu točke (a) člena 
101(2a), do količine sladkorne pese, določene v dobavni pogodbi.

4. Proizvajalci, ki proizvajajo količino sladkorja, manjšo od njihove sladkorne pese iz 
kvote, za katero so podpisali predsetvene dobavne pogodbe v okviru točke (a) 
člena 101(2a), razporedijo količino sladkorne pese, ki ustreza dodatni proizvodnji do 
višine njihove kvote med prodajalce, s katerimi so podpisali predsetvene dobavne 
pogodbe v smislu točke (a) člena 101(2a).

Panožni sporazumi lahko odstopajo od te določbe.

TOČKA IV

1. Dobavne pogodbe vsebujejo določbe v zvezi s časovno razporeditvijo in običajnim 
trajanjem dobav sladkorne pese.

2. Določbe iz odstavka 1 so določbe, ki so se uporabljale v prejšnjem tržnem letu ob 
upoštevanju ravni dejanske proizvodnje; panožni sporazumi lahko odstopajo od te 
določbe.

TOČKA V

1. V dobavnih pogodbah se določijo zbirni centri za sladkorno peso.

2. Če so prodajalci in proizvajalci že sklenili dobavno pogodbo za predhodno tržno leto, 
veljajo dogovorjeni zbirni centri za dobave v navedenem tržnem letu še naprej. 
Panožni sporazumi lahko odstopajo od te določbe.

3. V dobavnih pogodbah se določi, da stroške nakladanja in prevoza z zbirnih mest nosi 
proizvajalec, v skladu s posebnimi sporazumi, ki temeljijo na lokalnih pravilih ali 
običajih, ki so veljali pred predhodnim tržnim letom.

4. Vendar se na Danskem, v Grčiji, Španiji, na Irskem, Portugalskem, Finskem in v 
Združenem kraljestvu, kjer se sladkorna pesa dobavlja franko tovarna, v dobavni 
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pogodbi določi, da proizvajalci prispevajo k stroškom nakladanja in prevoza, ter 
navede odstotek ali znesek prispevka.

TOČKA VI

1. V dobavnih pogodbah se določijo prevzemna mesta za sladkorno peso.

2. Če so prodajalci in proizvajalci že sklenili dobavno pogodbo za predhodno tržno leto, 
veljajo dogovorjena prevzemna mesta za dobave v navedenem tržnem letu še naprej. 
Panožni sporazumi lahko odstopajo od te določbe.

TOČKA VII

1. V dobavni pogodbi se določi, da se vsebnost sladkorja ugotavlja z uporabo 
polarimetrične metode. Vzorec sladkorne pese se odvzame ob prevzemu.

2. Panožni sporazumi lahko za odvzem vzorcev predvidijo neko drugo fazo. V teh 
primerih se v dobavni pogodbi določi možnost popravka, da se nadomesti vsak padec 
vsebnosti sladkorja med prevzemom in odvzemom vzorca.

TOČKA VIII

V dobavnih pogodbah se določi, da se bruto in tara teži ter vsebnosti sladkorja določajo po 
enem izmed naslednjih postopkov:

(a) skupaj proizvajalec in trgovinsko združenje pridelovalcev sladkorne pese, če tako 
določa panožni sporazum;

(b) s proizvajalcem pod nadzorom združenja proizvajalcev sladkorne pese;

(c) proizvajalec, pod nadzorom izvedenca, ki ga je priznala zadevna država članica, pod 
pogojem, da stroške krije prodajalec.

TOČKA IX

1. Dobavne pogodbe od proizvajalcev zahtevajo, da za celotno količino dobavljene 
sladkorne pese opravijo eno ali več naslednjih obveznosti:

(a) prodajalcu neodplačno vrnejo sveže rezance dobavljene tonaže sladkorne pese, 
franko tovarna;

(b) prodajalcu neodplačno vrnejo del teh rezancev, stisnjenih, posušenih ali 
posušenih in melasiranih, franko tovarna;
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(c) prodajalcu vrnejo rezance, stisnjene ali posušene, franko tovarna; v tem primeru 
lahko proizvajalec zahteva, da prodajalec plača stroške stiskanja ali sušenja;

(d) da plačajo prodajalcu nadomestilo, pri čemer se upošteva možnost prodaje 
zadevnih rezancev.

Če se deli celotne količine dobavljene sladkorne pese obravnavajo različno, se v 
dobavni pogodbi določi več kot ena obveznost iz prvega pododstavka.

2.  Panožni sporazum lahko določi, da se rezanci dobavijo v fazi, ki ni ista, kot tista iz 
odstavka 1 (a), (b) in (c).

TOČKA X

1. V dobavnih pogodbah se določi rok za vsa predplačila in plačila nabavne cene za 
sladkorno peso.

2. Roki iz odstavka 1 so tisti, ki veljajo za prejšnje tržno leto. Panožni sporazumi lahko 
odstopajo od te določbe.

TOČKA XI

Če so v dobavnih pogodbah določena pravila, ki pokrivajo zadeve, ki jih obravnava ta 
priloga, ali vsebujejo določbe, ki urejajo druge zadeve, te določbe in njihovi učinki ne smejo 
biti v nasprotju s to prilogo.

TOČKA XII

1. Panožni sporazumi, navedeni v Prilogi II, del Ia, točka 11 te uredbe, predvidevajo 
arbitražno klavzulo.

2. Če panožni sporazumi na ravni Skupnosti na regionalni ali lokalni ravni določajo 
pravila, ki pokrivajo zadeve, ki jih ureja ta uredba, ali vsebujejo določbe, ki urejajo 
druge zadeve, te določbe in učinki ne smejo biti v nasprotju s to prilogo.

3. Sporazumi iz odstavka 2 določajo predvsem:

(a) pravila za razdeljevanje količin sladkorne pese med prodajalce – količin, ki jih 
za proizvodnjo sladkorja v mejah kvote proizvajalec namerava kupiti pred 
setvijo;

(b) pravila o razporeditvi iz točke III, odstavek 4;

(c) pretvorbeno lestvico iz točke III, odstavek 2;

(d) pravila o izbiri in dobavi semen sort sladkorne pese za pridelavo;
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(e) minimalno dovoljeno vsebnost sladkorja, ki jo mora imeti sladkorna pesa, ki bo 
dobavljena;

(f) zahtevo za posvetovanje med proizvajalcem in predstavnikom prodajalcev, 
preden se določi dan za dobavo sladkorne pese;

(g) plačilo premij prodajalcem za zgodnjo ali pozno dobavo;

(h) podrobnosti v zvezi:

(i) z delom pulpe iz točke IX, odstavek 1(b),
(ii) s stroški iz točke IX, odstavek 1(c),
(iii) z nadomestilom iz točke IX, odstavek 1(d);

(i) odstranitev rezancev, ki jo opravi prodajalec;

(j) brez poseganja v člen 101g(1) te uredbe, pravila o načinu porazdelitve razlik 
med referenčno ceno in dejansko prodajno ceno za sladkor porazdelijo med 
proizvajalca in prodajalce.

TOČKA XIII

Če v panožnem sporazumu ni določeno, kako naj se med prodajalce dodelijo količine 
sladkorne pese, namenjene za proizvodnjo sladkorja v okviru kvote, za katere proizvajalec 
ponudi odkup pred setvijo, lahko zadevna država članica sama določi pravila za takšno 
dodelitev.

Navedena pravila lahko tradicionalnim prodajalcem sladkorne pese zadrugam dodelijo tudi 
pravice dobave, ki se razlikujejo od tistih, ki bi jih imeli, če bi bili udeleženi v takih 
zadrugah.

Or. en
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Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 2209

Predlog uredbe
Priloga VI – del II – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) „Crémant“ je belo ali „rosé“ 
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kakovostno peneče vino z zaščiteno 
označbo porekla ali geografsko označbo 
tretje države, ki je proizvedeno pod 
naslednjimi pogoji:
(a) grozdje se obira ročno;
(b) vino je pridelano iz mošta s stiskanjem 
celega ali pecljanega grozdja. Pridobljena 
količina mošta ne sme presegati 100 litrov 
za vsakih 150 kg grozdja;
(c) najvišja vsebnost žveplovega dioksida 
ne sme presegati 150 mg/l;
(d) vsebnost sladkorja je nižja od 50 g/l;
(e) vino je postalo peneče ob drugem 
alkoholnem vrenju v steklenici;
(f) vino je ostalo v stiku z usedlino brez 
prekinitve najmanj devet mesecev v istem 
obratu od časa priprave cuvéeja;
(g) vino je bilo ločeno od usedline z 
degoržiranjem.
Izraz „crémant“ se uporablja na oznakah 
kakovostnih penečih vin skupaj z imenom 
geografske enote, iz katere izhaja 
opredeljeno območje zaščitene označbe 
porekla ali geografske označbe zadevne 
tretje države.
Točka (a) prvega odstavka in drugi 
odstavek ne veljata za proizvajalce, ki 
imajo blagovne znamke z izrazom 
„crémant“, registrirane pred 1. marcem 
1986.

Or. en
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Predlog uredbe
Priloga VI – del III – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] [...]
2. Za namen te priloge „mlečni proizvodi“ 
pomenijo proizvode, pridobljene izključno 
iz mleka, pri čemer se razume, da se smejo 
dodati snovi, ki so potrebne za njihovo 
proizvodnjo pod pogojem, da se te snovi ne 
uporabljajo za delno ali popolno 
nadomeščanje katere koli sestavine mleka.

2. Za namen te priloge „mlečni proizvodi“ 
pomenijo proizvode, pridobljene izključno 
iz mleka, pri čemer se razume, da se smejo 
dodati snovi, ki so potrebne za njihovo 
proizvodnjo pod pogojem, da se te snovi ne 
uporabljajo za delno ali popolno 
nadomeščanje katere koli sestavine mleka.

Izključno za mlečne proizvode se pridržijo: Izključno za mlečne proizvode se pridržijo:
(a) naslednja imena, ki se uporabljajo na 
vseh stopnjah trženja:

(a) naslednja imena, ki se uporabljajo na 
vseh stopnjah trženja:

(i) sirotka, (i) sirotka,

(ii) smetana, (ii) smetana,
(iii) maslo, (iii) maslo,

(iv) pinjenec, (iv) pinjenec,
(v) masleno olje, (v) masleno olje,

(vi) kazeini, (vi) kazeini,
(vii) anhidridna mlečna maščoba (AMF), (vii) anhidridna mlečna maščoba (AMF),

(viii) sir, (viii) sir,
(ix) jogurt, (ix) jogurt,

(x) kefir, (x) kefir,
(xi) kumis, (xi) kumis,

(xii) viili/fil, (xii) viili/fil,
(xiii) kisla smetana, (xiii) kisla smetana,

(xiv) fil; (xiv) fil,
(xiva) skuta,
(xiv b) kisla smetana,
(xivc) rjaženka,
(xivd) fermentirano mleko;

(b) imena v smislu člena 5 Direktive 
2000/13/ES, ki se dejansko uporabljajo za 
mlečne proizvode.

(b) imena v smislu člena 5 Direktive 
2000/13/ES, ki se dejansko uporabljajo za 
mlečne proizvode.
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Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 2214

Predlog uredbe
Priloga VI – del V – oddelek II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

II Opredelitve pojmov II. Opredelitve pojmov
(1) „perutninsko meso“ pomeni 
perutninsko meso, primerno za človeško 
uporabo, ki ni bilo obdelano drugače kot s 
hladom;

(1) „perutninsko meso“ pomeni 
perutninsko meso, primerno za človeško 
uporabo, ki ni bilo obdelano drugače kot s 
hladom;

(2) „sveže perutninsko meso“ pomeni 
perutninsko meso, ki ni otrdelo zaradi 
postopka hlajenja, preden je bilo hranjeno 
na temperaturi nad – 2 °C in pod 4 °C.
Vendar lahko države članice kljub temu 
določijo nekoliko različne temperaturne 
zahteve za najkrajši čas, potreben za razsek 
in ravnanje s svežim perutninskim mesom 
v maloprodajnih trgovinah ali obratih 
neposredno ob prodajnih mestih, kjer se 
razsek in ravnanje izvajata le za namene 
oskrbe potrošnikov neposredno na kraju 
samem;

(2) „sveže perutninsko meso“ pomeni 
perutninsko meso, ki ni otrdelo zaradi 
postopka hlajenja, preden je bilo hranjeno 
na temperaturi nad – 2 °C in pod 4 °C.
Vendar lahko države članice kljub temu 
določijo nekoliko različne temperaturne 
zahteve za najkrajši čas, potreben za razsek 
in ravnanje s svežim perutninskim mesom 
v maloprodajnih trgovinah ali obratih 
neposredno ob prodajnih mestih, kjer se
razsek in ravnanje izvajata le za namene 
oskrbe potrošnikov neposredno na kraju 
samem;

(3) „zamrznjeno perutninsko meso“ 
pomeni perutninsko meso, ki mora biti v 
okviru običajnega postopka zakola čim prej 
zamrznjeno in zmeraj hranjeno na 
temperaturi pod – 12 °C.

(3) „zamrznjeno perutninsko meso“ 
pomeni perutninsko meso, ki mora biti v 
okviru običajnega postopka zakola čim prej 
zamrznjeno in zmeraj hranjeno na 
temperaturi pod – 12 °C.

(4) „hitro zamrznjeno perutninsko meso“ 
pomeni perutninsko meso, ki se zmeraj 
hrani na temperaturi pod –18 °C, in sicer 
v okviru odstopanj iz Direktive Sveta 
89/108/EGS.

(4) „hitro zamrznjeno perutninsko meso“ 
pomeni perutninsko meso, ki se zmeraj 
hrani na temperaturi pod –18 °C, in sicer 
v okviru odstopanj iz Direktive Sveta 
89/108/EGS.

(5) „pripravek iz perutninskega mesa“ 
pomeni perutninsko meso, vključno s 
perutninskim mesom, sesekljanim na 
koščke, ki so mu dodana druga živila, 

(5) „pripravek iz perutninskega mesa“ 
pomeni perutninsko meso, vključno s 
perutninskim mesom, sesekljanim na 
koščke, ki so mu dodana druga živila, 
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začimbe ali dodatki, ali je bilo obdelano s 
postopkom, ki ne spremeni notranje celične 
zgradbe mišičnih vlaken mesa;

začimbe ali dodatki, ali je bilo obdelano s 
postopkom, ki ne spremeni notranje celične 
zgradbe mišičnih vlaken mesa;

(6) „pripravek iz svežega perutninskega 
mesa“ pomeni pripravek iz perutninskega 
mesa, za katerega se uporabi sveže 
perutninsko meso.

(6) „pripravek iz svežega perutninskega 
mesa“ pomeni pripravek iz perutninskega 
mesa, za katerega se uporabi sveže 
perutninsko meso.

Vendar lahko države članice določijo 
nekoliko različne temperaturne zahteve za 
najkrajši čas, ki je potreben in kolikor je 
potreben, da se olajšata razsek in ravnanje 
v tovarni med proizvodnjo pripravkov iz 
svežega perutninskega mesa;

Vendar lahko države članice določijo 
nekoliko različne temperaturne zahteve za 
najkrajši čas, ki je potreben in kolikor je 
potreben, da se olajšata razsek in ravnanje 
v tovarni med proizvodnjo pripravkov iz 
svežega perutninskega mesa;

(7) „proizvod iz perutninskega mesa“ 
pomeni mesni proizvod, kakor je 
opredeljen v točki 7.1 Priloge I k Uredbi
(ES) št. 853/2004, za katerega se je 
uporabilo perutninsko meso.

(7) „proizvod iz perutninskega mesa“ 
pomeni mesni proizvod, kakor je 
opredeljen v točki 7.1 Priloge I k Uredbi
(ES) št. 853/2004, za katerega se je 
uporabilo perutninsko meso.

Perutninsko meso se trži v enem izmed 
naslednjih stanj:
– sveže,
– zamrznjeno,
– hitro zamrznjeno.

Or. en
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Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 431

Predlog uredbe
Priloga VI – del V a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

Del Va. Jajca kokoši vrste Gallus gallus

I. Področje uporabe

1) Ta del priloge se uporablja znotraj Unije za trženje jajc, proizvedenih v Uniji, uvoženih iz 
tretjih držav ali namenjenih za izvoz iz Unije.
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2) Države članice lahko iz zahtev iz tega dela te Priloge, z izjemo točke III(3), izvzamejo 
jajca, ki jih proizvajalec proda neposredno končnemu potrošniku:

(a) v proizvodni enoti ali

(b) na krajevni javni tržnici ali s prodajo od vrat do vrat v proizvodni regiji zadevne države 
članice.

Če se taka izjema odobri, se lahko vsak proizvajalec sam odloči, ali bo to izjemo uporabil ali 
ne. Če se ta izjema uporabi, se jajc ne sme razvrščati po kakovosti in masi.

Države članice lahko v skladu z nacionalno zakonodajo opredelijo pojme: krajevna javna 
tržnica, prodaja od vrat do vrat in proizvodna regija.

II. Kakovostni in masni razredi 

1) Jajca se razvrstijo po kakovosti kot jajca:

– razreda A ali „sveža jajca“,
– razreda B.

2. Jajca razreda A se razvrstijo tudi po masi. Vendar se razvrščanje jajc po masi ne zahteva 
za jajca, ki se dobavljajo živilski in neživilski industriji.

3. Jajca razreda B se dobavljajo samo živilski in neživilski industriji.

III. Označevanje jajc

1. Jajca razreda A se označijo z oznako proizvajalca.

Jajca razreda B se označijo z oznako proizvajalca in/ali z drugo oznako.

Države članice lahko jajca razreda B oprostijo te zahteve, če se ta tržijo izključno na 
njihovem ozemlju.

2. Označevanje jajc v skladu s točko 1 se opravi v proizvodni enoti ali v prvem pakirnem 
centru, kamor se jajca prepeljejo.

3. Jajca, ki jih proizvajalec proda končnemu potrošniku na krajevni javni tržnici v 
proizvodni regiji zadevne države članice, se označijo v skladu s točko 1. 

Vendar pa lahko države članice proizvajalce, ki imajo do 50 kokoši nesnic, oprostijo te 
zahteve, in sicer pod pogojem, da sta na prodajnem mestu navedena ime in naslov 
proizvajalca.

Or. en
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Predlog spremembe 165
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 432, 433

Predlog uredbe
Priloga VI – del VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del VI. Mazave maščobe Del VI. Mazave maščobe

I. Prodajne oznake
Proizvodi iz člena 60 se ne smejo dobaviti 
ali brez predelave prepustiti končnemu 
uporabniku bodisi neposredno bodisi prek 
restavracij, bolnišnic, menz ali podobnih 
obratov, dokler ne izpolnijo pogojev iz 
Priloge.

Proizvodi iz člena 60 se ne smejo dobaviti 
ali brez predelave prepustiti končnemu 
uporabniku bodisi neposredno bodisi prek 
restavracij, bolnišnic, menz ali podobnih 
obratov, dokler ne izpolnijo pogojev iz 
Priloge.

Prodajne oznake teh proizvodov so 
določene v tem delu.

Prodajne oznake teh proizvodov so 
določene v tem delu.

Prodajne oznake spodaj so rezervirane za 
proizvode, ki so opredeljeni z naslednjimi 
oznakami KN, in z vsebnostjo maščob vsaj 
10 mas. %, vendar manj kot 90 mas. % 
maščobe.

Prodajne oznake spodaj so rezervirane za 
proizvode, ki so opredeljeni z naslednjimi 
oznakami KN, in z vsebnostjo maščob vsaj 
10 mas. %, vendar manj kot 90 mas. % 
maščobe:

(a) mlečne maščobe pod oznakama KN 
0405 in ex2106;

(a) mlečne maščobe pod oznakama KN 
0405 in ex2106;

(b) maščobe pod oznako KN ex1517; (b) maščobe pod oznako KN ex1517;
(c) maščobe rastlinskega in/ali živalskega 
izvora pod oznakama KN ex 1517 in 
ex 2106.

(c) maščobe rastlinskega in/ali živalskega 
izvora pod oznakama KN ex 1517 in 
ex 2106.

Vsebnost maščobe brez soli je vsaj dve 
tretjini suhe snovi.

Vsebnost maščobe brez soli je vsaj dve 
tretjini suhe snovi.

Vendar se prodajne oznake uporabljajo 
samo za proizvode, ki ostanejo trdni pri 
temperaturi 20 °C in so primerni za 
mazanje.

Vendar se prodajne oznake uporabljajo 
samo za proizvode, ki ostanejo trdni pri 
temperaturi 20 °C in so primerni za 
mazanje.

Te opredelitve se ne uporabljajo za: Te opredelitve se ne uporabljajo za:
(a) poimenovanja proizvodov, katerih 
prava narava je jasno razvidna iz 
uveljavljene uporabe in/ali kadar se oznake 
jasno uporabljajo za opis značilne 
kakovosti proizvoda;

(a) poimenovanja proizvodov, katerih 
prava narava je jasno razvidna iz 
uveljavljene uporabe in/ali kadar se oznake 
jasno uporabljajo za opis značilne 
kakovosti proizvoda;

(b) zgoščene proizvode (maslo, margarina, (b) zgoščene proizvode (maslo, margarina, 
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mešanice) z vsebnostjo maščobe 90 % ali 
več.

mešanice) z vsebnostjo maščobe 90 % ali 
več.

II. Terminologija
1. Izraz „tradicionalni“ se lahko uporabi 
skupaj z imenom „maslo“ iz točke 1 dela 
A dodatka, kadar je izdelek pridobljen 
neposredno iz mleka ali smetane.
V tej točki pomeni „smetana“ izdelek, 
pridobljen iz mleka v obliki emulzije vrste 
olje v vodi z vsebnostjo mlečne maščobe 
vsaj 10 %.
2. Izrazi za izdelke iz dodatka, ki navajajo, 
pomenijo ali kažejo na drugačno vsebnost 
maščobe, kakor je navedena v dodatku, so 
prepovedani.
3. Z odstopanjem od odstavka 2 in 
dodatno se:
(a) izraz „manj maščob“ lahko uporabi za 
izdelke iz dodatka, ki vsebujejo več kot 41 
% maščobe, a ne več kot 62 %;
(b) izraza „malo maščob“ ali „lahko“ se 
lahko uporabita za izdelke iz dodatka, ki 
vsebujejo 41 % ali manj maščobe.
Izraz „manj maščob“ in izraza „malo 
maščob“ ali „lahko“ lahko nadomestijo 
izraza „tričetrtmastno“ ali „polmastno“, 
uporabljena v dodatku.

Or. en

Predlog spremembe 166
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2222-2224

Predlog uredbe
Priloga VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA VII PRILOGA VII
ENOLOŠKI POSTOPKI IZ ČLENA 62 ENOLOŠKI POSTOPKI IZ ČLENA 62
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Del I Del I
Obogatitev, dokisanje in razkisanje v 

nekaterih vinorodnih conah
Obogatitev, dokisanje in razkisanje v 

nekaterih vinorodnih conah
[...] [...]

C. Dokisanje in razkisanje C. Dokisanje in razkisanje
1. Pri svežem grozdju, grozdnem moštu, 
grozdnem moštu v vrenju, mladem vinu, ki 
je še v vrenju, in vinu je dovoljeno:

1. Pri svežem grozdju, grozdnem moštu, 
grozdnem moštu v vrenju, mladem vinu, ki 
je še v vrenju, in vinu je dovoljeno:

(a) razkisanje v vinorodnih conah A, B in 
C I;

(a) razkisanje v vinorodnih conah A, B in 
C I;

(b) dokisanje ali razkisanje v vinorodnih 
conah C I, C II in C III (a), ne glede na 
točko 7 v tem delu; ali

(b) dokisanje ali razkisanje v vinorodnih 
conah C I, C II in C III (a), ne glede na 
točko 7 v tem delu; ali

(c) dokisanje v vinorodni coni C III (b). (c) dokisanje v vinorodni coni C III (b).

2. Proizvodi, razen vina iz točke 1, se lahko 
dokisajo do vrednosti 1,50 g/l, izraženo kot 
vinska kislina, ali 20 miliekvivalentov na 
liter.

2. Proizvodi, razen vina iz točke 1, se lahko 
dokisajo do vrednosti 1,50 g/l, izraženo kot 
vinska kislina, ali 20 miliekvivalentov na 
liter.

3. Dokisanje vina je dovoljeno do vrednosti
2,50 g/l, izraženo kot vinska kislina, ali 
33,3 miliekvivalenta na liter.

3. Dokisanje vina je dovoljeno do vrednosti
2,50 g/l, izraženo kot vinska kislina, ali 
33,3 miliekvivalenta na liter.

4. Razkisanje vina je dovoljeno do 
vrednosti 1 g/l, izraženo kot vinska kislina, 
ali 13,3 miliekvivalenta na liter.

4. Razkisanje vina je dovoljeno do 
vrednosti 1 g/l, izraženo kot vinska kislina, 
ali 13,3 miliekvivalenta na liter.

5. Grozdni mošt, namenjen zgoščevanju, se 
lahko delno razkisa.

5. Grozdni mošt, namenjen zgoščevanju, se 
lahko delno razkisa.

6. Ne glede na točko 1 lahko v letih z 
izjemnimi vremenskimi razmerami države 
članice odobrijo dokisanje proizvodov iz 
točke 1 v vinorodnih conah A in B pod 
pogoji iz točk 2 in 3 tega oddelka.

6. Ne glede na točko 1 lahko v letih z 
izjemnimi vremenskimi razmerami države 
članice odobrijo dokisanje proizvodov iz 
točke 1 v vinorodnih conah A in B pod 
pogoji iz točk 2 in 3 tega oddelka.

7. Dokisanje in obogatitev, razen pri 
odstopanju, ki ga Komisija sprejme z 
delegiranimi akti na podlagi člena 59(1), 
ter dokisanje in razkisanje istega proizvoda 
se med seboj izključujejo.

7. Dokisanje in obogatitev, razen pri 
odstopanju, o katerem je odločeno po 
postopku iz člena 62(2), ter dokisanje in 
razkisanje istega proizvoda se med seboj 
izključujejo.

D. Postopki D. Postopki
1. Razen dokisanja in razkisanja vina ni 
dovoljen noben postopek iz oddelkov B in 
C, razen če se pod pogoji, ki jih določi 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 

1. Razen dokisanja in razkisanja vina ni 
dovoljen noben postopek iz oddelkov B in 
C, razen če se izvedejo v času, ko se sveže 
grozdje, grozdni mošt, grozdni mošt v 
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členom 59(1), izvedejo v času, ko se sveže 
grozdje, grozdni mošt, grozdni mošt v 
vrenju ali mlado vino v vrenju spremenijo 
v vino ali v katero koli pijačo, namenjeno 
za neposredno prehrano ljudi, razen 
penečega vina ali gaziranega penečega 
vina, v vinorodni coni, v kateri je bilo 
uporabljeno sveže grozdje potrgano.

vrenju ali mlado vino v vrenju spremenijo 
v vino ali v katero koli pijačo, namenjeno 
za neposredno prehrano ljudi, razen 
penečega vina ali gaziranega penečega vina 
v vinorodni coni, v kateri je bilo 
uporabljeno sveže grozdje potrgano.

2. Zgoščevanje vin se izvaja v vinorodni 
coni, v kateri je bilo sveže grozdje 
potrgano.

2. Zgoščevanje vin se izvaja v vinorodni 
coni, v kateri je bilo sveže grozdje 
potrgano.

3. Dokisanje in razkisanje vin se izvajata le 
v vinogradniško-vinarskem podjetju in v 
vinorodni coni, v kateri je bilo potrgano 
grozdje, uporabljeno za pridelavo vina.

3. Dokisanje in razkisanje vin se izvajata le 
v vinogradniško-vinarskem podjetju in v 
vinorodni coni, v kateri je bilo potrgano 
grozdje, uporabljeno za pridelavo vina.

4. O vsakem postopku iz točk 1, 2 in 3 so 
uradno obveščeni pristojni organi. Isto 
velja za količine zgoščenega grozdnega 
mošta, prečiščenega zgoščenega grozdnega 
mošta ali saharoze, ki jih fizične in pravne 
osebe ali skupine oseb, zlasti pridelovalci, 
polnilci, predelovalci in trgovci, ki jih 
Komisija določi z delegiranimi akti na 
podlagi člena 59(1), imajo pri
opravljanjem poklica hkrati na istem mestu 
kot sveže grozdje, grozdni mošt, delno 
prevreti grozdni mošt ali neustekleničeno 
vino. Obvestilo o teh količinah se lahko 
nadomesti z vpisom v register vhodnega 
materiala in porabe zalog.

4. O vsakem postopku iz točk 1, 2 in 3 so 
uradno obveščeni pristojni organi. Isto 
velja za količine zgoščenega grozdnega 
mošta, prečiščenega zgoščenega grozdnega 
mošta ali saharoze, ki jih fizične in pravne 
osebe ali skupine oseb, zlasti pridelovalci, 
polnilci, predelovalci in trgovci imajo pri
opravljanju poklica hkrati na istem mestu 
kot sveže grozdje, grozdni mošt, delno 
prevreti grozdni mošt ali neustekleničeno 
vino. Obvestilo o teh količinah se lahko 
nadomesti z vpisom v register vhodnega 
materiala in porabe zalog.

5. Vsak postopek iz oddelkov B in C je 
vpisan v spremni dokument iz člena 103, s 
katerim se dajo v promet proizvodi, ki so 
bili obdelani s temi postopki.

5. Vsak postopek iz oddelkov B in C je 
vpisan v spremni dokument iz člena 103, s 
katerim se dajo v promet proizvodi, ki so 
bili obdelani s temi postopki.

6. Ti postopki se razen pri odstopanjih, ki 
jih upravičujejo le izjemne vremenske 
razmere, ne izvajajo:

6. Ti postopki se razen pri odstopanjih, ki 
jih upravičujejo le izjemne vremenske 
razmere, ne izvajajo:

(a) v vinorodni coni C po 1. januarju, (a) v vinorodni coni C po 1. januarju,

(b) v vinorodnih conah A in B po 16. 
marcu in izvajajo se le za proizvode iz 
grozdja od trgatve neposredno pred temi 
datumi.

(b) v vinorodnih conah A in B po 16. 
marcu in izvajajo se le za proizvode iz 
grozdja od trgatve neposredno pred temi 
datumi.

7. Ne glede na točko 6 se lahko 
zgoščevanje s hlajenjem, dokisanje in 

7. Ne glede na točko 6 se lahko 
zgoščevanje s hlajenjem, dokisanje in 
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razkisanje vina izvajajo vse leto. razkisanje vina izvajajo vse leto.

Or. en

Predlog spremembe 167
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 434

Predlog uredbe
Priloga VII a (novo)

Predlog spremembe Parlamenta

PRILOGA VIIa
NEOBVEZNE REZERVIRANE NAVEDBE

Kategorija proizvoda
(sklicevanje na razvrstitev 

kombinirane nomenklature)

Neobvezna rezervirana navedba Akt, ki opredeljuje navedbo in pogoje 
uporabe

perutninsko meso
(KN 0207, KN 0210)

hranjenje z Uredba (ES) št. 543/2008, člen 11

ekstenzivna reja v zaprtih 
prostorih/reja v skednju
prosta reja
tradicionalna prosta reja
starost ob zakolu
dolžina obdobja krmljenja

jajca
(KN 0407)

sveža Uredba (ES) št. 589/2008, člen 12

ekstra ali posebno sveža Uredba (ES) št. 589/2008, člen 14
oznaka o vrsti krmnega obroka 
kokoši nesnic

Uredba (ES) št. 589/2008, člen 15

med
(KN 0409)

cvetlični ali rastlinski izvor Direktiva 2001/110/ES, člen 2

regionalno poreklo
topografsko poreklo
posebna merila kakovosti

oljčno olje
(KN 1509)

prvo hladno stiskanje Uredba (ES) št. 1019/2002, člen 5

hladna ekstrakcija
kislost 
pikantno
sadno: zrelo ali zeleno
grenko
intenzivno
povprečno
lahko
uravnoteženo
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blago olje
mleko in mlečni proizvodi 
(KN 04)

tradicionalno maslo Uredba (EU) št. [uredba o skupni 
ureditvi trgov], priloga VI, del VI 

mazave maščobe
(KN 0405 in ex 2106, KN ex 1517, 
KN ex 1517 in ex 2106)

zmanjšana vsebnost maščob Uredba (EU) št. [uredba o skupni 
ureditvi trgov], priloga VI, del VI 

lahko

malo maščob

Or. en

Predlog spremembe 168
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Da se zagotovi ustrezna zaščita in da 
gospodarski subjekti in pristojni organi 
niso oškodovani z uporabo te uredbe v 
zvezi z imeni vin, za katera je bila zaščita 
dodeljena pred 1. avgustom 2009, je 
Komisiji treba podeliti pooblastilo v 
skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 
sprejemanjem omejitev glede zaščitenih 
imen in v zvezi s prehodnimi določbami 
glede: imen vin, ki so jih države članice 
priznale kot označbe porekla ali 
geografske označbe do 1. avgusta 2009, 
predhodnega nacionalnega postopka, vin, 
ki so bila dana v promet ali označena pred 
določenim datumom; in spremembi 
specifikacij proizvoda.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 169
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) Primerno je določiti nekatere enološke 
prakse in omejitve za proizvodnjo vina, 
zlasti kar zadeva rezanje in uporabo 
nekaterih vrst grozdnega mošta, grozdnega 
soka in svežega grozdja iz tretjih držav. Da 
bi upoštevala mednarodne standarde, se 
mora Komisija za nadaljnje enološke 
prakse praviloma opirati na enološke 
prakse, ki jih priporoča Mednarodni urad 
za vinsko trto in vino (OIV).

(77) Primerno je določiti nekatere enološke 
prakse in omejitve za proizvodnjo vina, 
zlasti kar zadeva rezanje in uporabo 
nekaterih vrst grozdnega mošta, grozdnega 
soka in svežega grozdja iz tretjih držav. Da 
bi upoštevala mednarodne standarde, se 
mora Komisija pri predlogih za nadaljnje 
enološke prakse praviloma opirati na 
enološke prakse, ki jih priporoča 
Mednarodni urad za vinsko trto in vino
(OIV).

Or. en

Predlog spremembe 170
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 42, 491, 492, 494

Predlog uredbe
Uvodna izjava 84 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(84a) Da se pridelovalcem sladkorne pese 
omogoči, da zaključijo svoje prilagajanje 
na temeljito reformo, ki se je leta 2006 
izvajala v sektorju sladkorja, in 
nadaljujejo s tedaj začetimi prizadevanji 
na področju konkurenčnosti, je obstoječi 
sistem kvot treba podaljšati do konca 
tržnega leta 2019/2020. V tem kontekstu je 
Komisiji treba omogočiti, da proizvodne 
kvote dodeli državam članicam, ki so se 
leta 2006 odpovedale vsem kvotam.

Or. en

Predlog spremembe 171
Michel Dantin
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Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 42, 491-496

Predlog uredbe
Uvodna izjava 84 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(84b) Zaradi hudih in ponavljajočih se 
trenj, ki so značilna za evropski trg 
sladkorja, je potreben mehanizem, ki bo 
omogočal, in sicer za tako dolgo, kot je 
potrebno, sprostitev izvenkvotnega 
sladkorja na notranji trg, pri čemer bi 
veljali isti pogoji kot za kvotni sladkor. 
Mehanizem bi moral hkrati dovoljevati 
dodaten uvoz po ničelni carinski stopnji, 
da bi se zagotovila razpoložljivost 
zadostnih količin surovin na trgu 
sladkorja v EU in ohranilo strukturno 
ravnovesje tega trga.

Or. en

Predlog spremembe 172
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 43, 497, 498

Predlog uredbe
Uvodna izjava 84 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(84c) Zaradi dokončne odprave sistema 
kvot v letu 2020 bi Komisija najkasneje do
1. julija 2018 Parlamentu in Svetu morala 
predložiti poročilo o ustreznih postopkih 
za odpravo obstoječega sistema kvot in o 
prihodnosti sektorja po odpravi kvot v letu 
2020, ki bi vključevalo vse ustrezne 
predloge za pripravo celotnega sektorja na 
obdobje po letu 2020. Do 31. decembra 
2014 bi Komisija morala predložiti tudi 
poročilo o delovanju dobavne verige v 
evropskem sektorju sladkorja.

Or. en
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Predlog spremembe 173
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 107

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(107) Določbe o odobritvi nadomestil za 
izvoz v tretje države, ki temeljijo na razliki 
med cenami v Uniji in na svetovnem trgu 
ter spadajo v okvir omejitev, določenih z 
obveznostmi v STO, morajo zagotoviti 
udeležbo Unije v mednarodni trgovini z 
nekaterimi proizvodi, ki spadajo v to 
uredbo. Subvencionirani izvozi morajo biti
omejeni glede vrednosti in količine.

(107) Nadomestila za izvoz v tretje države, 
ki temeljijo na razliki med cenami v Uniji 
in na svetovnem trgu ter spadajo v okvir 
omejitev, določenih z obveznostmi v STO,
se morajo ohraniti kot instrument 
kriznega upravljanja za nekatere 
proizvode, ki spadajo v to uredbo, dokler 
se v okviru STO na podlagi vzajemnosti 
ne sprejme odločitev o prihodnosti tega 
instrumenta. Proračunsko postavko za 
izvozna nadomestila bi bilo zato treba 
začasno nastaviti na nič. Kadar se 
uporabljajo, morajo biti izvozna 
nadomestila omejena glede vrednosti in 
količine in ne smejo ogrožati razvoja 
kmetijskih sektorjev in gospodarstev držav 
v razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 174
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 133

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(133) Za učinkovit in uspešen odziv na
morebitne motnje na trgu, ki jih povzročijo 
znatna povišanja ali padci cen na notranjih 
ali zunanjih trgih ali morebitni drugi 
dejavniki, ki vplivajo na trg, je na Komisijo 
treba prenesti pooblastilo za sprejetje 

(133) Za učinkovit in uspešen odziv na 
motnje na trgu, ki jih povzročijo znatna 
povišanja ali padci cen na notranjih ali 
zunanjih trgih, znatno povišanje 
proizvodnih stroškov ali morebitni drugi 
dejavniki, ki vplivajo na trg, in kadar 
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nekaterih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za 
zadevni sektor, po potrebi tudi ukrepi za 
razširitev ali spremembo obsega, trajanja 
ali drugih vidikov drugih ukrepov, ki jih 
predvideva ta uredba, ali za popolno ali 
delno odpravo uvoznih dajatev, vključno 
za nekatere količine in/ali obdobja.

obstaja verjetnost, da se bo to stanje 
nadaljevalo ali poslabšalo, je na Komisijo 
treba prenesti pooblastilo za sprejetje 
nekaterih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za 
zadevni sektor, po potrebi tudi ukrepi za 
razširitev ali spremembo področja 
uporabe, trajanja ali drugih vidikov drugih 
ukrepov, ki jih predvideva ta uredba, ali za 
popolno ali delno opustitev uvoznih 
dajatev, vključno za nekatere količine in/ali 
obdobja.

Or. en

Predlog spremembe 175
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 140

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(140) Za izjemne primere je treba določiti 
uporabo nujnega postopka, kjer je to 
potrebno za učinkovit in uspešen odziv na
morebitne ali dejanske motnje na trgu.
Izbira nujnega postopka mora biti 
upravičena, prav tako je treba določiti 
primere, v katerih naj se uporabi nujni 
postopek.

(140) Nujni postopek je treba uporabiti za 
učinkovit in uspešen odziv na določene
motnje na trgu, v boju proti škodljivcem, 
boleznim živali in rastlin ali ko gre za 
izgubo zaupanja potrošnikov zaradi 
tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin 
ter z namenom rešiti specifične probleme.

Or. en

Predlog spremembe 176
Michel Dantin
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 76
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 143

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(143) Komisija mora sprejeti izvedbene 
akte, ki se začnejo takoj uporabljati, če 
tako zahtevajo nujni razlogi v upravičenih 
primerih, ki se nanašajo na sprejemanje, 
spreminjanje ali preklic zaščitnih ukrepov 
Unije, prekinitev uporabe oplemenitenja ali 
postopkov aktivnega ali pasivnega 
oplemenitenja, če je to potrebno za 
takojšen odziv na razmere na trgu, in 
reševanje specifičnih problemov v nujnih 
primerih, če so zaradi reševanja 
problemov potrebni takšni takojšnji 
ukrepi.

(143) Komisija mora sprejeti izvedbene 
akte, ki se začnejo takoj uporabljati, če 
tako zahtevajo nujni razlogi v upravičenih 
primerih, ki se nanašajo na sprejemanje, 
spreminjanje ali preklic zaščitnih ukrepov 
Unije, prekinitev uporabe oplemenitenja ali 
postopkov aktivnega ali pasivnega 
oplemenitenja, če je to potrebno za 
takojšen odziv na razmere na trgu.

Or. en


