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14.10.2020 A8-0198/232

Predlog spremembe 232
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 16

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3a) člen 16 se nadomesti z naslednjim:
Člen 16 „Člen 16

Splošna načela o odpremi iz javne 
intervencije

Splošna načela o odpremi iz javne 
intervencije

1. Odprema proizvodov, odkupljenih 
v okviru javne intervencije, se izvede na 
način, ki:

1. Odprema proizvodov, odkupljenih 
v okviru javne intervencije, se izvede na 
način, ki:

(a) preprečuje morebitne motnje na 
trgu;

(a) preprečuje morebitne motnje na 
trgu;

(b) zagotavlja enak dostop do blaga in 
enako obravnavanje kupcev ter

(b) zagotavlja enak dostop do blaga in 
enako obravnavanje kupcev ter

(c) je skladen z zavezami iz 
mednarodnih sporazumov, sklenjenih v 
skladu s PDEU.

(c) je skladen z zavezami iz 
mednarodnih sporazumov, sklenjenih v 
skladu s PDEU.

2. Proizvode, ki so bili odkupljeni v 
okviru javne intervencije, je mogoče 
odpremiti tako, da se dajo na razpolago za 

2. Proizvode, ki so bili odkupljeni v 
okviru javne intervencije, je mogoče 
odpremiti tako, da se dajo na razpolago za 
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sistem razdeljevanja hrane najbolj 
ogroženim osebam v Uniji, določen v 
zadevnih pravnih aktih Unije. V takšnih 
primerih je obračunska vrednost takšnih 
proizvodov enaka višini ustrezne fiksne 
cene javne intervencije iz člena 14(2) te 
uredbe.

sistem razdeljevanja hrane najbolj 
ogroženim osebam v Uniji, določen v 
zadevnih pravnih aktih Unije. V takšnih 
primerih je obračunska vrednost takšnih 
proizvodov enaka višini ustrezne fiksne 
cene javne intervencije iz člena 14(2) te 
uredbe.

2a. Države članice Komisijo obvestijo 
o identiteti podjetij, ki uporabljajo javno 
intervencijo, in kupcih javnih 
intervencijskih zalog.

3. Komisija vsako leto objavi 
podrobne pogoje, pod katerimi so bile v 
predhodnem letu prodani proizvodi, 
odkupljeni v okviru javne intervencije.

3. Komisija vsako leto objavi 
podrobne pogoje, pod katerimi so bili v 
predhodnem letu odkupljeni, če je 
ustrezno, in prodani proizvodi, odkupljeni 
v okviru javne intervencije. Ti podatki 
vključujejo identiteto podjetij, zadevne 
količine ter nakupne in prodajne cene.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Predlog spremembe 233
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 68

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) člen 68 se nadomesti z naslednjim:
Člen 68 „Člen 68

Prehodne določbe Prehodne določbe

1. Pravice do zasaditve, ki se pred 31. 
decembrom 2015 dodelijo pridelovalcem v 
skladu s členom 85h, členom 85i ali 
členom 85k Uredbe (ES) št. 1234/2007 in 
jih ti pridelovalci niso izkoristili ter so do 
navedenega datuma še veljavne, se lahko 
od 1. januarja 2016 pretvorijo v dovoljenja 
iz tega poglavja.

1. Pravice do zasaditve, ki se pred 31. 
decembrom 2015 dodelijo pridelovalcem v 
skladu s členom 85h, členom 85i ali 
členom 85k Uredbe (ES) št. 1234/2007 in 
jih ti pridelovalci niso izkoristili ter so do 
navedenega datuma še veljavne, se lahko 
od 1. januarja 2016 pretvorijo v dovoljenja 
iz tega poglavja.

Take pretvorbe se izvedejo na zahtevo, ki 
jo morajo ti pridelovalci predložiti pred 31. 
decembrom 2015. Države članice lahko 
odločijo, da bodo pridelovalcem dovolile 
predložiti tovrstno zahtevo za pretvorbo 
pravic v dovoljenja do 31. decembra 2020.

Take pretvorbe se izvedejo na zahtevo, ki 
jo morajo ti pridelovalci predložiti pred 
31. decembrom 2015. Države članice lahko 
odločijo, da bodo pridelovalcem dovolile 
predložiti tovrstno zahtevo za pretvorbo 
pravic v dovoljenja do 31. decembra 2020.



AM\1215878SL.docx PE658.378

SL Združena v raznolikosti SL

1a. Po 31. decembru 2020 površine, za 
katere so bile pridelovalcem dodeljene 
pravice do zasaditve, ki niso bile 
pretvorjene v dovoljena, ostanejo na 
razpolago državam članicam, ki jih lahko 
predodelijo v skladu s členom 66 
najpozneje do 31. decembra 2025.

2. Dovoljenja, ki se izdajo v skladu z 
odstavkom 1, veljajo enako obdobje kot 
pravice do zasaditve iz odstavka 1. Če se ta 
dovoljenja ne uporabijo, prenehajo veljati 
najpozneje 31. decembra 2018 oziroma, če 
je država članica sprejela odločitev iz 
drugega pododstavka odstavka 1, 
najpozneje do 31. decembra 2023.

2. Dovoljenja, ki se izdajo v skladu z 
odstavkoma 1 in 1a, veljajo enako obdobje 
kot pravice do zasaditve iz odstavka 1. Če 
se ta dovoljenja ne uporabijo, prenehajo 
veljati najpozneje 31. decembra 2018 
oziroma, če je država članica sprejela 
odločitev iz drugega pododstavka odstavka 
1, najpozneje do 31. decembra 2028.

3. Površine, ki jih zadevajo 
dovoljenja, izdana skladno z odstavkom 1, 
ne štejejo za namene iz člena 63.

3. Površine, ki jih zadevajo 
dovoljenja, izdana skladno z odstavkom 1, 
ne štejejo za namene iz člena 63.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Predlog spremembe 234
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 75

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5b) člen 75 se nadomesti z naslednjim:
Člen 75 „Člen 75

Določitev in vsebina Določitev in vsebina

1. Tržni standardi se lahko uporabljajo 
za enega ali več navedenih sektorjev in 
proizvodov:

1. Tržni standardi se lahko uporabljajo 
za enega ali več navedenih sektorjev in 
proizvodov:

(a) oljčno olje in namizne oljke; (a) oljčno olje in namizne oljke;

(b) sadje in zelenjavo; (b) sadje in zelenjavo;

(c) proizvode iz predelanega sadja in 
zelenjave;

(c) proizvode iz predelanega sadja in 
zelenjave;

(d) banane; (d) banane;

(e) žive rastline; (e) žive rastline;

(f) jajca; (f) jajca;

(g) perutninsko meso; (g) perutninsko meso;
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(h) mazave maščobe, namenjene za 
prehrano ljudi;

(h) mazave maščobe, namenjene za 
prehrano ljudi;

(i) hmelj. (i) hmelj;
(ia) riž;
(ib) mleko in mlečne proizvode;
(ic) med in čebelarske proizvode;
(id) goveje in telečje meso;
(ie) ovčje meso;
(if) prašičje meso.

(ig) konopljo.

2. Da se upošteva pričakovanja 
potrošnikov ter izboljša gospodarske 
pogoje za proizvodnjo in trženje, pa tudi 
kakovost kmetijskih proizvodov iz 
odstavkov 1 in 4 tega člena, se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 227 o 
tržnih standardih po sektorjih ali 
proizvodih v vseh fazah trženja, pa tudi o 
odstopanjih in izvzetjih od uporabe takšnih 
standardov z namenom prilagoditve stalno 
spreminjajočim se tržnim pogojem, 
spreminjajočemu se povpraševanju 
potrošnikov, spremembam ustreznih 
mednarodnih standardov in preprečitve 
nastajanja ovir za inovacije pri proizvodih.

2. Da se upošteva pričakovanja 
potrošnikov ter izboljša gospodarske 
pogoje za proizvodnjo in trženje, pa tudi 
kakovost kmetijskih proizvodov iz 
odstavkov 1 in 4 tega člena, se na Komisijo 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 227 o 
tržnih standardih po sektorjih ali 
proizvodih v vseh fazah trženja, pa tudi o 
odstopanjih in izvzetjih od uporabe takšnih 
standardov z namenom prilagoditve stalno 
spreminjajočim se tržnim pogojem, 
spreminjajočemu se povpraševanju 
potrošnikov, spremembam ustreznih 
mednarodnih standardov in preprečitve 
nastajanja ovir za inovacije pri proizvodih.

3. Brez poseganja v člen 26 
Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (27) lahko tržni 
standardi iz odstavka 1 zajemajo eno ali 
več naslednjega, ki se določi na podlagi 
sektorja ali proizvoda in ob upoštevanju 
lastnosti posameznega sektorja, potrebe po 
ureditvi dajanja na trg in pogojev iz 
odstavka 5 tega člena:

3. Brez poseganja v člen 26 
Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (27) lahko tržni 
standardi iz odstavka 1 zajemajo eno ali 
več naslednjega, ki se določi na podlagi 
sektorja ali proizvoda in ob upoštevanju 
lastnosti posameznega sektorja, potrebe po 
ureditvi dajanja na trg in pogojev iz 
odstavka 5 tega člena:

(a) tehnične opredelitve, poimenovanje 
in prodajne oznake za sektorje, ki niso 
določeni v členu 78;

(a) tehnične opredelitve, poimenovanje 
in prodajne oznake za sektorje, ki niso 
določeni v členu 78;

(b) merila za razvrščanje, kot je 
razvrščanje v razrede, po masi, velikosti, 
starosti in v kategorije;

(b) merila za razvrščanje, kot je 
razvrščanje v razrede, po masi, velikosti, 
starosti in v kategorije;

(c) vrsto, sorto rastline ali živalsko 
pasmo ali komercialni tip;

(c) vrsto, sorto rastline ali živalsko 
pasmo ali komercialni tip;
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(d) predstavitev, označevanje, 
povezano z obveznimi tržnimi standardi, 
pakiranje, pravila, ki veljajo za pakirnice, 
označevanje, leto pridelave in uporabo 
posebnih navedb brez poseganja v člene od 
92 do 123 te uredbe;

(d) predstavitev, označevanje, 
povezano z obveznimi tržnimi standardi, 
pakiranje, pravila, ki veljajo za pakirnice, 
označevanje, leto pridelave in uporabo 
posebnih navedb brez poseganja v člene 
od 92 do 123 te uredbe;

(e) merila, kot so videz, konsistenca, 
konformacija, lastnosti proizvoda in 
odstotek vsebnosti vode;

(e) merila, kot so videz, konsistenca, 
konformacija, lastnosti proizvoda in 
odstotek vsebnosti vode;

(f) posebne snovi, ki se uporabljajo v 
proizvodnji, ali sestavni deli ali sestavine, 
vključno z navedbo vsebnosti, čistosti in 
določitve snovi;

(f) posebne snovi, ki se uporabljajo v 
proizvodnji, ali sestavni deli ali sestavine, 
vključno z navedbo vsebnosti, čistosti in 
določitve snovi;

(g) način kmetovanja in pridelave, tudi 
enološki postopki in napredni sistemi 
trajnostne pridelave;

(g) način kmetovanja in pridelave, tudi 
enološki postopki, način krmljenja živali 
in napredni sistemi trajnostne pridelave;

(h) rezanje mošta in vina, vključno z 
opredelitvami pojmov, tipiziranje in 
omejitve, ki veljajo za to;

(h) rezanje mošta in vina, vključno z 
opredelitvami pojmov, tipiziranje in 
omejitve, ki veljajo za to;

(i) pogostnost zbiranja, dobavo, 
konzerviranje in ravnanje, metodo 
konzerviranja in temperaturo, skladiščenje 
in prevoz;

(i) pogostnost zbiranja, dobavo, 
konzerviranje in ravnanje, metodo 
konzerviranja in temperaturo, skladiščenje 
in prevoz;

(j) kraj kmetovanja in/ali poreklo 
razen perutninskega mesa in mazavih 
maščob;

(j) kraj kmetovanja in/ali poreklo;

(k) omejitve glede uporabe nekaterih 
snovi in praks;

(k) omejitve glede uporabe nekaterih 
snovi in praks;

(l) posebno uporabo; (l) posebno uporabo;

(m) pogoje, ki urejajo odstranitev, 
posedovanje, promet in uporabo 
proizvodov, ki niso v skladu s tržnimi 
standardi, sprejetimi na podlagi odstavka 1, 
ali opredelitvami, poimenovanji in 
prodajnimi oznakami iz člena 78, ter 
odstranjevanje stranskih proizvodov.

(m) pogoje, ki urejajo odstranitev, 
posedovanje, promet in uporabo 
proizvodov, ki niso v skladu s tržnimi 
standardi, sprejetimi na podlagi odstavka 1, 
ali opredelitvami, poimenovanji in 
prodajnimi oznakami iz člena 78, ter 
odstranjevanje stranskih proizvodov;
(ma) dobrobit živali.

4. Poleg odstavka 1 se za vinski sektor 
lahko uporabljajo tržni standardi. Za ta 
sektor se uporabljajo točke (f), (g), (h), (k) 
in (m) odstavka 3.

4. Poleg odstavka 1 se za vinski sektor 
lahko uporabljajo tržni standardi. Za ta 
sektor se uporabljajo točke (f), (g), (h), (k) 
in (m) odstavka 3.

5. Tržni standardi po sektorjih ali 
proizvodih, sprejeti v skladu z odstavkom 1 

5. Tržni standardi po sektorjih ali 
proizvodih, sprejeti v skladu z odstavkom 1 
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tega člena, se določijo brez poseganja v 
člene od 84 do 88 in Prilogo IX ter ob 
upoštevanju:

tega člena, se določijo brez poseganja v 
člene od 84 do 88 in Prilogo IX ter ob 
upoštevanju:

(a) posebnosti zadevnega proizvoda; (a) posebnosti zadevnega proizvoda;

(b) dejstva, da je treba zagotoviti 
pogoje za lažje dajanje proizvodov na trg;

(b) dejstva, da je treba zagotoviti 
pogoje za lažje dajanje proizvodov na trg;

(c) interesa proizvajalcev, da obveščajo 
o lastnostih proizvodov in kmetovanja, ter 
interesa potrošnikov, da prejmejo ustrezne 
in pregledne informacije o proizvodu, 
vključno s krajem kmetovanja, ki se določi 
za vsak primer posebej na ustrezni 
geografski ravni, potem ko so bili ocenjeni 
zlasti stroški in upravna obremenitev 
izvajalcev ter koristi proizvajalcev in 
končnih potrošnikov;

(c) interesa proizvajalcev, da obveščajo 
o lastnostih proizvodov in kmetovanja, ter 
interesa potrošnikov, da prejmejo ustrezne 
in pregledne informacije o proizvodu, 
vključno s krajem kmetovanja, ki se določi 
za vsak primer posebej na ustrezni 
geografski ravni, potem ko so bili ocenjeni 
zlasti stroški in upravna obremenitev 
izvajalcev ter koristi proizvajalcev in 
končnih potrošnikov;

(d) metod, ki so na voljo za določitev 
fizikalnih, kemičnih in organoleptičnih 
lastnosti proizvodov;

(d) metod, ki so na voljo za določitev 
fizikalnih, kemičnih in organoleptičnih 
lastnosti proizvodov;

(e) standardnih priporočil, ki jih 
sprejmejo mednarodni organi;

(e) standardnih priporočil, ki jih 
sprejmejo mednarodni organi;

(f) potrebe po ohranitvi naravnih in 
osnovnih lastnosti proizvodov ter da se je 
treba izogniti bistveni spremembi sestave 
zadevnega proizvoda.

(f) potrebe po ohranitvi naravnih in 
osnovnih lastnosti proizvodov ter da se je 
treba izogniti bistveni spremembi sestave 
zadevnega proizvoda.

6. Da bi upoštevali pričakovanja 
potrošnikov ter potrebo po izboljšanju 
gospodarskih pogojev za pridelavo in 
trženje kmetijskih proizvodov, se na 
Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 227 za spremembo seznama 
sektorjev iz odstavka 1. Takšni delegirani 
akti so strogo omejeni na dejanske potrebe, 
ki nastanejo zaradi potrošniškega 
povpraševanja, tehničnega napredka ali 
potreb po inovacijah pri proizvodih, 
Komisija pa mora pred njihovim sprejetjem 
Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti 
poročilo, v katerem oceni zlasti potrebe 
potrošnikov, stroške in upravna bremena za 
izvajalce, vključno z učinkom na notranji 
trg in mednarodno trgovino, ter koristi za 
proizvajalce in končne potrošnike.

6. Da bi upoštevali pričakovanja 
potrošnikov ter potrebo po izboljšanju 
gospodarskih pogojev za pridelavo in 
trženje kmetijskih proizvodov, se na 
Komisijo prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 227 za spremembo seznama 
sektorjev iz odstavka 1. Takšni delegirani 
akti so strogo omejeni na dejanske potrebe, 
ki nastanejo zaradi potrošniškega 
povpraševanja, tehničnega napredka ali 
potreb po inovacijah pri proizvodih, 
Komisija pa mora pred njihovim sprejetjem 
Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti 
poročilo, v katerem oceni zlasti potrebe 
potrošnikov, stroške in upravna bremena za 
izvajalce, vključno z učinkom na notranji 
trg in mednarodno trgovino, ter koristi za 
proizvajalce in končne potrošnike.“
(Opomba pod črto št. 27 v odstavku 3 
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ostane nespremenjena.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Predlog spremembe 235
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 93

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(9) člen 9 se nadomesti z naslednjim:
Člen 93 „Člen 93

Opredelitev pojmov Opredelitev pojmov

1. Za namene tega oddelka se 
uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. Za namene tega oddelka se 
uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „označba porekla“ pomeni ime 
regije, določenega kraja ali izjemoma v 
ustrezno utemeljenih primerih ime države, 
ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 
92 (1), ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) „označba porekla“ pomeni ime 
regije, specifičnega kraja ali izjemoma v 
ustrezno utemeljenih primerih ime države 
ali ime, ki se tradicionalno uporablja v 
specifičnem kraju, in se uporablja za opis 
proizvoda iz člena 92(1):

(i) kakovost in lastnosti proizvoda so 
pretežno ali izključno posledica 
določenega geografskega okolja z njemu 
lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki;

(i) kakovost in lastnosti proizvoda so 
pretežno ali izključno posledica 
določenega geografskega okolja z njemu 
lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki;

(ii) grozdje, iz katerega so proizvodi (ii) grozdje, iz katerega so proizvodi 
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proizvedeni, izvira izključno s tega 
geografskega območja;

proizvedeni, izvira izključno s tega 
geografskega območja;

(iii) pridelani so na navedenem 
geografskem območju ter

(iii) pridelani so na navedenem 
geografskem območju ter

(iv) proizvodi so pridobljeni iz sort vinske 
trte vrste Vitis vinifera;

(iv) proizvodi so pridobljeni iz sort vinske 
trte vrste Vitis vinifera;

(b) „geografska označba“ pomeni 
označbo, ki se nanaša na regijo, določen 
kraj ali izjemoma v ustrezno utemeljenih 
primerih na državo in se uporablja za opis 
proizvodov iz člena 92(1), ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(b) „geografska označba“ pomeni 
označbo, ki se nanaša na regijo, določen 
kraj ali izjemoma v ustrezno utemeljenih 
primerih na državo in se uporablja za opis 
proizvodov iz člena 92(1), ki izpolnjujejo 
naslednje zahteve:

(i) imajo določeno kakovost, sloves ali 
druge lastnosti, ki jih je mogoče pripisati 
temu geografskemu poreklu;

(i) imajo določeno kakovost, sloves ali 
druge lastnosti, ki jih je mogoče pripisati 
temu geografskemu poreklu;

(ii) vsaj 85 % grozdja, iz katerega so 
proizvedeni, izvira izključno s tega 
geografskega območja;

(ii) vsaj 85 % grozdja, iz katerega so 
proizvedeni, izvira izključno s tega 
geografskega območja;

(iii) pridelani so na navedenem 
geografskem območju ter

(iii) pridelani so na navedenem 
geografskem območju ter

(iv) pridobljeni so iz sort vinske trte 
vrste Vitis vinifera ali s križanjem vrste 
Vitis vinifera z drugimi vrstami rodu Vitis.

(iv) pridobljeni so iz sort vinske trte 
vrste Vitis vinifera ali s križanjem vrste 
Vitis vinifera z drugimi vrstami rodu Vitis.

2. Določena tradicionalno uporabljana 
imena pomenijo označbo porekla, kadar:

2. Določena tradicionalno uporabljana 
imena pomenijo označbo porekla, kadar:

(a) označujejo vino; (a) označujejo vino;

(b) se nanašajo na geografsko ime; (b) se nanašajo na geografsko ime;

(c) izpolnjujejo zahteve iz točk 
od (a)(i) do (iv) odstavka 1 ter

(c) izpolnjujejo zahteve iz točk 
od (a)(i) do (iv) odstavka 1 ter

(d) se za njih izvede postopek za 
pridobitev zaščite označbe porekla in 
geografske označbe iz tega pododdelka.

(d) se za njih izvede postopek za 
pridobitev zaščite označbe porekla in 
geografske označbe iz tega pododdelka.

3. Označbe porekla in geografske 
označbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo 
na geografska območja v tretjih državah, so 
lahko upravičene do zaščite v Uniji v 
skladu s pravili iz tega pododdelka.

3. Označbe porekla in geografske 
označbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo 
na geografska območja v tretjih državah, so 
lahko upravičene do zaščite v Uniji v 
skladu s pravili iz tega pododdelka.

4. Pridelava iz točke (a)(iii) odstavka 
1 obsega vse zadevne postopke, od trgatve 
grozdja do zaključka postopka pridelave 
vina, razen poproizvodnih postopkov.

4. Pridelava iz točke (a)(iii) 
odstavka 1 obsega vse zadevne postopke, 
od trgatve grozdja do zaključka postopka 
pridelave vina, razen poproizvodnih 
postopkov.
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5. Za namene uporabe točke (b)(ii) 
odstavka 1 grozdje, ki lahko v deležu do 
15 % izvira zunaj razmejenega območja, 
prihaja iz države članice ali tretje države, v 
kateri leži razmejeno območje.

5. Za namene uporabe točke (b)(ii) 
odstavka 1 grozdje, ki lahko v deležu do 
15 % izvira zunaj razmejenega območja, 
prihaja iz države članice ali tretje države, v 
kateri leži razmejeno območje“.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Predlog spremembe 236
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 94

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(10) člen 94 se nadomesti z naslednjim:
Člen 94 „Člen 94

Vloge za zaščito Vloge za zaščito

1. Vloge za zaščito imen kot označb 
porekla ali geografskih označb vključujejo 
tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:

1. Vloge za zaščito imen kot označb 
porekla ali geografskih označb vključujejo:

(a) ime, ki naj se zaščiti; (a) ime, ki naj se zaščiti;

(b) ime in priimek ter naslov vlagatelja; (b) ime in priimek ter naslov vlagatelja;

(c) specifikacijo proizvoda iz odstavka 
2 ter

(c) specifikacijo proizvoda iz 
odstavka 2 ter

(d) enotni dokument, ki povzema 
specifikacijo proizvoda iz odstavka 2.

(d) enotni dokument, ki povzema 
specifikacijo proizvoda iz odstavka 2.

2. Specifikacija proizvoda 
zainteresiranim stranem omogoča, da 
preverijo pogoje pridelave, v zvezi z 
označbo porekla ali geografsko označbo. 

2. Specifikacija proizvoda 
zainteresiranim stranem omogoča, da 
preverijo pogoje pridelave, v zvezi z 
označbo porekla ali geografsko označbo. 
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Specifikacija proizvoda je sestavljena vsaj 
iz:

Specifikacija proizvoda je sestavljena vsaj 
iz:

(a) imena, ki naj se zaščiti; (a) imena, ki naj se zaščiti;

(b) opisa vina ali vin: (b) opisa vina ali vin:

(i) glavnih analitskih in 
organoleptičnih lastnosti za vina z označbo 
porekla;

(i) glavnih analitskih in 
organoleptičnih lastnosti za vina z označbo 
porekla;

(ii) glavnih analitskih lastnosti ter 
vrednotenja ali navedbe organoleptičnih 
lastnosti za vina z geografsko označbo;

(ii) glavnih analitskih lastnosti ter 
vrednotenja ali navedbe organoleptičnih 
lastnosti za vina z geografsko označbo;

(c) po potrebi posebnih enoloških 
postopkov pridelave vina ali vin ter 
ustreznih omejitev pri njihovi pridelavi;

(c) po potrebi posebnih enoloških 
postopkov pridelave vina ali vin ter 
ustreznih omejitev pri njihovi pridelavi;

(d) razmejitve zadevnega geografskega 
območja;

(d) razmejitve zadevnega geografskega 
območja;

(e) največjega hektarskega donosa; (e) največjega hektarskega donosa;

(f) navedbe sorte ali sort vinske trte, iz 
katerih je pridobljeno vino oziroma vina;

(f) navedbe sorte ali sort vinske trte, iz 
katerih je pridobljeno vino oziroma vina;

(g) podrobnosti, ki potrjujejo povezavo 
iz točke (a)(i) oziroma točke (b)(i) člena 
93(1):

(g) podrobnosti, ki potrjujejo naslednje 
povezave:

(i) kar zadeva zaščiteno označbo 
porekla, povezavo med kakovostjo ali 
značilnostmi proizvoda in geografskim 
okoljem ter podatke o naravnih in 
človeških dejavnikih tega geografskega 
okolja iz točke (a)(i) člena 93(1);
(ii) kar zadeva zaščiteno geografsko 
označbo, povezavo med določeno 
kakovostjo, slovesom ali drugo 
značilnostjo proizvoda in geografskim 
poreklom iz točke (b)(i) člena 93(1);
(ga) kjer je ustrezno, njenega prispevka 
k trajnostnemu razvoju;

(h) veljavnih zahtev, ki so določene v 
zakonodaji Unije ali nacionalni zakonodaji 
ali jih, če tako določijo države članice, 
določi organizacija, ki upravlja zaščiteno 
označbo porekla ali zaščiteno geografsko 
označbo, ob upoštevanju, da morajo biti 
take zahteve objektivne in 
nediskriminatorne ter skladne s pravom 
Unije;

(h) veljavnih zahtev, ki so določene v 
zakonodaji Unije ali nacionalni zakonodaji 
ali jih, če tako določijo države članice, 
določi organizacija, ki upravlja zaščiteno 
označbo porekla ali zaščiteno geografsko 
označbo, ob upoštevanju, da morajo biti 
take zahteve objektivne in 
nediskriminatorne ter skladne s pravom 
Unije;
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(i) imena in naslova organov ali teles, 
ki preverjajo skladnost z določbami iz 
specifikacije proizvoda, in opisa njihovih 
specifičnih nalog.

(i) imena in naslova organov ali teles, 
ki preverjajo skladnost z določbami iz 
specifikacije proizvoda, in opisa njihovih 
specifičnih nalog.

3. Kadar se vloga za zaščito nanaša na 
geografsko območje, ki se nahaja v tretji 
državi, vsebuje poleg elementov iz 
odstavkov 1 in 2 tudi dokazilo, da je 
zadevno ime zaščiteno v državi porekla.

3. Kadar se vloga za zaščito nanaša na 
geografsko območje, ki se nahaja v tretji 
državi, vsebuje poleg elementov iz 
odstavkov 1 in 2 tudi dokazilo, da je 
zadevno ime zaščiteno v državi porekla.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Predlog spremembe 237
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 105

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14a) člen 105 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 105 „Člen 105

Spremembe specifikacije proizvoda Spremembe specifikacije proizvoda

Vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje, določene v 
členu 95, lahko vloži vlogo za odobritev 
spremembe specifikacije proizvoda za 
zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo, zlasti zaradi 
upoštevanja razvoja znanstvenih in 
tehničnih dognanj ali zaradi nove 
razmejitve geografskega območja iz točke 
(d) drugega pododstavka člena 94(2). 
Vloge vsebujejo opis in utemeljitev 
zahtevanih sprememb.

1. Vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje, 
določene v členu 95, lahko vloži vlogo za 
odobritev spremembe specifikacije 
proizvoda za zaščiteno označbo porekla ali 
zaščiteno geografsko označbo, zlasti zaradi 
upoštevanja razvoja znanstvenih in 
tehničnih dognanj ali zaradi nove 
razmejitve geografskega območja iz 
točke (d) drugega pododstavka člena 94(2). 
Vloge vsebujejo opis in utemeljitev 
zahtevanih sprememb.

1a. Spremembe specifikacije proizvoda 
so razvrščene v dve kategoriji glede na 
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njihov pomen: spremembe, ki zahtevajo 
postopek ugovora na ravni Unije 
(‚spremembe na ravni Unije‘), in 
spremembe, ki se obravnavajo na ravni 
države članice ali tretje države 
(‚standardne spremembe‘).
Sprememba se šteje za spremembo Unije, 
če:
(a) vključuje spremembo imena 
zaščitene označbe porekla ali zaščitene 
geografske označbe;
(b) vsebuje spremembo, izbris ali 
dodajanje kategorije proizvoda vinske trte, 
kot so navedene v delu II Priloge VII;
(c) bi lahko izničila povezavo iz 
točke (a)(i) ali (b)(i) člena 93(1);
(d) vključuje dodatne omejitve glede 
trženja proizvoda.
Vloge za spremembo na ravni Unije, ki jih 
vložijo tretje države ali proizvajalci iz 
tretje države, vsebujejo dokaz, da je 
zahtevana sprememba skladna z zakoni o 
zaščiti označb porekla ali geografskih 
označb, ki veljajo v zadevnih tretjih 
državah.
Vse druge spremembe se štejejo za 
standardne spremembe.
1b. Začasna sprememba je standardna 
sprememba, ki se nanaša na začasno 
spremembo specifikacije proizvoda zaradi 
obveznih sanitarnih in fitosanitarnih 
ukrepov, ki jih naložijo javni organi, ali je 
povezana z naravnimi nesrečami ali 
neugodnimi vremenskimi razmerami, ki 
jih uradno potrdijo pristojni organi.
1c. V primeru spremembe pogojev 
pridelave vinske trte, namenjene za 
proizvodnjo izdelkov z zaščiteno označbo 
porekla, ima obstoječa vinska trta še 
naprej koristi od pravice do pridelave 
izdelkov z zaščiteno označbo porekla v 
obdobju, ki je določeno v specifikaciji 
proizvoda, in najdlje do takrat, ko se 
izkrči.“
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Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Predlog spremembe 238
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 153

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(22a) člen 153 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 153 „Člen 153

Statut organizacij proizvajalcev Statut organizacij proizvajalcev

1. V statutu organizacije proizvajalcev 
se od članov proizvajalcev zlasti zahteva, 
da:

1. V statutu organizacije proizvajalcev 
se od članov proizvajalcev zlasti zahteva, 
da:

(a) uporabljajo pravila, ki jih je 
organizacija proizvajalcev sprejela v zvezi 
s poročanjem o proizvodnji, proizvodnjo, 
trženjem in varstvom okolja;

(a) uporabljajo pravila, ki jih je 
organizacija proizvajalcev sprejela v zvezi 
s poročanjem o proizvodnji, proizvodnjo, 
trženjem in varstvom okolja;

(b) so člani le ene organizacije 
proizvajalcev za kateri koli proizvod 
podjetja; vendar lahko države članice 
odstopajo od tega pogoja v ustrezno 
utemeljenih primerih, ko imajo člani 
proizvajalcev dva ločena proizvodna 

(b) so člani le ene organizacije 
proizvajalcev za kateri koli proizvod 
podjetja;
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obrata, ki se nahajata na različnih 
geografskih območjih;
(c) zagotavljajo informacije, ki jih v 
statistične namene zahteva organizacija 
proizvajalcev.

(c) zagotavljajo informacije, ki jih v 
statistične namene zahteva organizacija 
proizvajalcev.

Vendar lahko države članice odstopajo od 
točke (b) prvega pododstavka v ustrezno 
utemeljenih primerih:
(i) kadar imajo člani proizvajalci dva 
ločena proizvodna obrata, ki se nahajata 
na različnih geografskih območjih, ali
(ii) če organizacija proizvajalcev, ki je 
priznana v skladu s členom 152 in kateri 
že pripadajo proizvajalci, demokratično 
odloči v skladu s točko (c) odstavka 2, da 
svojim članom proizvajalcem dovoli, da so 
člani druge priznane organizacije 
proizvajalcev pod naslednjimi pogoji:
– člani proizvajalci imajo določen 
proizvod, ki je namenjen za različne 
uporabe, primarna organizacija 
proizvajalcev, ki ji proizvajalci že 
pripadajo, pa ne zagotavlja možnosti 
prodaje za drugo uporabo, za katero so 
proizvajalci namenili svoj proizvod, ali
– člani proizvajalci organizacije 
proizvajalcev so se v preteklosti s 
pogodbami ali članstvom v zadrugi 
zavezali del svojih proizvodov dobaviti več 
drugim kupcem, vsaj eden od teh kupcev 
pa postane priznana organizacija 
proizvajalcev.

2. V statutu organizacij proizvajalcev 
so določeni tudi:

2. V statutu organizacij proizvajalcev 
so določeni tudi:

(a) postopki za določanje, sprejemanje 
in spreminjanje pravil iz točke (a) odstavka 
1;

(a) postopki za določanje, sprejemanje 
in spreminjanje pravil iz točke (a) 
odstavka 1;

(b) finančni prispevki članov za 
financiranje organizacije proizvajalcev;

(b) finančni prispevki članov za 
financiranje organizacije proizvajalcev;

(c) pravila, ki članom proizvajalcem 
omogočajo, da demokratično preverjajo 
svojo organizacijo in njene odločitve;

(c) pravila, ki članom proizvajalcem 
omogočajo, da demokratično preverjajo 
svojo organizacijo in njene odločitve ter 
račune in proračune;

(d) kazni za kršitev obveznosti iz (d) kazni za kršitev obveznosti iz 
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statuta, zlasti za neplačilo finančnih 
prispevkov, ali pravil, ki jih je določila 
organizacija proizvajalcev;

statuta, zlasti za neplačilo finančnih 
prispevkov, ali pravil, ki jih je določila 
organizacija proizvajalcev;

(e) pravila o sprejemanju novih članov 
in zlasti minimalno trajanje članstva, ki ne 
more biti krajše od enega leta;

(e) pravila o sprejemanju novih članov 
in zlasti minimalno trajanje članstva, ki ne 
more biti krajše od enega leta;

(f) računovodska in proračunska 
pravila, nujna za delovanje organizacije.

(f) računovodska in proračunska 
pravila, nujna za delovanje organizacije.

2a. Statut organizacije proizvajalcev 
lahko v primeru, da je organizacija 
proizvajalcev odgovorna za prodajo dela 
ali vseh proizvodov svojih članov 
proizvajalcev in člani proizvajalci 
lastništva proizvodov ne prenesejo na 
organizacijo proizvajalcev, za te člane 
proizvajalce določa tudi, da sodelujejo v 
stikih s kupci, razen glede zadev v zvezi s 
ceno ali obsegom prodaje teh proizvodov.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 
za organizacije proizvajalcev v sektorju 
mleka in mlečnih proizvodov.

3. Odstavki 1, 2 in 2a se ne 
uporabljajo za organizacije proizvajalcev v 
sektorju mleka in mlečnih proizvodov.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Predlog spremembe 239
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 b (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 157

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(22b) člen 157 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 157 „Člen 157

Medpanožne organizacije Medpanožne organizacije

1. Države članice lahko na zahtevo 
priznajo medpanožne organizacije v 
specifičnem sektorju iz člena 1(2), ki:

1. Države članice lahko na zahtevo 
priznajo medpanožne organizacije v 
specifičnem sektorju iz člena 1(2), ki:

(a) jih sestavljajo predstavniki 
gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
proizvodnjo in vsaj eno od naslednjih faz 
dobavne verige: predelavo proizvodov iz 
enega ali več sektorjev ali trgovino z njimi, 
vključno z njihovo distribucijo;

(a) jih sestavljajo predstavniki 
gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
proizvodnjo in vsaj eno od naslednjih faz 
dobavne verige: predelavo proizvodov iz 
enega ali več sektorjev ali trgovino z njimi, 
vključno z njihovo distribucijo;

(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;
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(c) imajo poseben namen glede na 
interese članov in potrošnikov, ki lahko 
vključuje zlasti enega od naslednjih ciljev:

(c) imajo poseben namen glede na 
interese vseh članov in potrošnikov, ki 
lahko vključuje zlasti enega od naslednjih 
ciljev:

(i) izboljšanje znanja in preglednosti 
proizvodnje in trga, vključno z objavo 
združenih statističnih podatkov o 
proizvodnih stroških, cenah, po potrebi 
vključno z indeksi cen, količinah in 
trajanju predhodno sklenjenih pogodb, pa 
tudi z zagotavljanjem analiz o možnem 
prihodnjih tržnih trendih na regionalni, 
nacionalni ali mednarodni ravni;

(i) izboljšanje znanja in preglednosti 
proizvodnje in trga z:

– objavo in/ali izmenjavo združenih 
statističnih podatkov o proizvodnih 
stroških, cenah, po potrebi vključno z 
indeksi cen, količinah in trajanju 
predhodno sklenjenih pogodb, pa tudi 
podatkov o razlikah, dodeljenih v 
različnih fazah dobavne verige;
– zagotavljanjem analiz o možnih 
prihodnjih tržnih trendih na regionalni, 
nacionalni ali mednarodni ravni;

(ii) napovedovanje proizvodnih 
zmogljivosti in beleženje cen na javnih 
trgih;

(ii) napovedovanje proizvodnih 
zmogljivosti in beleženje cen na javnih 
trgih;

(iii) pomoč za boljše usklajevanje 
načina dajanja proizvodov na trg, zlasti z 
raziskavami in analizami trga;

(iii) pomoč za boljše usklajevanje 
načina dajanja proizvodov na trg, zlasti z 
raziskavami in analizami trga;

(iv) raziskovanje potencialnih izvoznih 
trgov;

(iv) raziskovanje potencialnih izvoznih 
trgov;

(v) brez poseganja v člena 148 in 168 
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 
preprečevanju izkrivljanja trga;

(v) brez poseganja v člena 148 in 168 
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 
preprečevanju izkrivljanja trga. Te 
standardne oblike pogodb lahko 
vključujejo dve ali več podjetij, ki delujejo 
na različnih ravneh proizvodne, 
predelovalne ali distribucijske verige, ter 
vsebujejo ustrezne in zlahka razumljive 
kazalnike in gospodarske indekse ter 
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metodo izračuna končne cene, določeno 
na podlagi ter ob upoštevanju ustreznih 
proizvodnih stroškov in njihovega razvoja, 
pri čemer se upoštevajo kategorije 
proizvodov in njihove različne tržne 
možnosti, kazalniki za vrednotenje 
proizvodov, cene kmetijskih proizvodov in 
živil na trgih in njihovo gibanje ter merila 
v zvezi s sestavo, kakovostjo, sledljivostjo 
in vsebino specifikacij proizvodov;

(vi) boljša izraba potenciala 
proizvodov, tudi na ravni prodajnih 
možnosti, in oblikovanje pobud za krepitev 
gospodarske konkurenčnosti in 
inovativnosti;

(vi) boljša izraba potenciala 
proizvodov, tudi na ravni prodajnih 
možnosti, in oblikovanje pobud za krepitev 
gospodarske konkurenčnosti in 
inovativnosti;

(vii) zagotavljanje informacij in 
izvajanje raziskav, potrebnih za 
inovativnost, racionalizacijo, izboljšanje in 
prilagajanje proizvodnje ter, kjer je 
ustrezno, predelave in trženja, tako da bodo 
proizvodi bolj ustrezali zahtevam trga ter 
okusu in pričakovanju potrošnikov, zlasti 
glede kakovosti proizvodov, vključno s 
posebnimi lastnostmi proizvodov z 
zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo, in varstva okolja;

(vii) zagotavljanje informacij in 
izvajanje raziskav, potrebnih za 
inovativnost, racionalizacijo, izboljšanje in 
prilagajanje proizvodnje ter, kjer je 
ustrezno, predelave in trženja, tako da bodo 
proizvodi bolj ustrezali zahtevam trga ter 
okusu in pričakovanju potrošnikov, zlasti 
glede kakovosti proizvodov, vključno s 
posebnimi lastnostmi proizvodov z 
zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo, in varstva okolja, 
podnebnih ukrepov ter zdravja in 
dobrobiti živali;

(viii) iskanje načinov za omejitev 
uporabe sredstev za zaščito zdravja živali 
in fitofarmacevtskih sredstev, boljše 
upravljanje drugih vložkov v proizvodnjo, 
zagotavljanje kakovosti proizvodov in 
varstva tal in vode, spodbujanje varnosti 
hrane, predvsem s sledljivostjo proizvodov, 
ter izboljšanje zdravja in dobrobiti živali;

(viii) iskanje načinov za omejitev 
uporabe sredstev za zaščito zdravja živali 
in fitofarmacevtskih sredstev, boljše 
upravljanje drugih vložkov v proizvodnjo, 
zagotavljanje kakovosti proizvodov in 
varstva tal in vode, spodbujanje varnosti 
hrane, predvsem s sledljivostjo proizvodov, 
ter izboljšanje zdravja in dobrobiti živali;

(ix) razvoj metod in instrumentov za 
izboljšanje kakovosti proizvodov v vseh 
fazah proizvodnje ter predelave in trženja, 
kadar je to ustrezno;

(ix) razvoj metod in instrumentov za 
izboljšanje kakovosti proizvodov v vseh 
fazah proizvodnje ter predelave in trženja, 
kadar je to ustrezno;

(x) kakršno koli ukrepanje za zaščito, 
varstvo in spodbujanje ekološkega 
kmetovanja ter označb porekla, oznak 
kakovosti in geografskih označb;

(x) kakršno koli ukrepanje za zaščito, 
varstvo in spodbujanje ekološkega 
kmetovanja ter označb porekla, oznak 
kakovosti in geografskih označb;

(xi) spodbujanje in raziskovanje 
integrirane, trajnostne pridelave ali drugih 

(xi) spodbujanje in raziskovanje 
integrirane, trajnostne pridelave ali drugih 
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okolju prijaznih načinov pridelave; okolju prijaznih načinov pridelave;

(xii) spodbujanje zdrave in odgovorne 
potrošnje proizvodov na notranjem trgu 
in/ali obveščanje o škodljivosti nezdravih 
vzorcev uživanja;

(xii) spodbujanje zdrave in odgovorne 
potrošnje proizvodov na notranjem trgu 
in/ali obveščanje o škodljivosti nezdravih 
vzorcev uživanja;

(xiii) spodbujanje potrošnje proizvodov 
na notranjem in na zunanjem trgu in/ali 
zagotavljanje informacij o njih;

(xiii) spodbujanje potrošnje proizvodov 
na notranjem in na zunanjem trgu in/ali 
zagotavljanje informacij o njih;

(xiv) prispevanje k ravnanju s stranskimi 
proizvodi ter zmanjševanju odpadkov in 
ravnanju z njimi.

(xiv) prispevanje k ravnanju s stranskimi 
proizvodi in oblikovanje pobud za njihovo 
valorizacijo ter k zmanjševanju odpadkov 
in ravnanju z njimi;

(xv) uvedbo standardnih klavzul o 
porazdelitvi vrednosti v smislu člena 172a, 
vključno s tržnimi bonusi in izgubami, ki 
določajo, kako se razvoj relevantnih tržnih 
cen za zadevne proizvode ali drugih trgov 
primarnih proizvodov porazdeli med njimi;

(xv) uvedbo pravil o porazdelitvi 
vrednosti med izvajalci v dobavni verigi, 
vključno s tržnimi bonusi in izgubami, ki 
določajo, kako se razvoj relevantnih tržnih 
cen za zadevne proizvode ali drugih trgov 
primarnih proizvodov porazdeli. Ta pravila 
so lahko standardne klavzule o 
porazdelitvi vrednosti v smislu člena 172a 
ali pa vključujejo ekonomske kazalnike ali 
se nanašajo nanje, na primer zadevne 
stroške proizvodnje in trženja ter njihov 
razvoj, cene kmetijskih in živilskih 
proizvodov, zabeležene na zadevnem trgu 
oziroma zadevnih trgih, ter njihov razvoj 
in količine, sestavo, kakovost, sledljivost 
ali ugled zadevnih proizvodov, ter 
upoštevajo stroške proizvodnje;
(xva) določitev standardnih klavzul o 
poštenem nadomestilu za stroške, ki jih 
imajo kmetje zaradi izpolnjevanja zahtev v 
zvezi z okoljem, podnebjem, zdravjem in 
dobrobitjo živali, ki niso zakonsko 
določene, vključno z metodami za izračun 
teh stroškov;

(xvi) izvajanje ukrepov za preprečevanje 
in obvladovanje tveganj v zvezi z zdravjem 
živali ter fitosanitarnih in okoljskih 
tveganj.

(xvi) spodbujanje in izvajanje ukrepov 
za preprečevanje, nadzor in obvladovanje 
tveganj v zvezi z zdravjem živali ter 
fitosanitarnih in okoljskih tveganj, 
vključno z ustanovitvijo in upravljanjem 
vzajemnih skladov ali prispevanjem k tem 
skladom z namenom plačila finančnega 
nadomestila kmetom za stroške in 
ekonomske izgube, nastale zaradi 
spodbujanja in izvajanja teh ukrepov;
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(xvia) prispevanje k preglednim 
trgovinskim odnosom na različnih 
stopnjah verige, predvsem s pripravo, 
izvajanjem in nadzorom tehničnih 
standardov s strani izvajalcev v sektorju.

1a. Države članice lahko na zahtevo 
odločijo, da medpanožni organizaciji, ki 
deluje v več sektorjih iz člena 1(2), 
odobrijo več kot eno priznanje, pod 
pogojem, da ta organizacija izpolnjuje 
pogoje iz odstavka 1 in po potrebi tudi iz 
odstavka 3 za vsak sektor, za katerega želi 
biti priznana.

1a. Države članice lahko na zahtevo 
odločijo, da medpanožni organizaciji, ki 
deluje v več sektorjih iz člena 1(2), 
odobrijo več kot eno priznanje, pod 
pogojem, da ta organizacija izpolnjuje 
pogoje iz odstavka 1 in po potrebi tudi iz 
odstavka 3 za vsak sektor, za katerega želi 
biti priznana.

2. Države članice lahko v ustrezno 
utemeljenih primerih ter na podlagi 
objektivnih in nediskriminatornih meril 
odločijo, da je pogoj iz točke (c) člena 
158(1) izpolnjen z omejitvijo števila 
medpanožnih organizacij na regionalni ali 
nacionalni ravni, če je tako določeno z 
nacionalnimi predpisi, veljavnimi pred 1. 
januarjem 2014, in to ne škoduje 
pravilnemu delovanju notranjega trga.

2. Države članice lahko v ustrezno 
utemeljenih primerih ter na podlagi 
objektivnih in nediskriminatornih meril 
odločijo, da je pogoj iz točke (c) 
člena 158(1) izpolnjen z omejitvijo števila 
medpanožnih organizacij na regionalni ali 
nacionalni ravni, če je tako določeno z 
nacionalnimi predpisi, veljavnimi pred 
1. januarjem 2014, in to ne škoduje 
pravilnemu delovanju notranjega trga.“

3. Kar zadeva sektor mleka in 
mlečnih proizvodov, lahko države članice 
z odstopanjem od odstavka 1 priznajo 
medpanožne organizacije, ki:
(a) so uradno zahtevale priznanje in 
jih sestavljajo predstavniki gospodarskih 
dejavnosti, povezanih s proizvodnjo 
surovega mleka in najmanj eno od 
naslednjih faz v dobavni verigi: predelavo 
proizvodov iz sektorja mleka in mlečnih 
proizvodov, trgovino z njimi, vključno z 
njihovo distribucijo;
(b) so ustanovljene na pobudo vseh ali 
nekaterih predstavnikov iz točke (a);
(c) v eni ali več regijah Unije ob 
upoštevanju interesov članov teh 
medpanožnih organizacij in potrošnikov 
izvajajo eno ali več naslednjih dejavnosti:
(i) izboljšanje znanja in preglednosti 
proizvodnje in trga, vključno z objavo 
statističnih podatkov o cenah, količinah in 
trajanju predhodno sklenjenih pogodb za 
oddajo surovega mleka ter z 
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zagotavljanjem analiz o možnem 
prihodnjem razvoju trga na regionalni, 
nacionalni in mednarodni ravni;
(ii) pomoč pri boljši uskladitvi načina 
dajanja proizvodov iz sektorja mleka in 
mlečnih proizvodov na trg, zlasti z 
raziskavami in analizami trga;
(iii) spodbujanje uživanja mleka in 
mlečnih proizvodih ter zagotavljanje 
informacij o mleku in mlečnih proizvodih 
na notranjih in zunanjih trgih;
(iv) raziskovanje potencialnih izvoznih 
trgov;
(v) priprava standardnih oblik 
pogodb, usklajenih s pravili Unije za 
prodajo surovega mleka kupcem ali 
dobavo predelanih proizvodov 
distributerjem in trgovcem na drobno, pri 
čemer se upošteva potreba po doseganju 
poštenih konkurenčnih pogojev in 
preprečevanju izkrivljanja trga;
(vi) zagotavljanje informacij in 
izvajanje raziskav, potrebnih za 
usmerjanje proizvodnje k proizvodom, ki 
bolj ustrezajo zahtevam trga ter okusu in 
pričakovanju potrošnikov, zlasti glede 
kakovosti proizvodov in varstva okolja;
(vii) ohranjanje in razvoj pridelovalnih 
zmogljivosti v sektorju mleka, med drugim 
s spodbujanjem programov za 
inovativnost in podpornih programov za 
uporabne raziskave in razvoj, da bi v 
celoti izkoristili potencial mleka in 
mlečnih proizvodov, predvsem zato, da se 
ustvarijo proizvodi z dodano vrednostjo, ki 
so privlačnejši za potrošnika;
(viii) iskanje načinov za omejevanje 
uporabe sredstev za zaščito zdravja živali, 
boljše upravljanja drugih vložkov ter 
izboljšanje varnosti hrane in zdravja 
živali;
(ix) razvoj metod in instrumentov za 
izboljšanje kakovosti proizvodov v vseh 
fazah proizvodnje in trženja;
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(x) izkoriščanje potenciala ekološkega 
kmetovanja ter varstvo in spodbujanje 
takega kmetovanja, kakor tudi 
proizvodnje proizvodov z označbami 
porekla, oznakami kakovosti in 
geografskimi označbami; ter
(xi) spodbujanje integrirane pridelave 
ali drugih okolju prijaznih načinov 
pridelave.

(S tem predlogom spremembe se črtajo 
odstavek 3 in vsi njegovi pododstavki.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Predlog spremembe 240
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 c (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 158

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(22c) člen 158 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 158 "Člen 158

Priznavanje medpanožnih organizacij Priznavanje medpanožnih organizacij

1. Države članice lahko priznajo 
medpanožne organizacije, ki to zahtevajo, 
pod pogojem, da:

1. Države članice lahko priznajo 
medpanožne organizacije, ki to zahtevajo, 
pod pogojem, da:

(a) izpolnjujejo zahteve iz člena 157; (a) izpolnjujejo zahteve iz člena 157;

(b) izvajajo svoje dejavnosti v eni ali 
več regijah na zadevnem ozemlju;

(b) izvajajo svoje dejavnosti v eni ali 
več regijah na zadevnem ozemlju;

(c) predstavljajo pomemben delež 
gospodarskih dejavnosti iz točke (a) člena 
157(1);

(c) predstavljajo pomemben delež 
gospodarskih dejavnosti iz točke (a) 
člena 157(1);

(ca) zagotavljajo uravnoteženo 
zastopanost faz dobavne verige iz točke (a) 
člena 157(1);
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(d) se z izjemo primerov iz člena 162 
same ne ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo 
ali trgovino.

(d) se z izjemo primerov iz člena 162 
same ne ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo 
ali trgovino.

2. Države članice lahko odločijo, da 
se za medpanožne organizacije, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na podlagi 
nacionalne zakonodaje in izpolnjujejo 
pogoje iz odstavka 1 tega člena, šteje, da so 
priznane kot medpanožne organizacije v 
skladu s členom 157.

2. Države članice lahko odločijo, da 
se za medpanožne organizacije, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na podlagi 
nacionalne zakonodaje in izpolnjujejo 
pogoje iz odstavka 1 tega člena, šteje, da so 
priznane kot medpanožne organizacije v 
skladu s členom 157.

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 
svoje dejavnosti izvajajo v skladu z 
nacionalno zakonodajo še do 1. januarja 
2015.

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 
svoje dejavnosti izvajajo v skladu z 
nacionalno zakonodajo še do 
1. januarja 2015.

4. Države članice lahko priznajo 
medpanožne organizacije v vseh sektorjih, 
ki so obstajale pred 1. januarjem 2014 in so 
bile priznane na zahtevo ali ustanovljene z 
zakonom, četudi ne izpolnjujejo pogoja iz 
točke (b) člena 157(1) ali točke (b) člena 
157(3).

4. Države članice lahko priznajo 
medpanožne organizacije v vseh sektorjih, 
ki so obstajale pred 1. januarjem 2014 in so 
bile priznane na zahtevo ali ustanovljene z 
zakonom, četudi ne izpolnjujejo pogoja iz 
točke (b) člena 157(1) ali točke (b) 
člena 157(3).

5. Kadar države članice priznajo 
medpanožno organizacijo v skladu z 
odstavkom 1 ali 2:

5. Kadar države članice priznajo 
medpanožno organizacijo v skladu z 
odstavkom 1 ali 2:

(a) v štirih mesecih po vložitvi 
zahtevka, ki so mu priložena vsa ustrezna 
dokazila, odločijo, ali bodo priznale 
medpanožno organizacijo; ta zahtevek se 
vloži pri državi članici, v kateri ima 
organizacija sedež;

(a) v štirih mesecih po vložitvi 
zahtevka, ki so mu priložena vsa ustrezna 
dokazila, odločijo, ali bodo priznale 
medpanožno organizacijo; ta zahtevek se 
vloži pri državi članici, v kateri ima 
organizacija sedež;

(b) v časovnih obdobjih, ki jih določijo 
same, opravljajo preglede, s katerimi 
preverijo, ali medpanožne organizacije 
spoštujejo pogoje, povezane z njihovim 
priznanjem;

(b) v časovnih obdobjih, ki jih določijo 
same, opravljajo preglede, s katerimi 
preverijo, ali medpanožne organizacije 
spoštujejo pogoje, povezane z njihovim 
priznanjem;

(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 priznanje 
preklicati;

(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 priznanje 
preklicati;

(d) prekličejo priznanje, če zahteve in (d) prekličejo priznanje, če zahteve in 
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pogoji za priznanje, določeni v tem členu, 
niso več izpolnjeni;

pogoji za priznanje, določeni v tem členu, 
niso več izpolnjeni;

(e) Komisijo vsako leto do 31. marca 
obvestijo o vsaki odločitvi o odobritvi, 
zavrnitvi ali preklicu priznanja, sprejeti v 
predhodnem koledarskem letu.

(e) Komisijo vsako leto do 31. marca 
obvestijo o vsaki odločitvi o odobritvi, 
zavrnitvi ali preklicu priznanja, sprejeti v 
predhodnem koledarskem letu.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Predlog spremembe 241
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Ruža Tomašić
v imenu skupine ECR
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22 d (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 163 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22d) vstavi se naslednji člen:
„Člen 163a
Priznanje medpanožnih organizacij v 
vinskem sektorju
1. Države članice lahko na zahtevo 
priznajo medpanožne organizacije za 
proizvode v vinskem sektorju na 
nacionalni ravni ali na ravni 
proizvodnega območja, če te organizacije:
(a) sestavljajo predstavniki 
gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
proizvodnjo in vsaj eno od naslednjih faz 
dobavne verige: predelavo proizvodov ali 
trgovino z njimi, vključno z njihovo 
distribucijo;
(b) izpolnjujejo zahteve iz točk (b) in 
(c) člena 157.
V zvezi s proizvodi z zaščiteno označbo 
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porekla ali zaščiteno geografsko označbo, 
priznano na podlagi prava Unije, lahko 
predstavniki gospodarskih dejavnosti iz 
točke (a) prvega pododstavka vključujejo 
vlagatelje iz člena 95.
2. Kadar države članice uporabijo 
možnost za priznanje medpanožnih 
organizacij v vinskem sektorju v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, se smiselno 
uporablja člen 158.“

Or. en


