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14.10.2020 A8-0198/242

Predlog spremembe 242
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 e (novo)
Uredba (EU) 1308/2013
Člen 164

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(22e) Člen 164 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 164 „Člen 164

Razrešitev pravil Razširitev pravil

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

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

skupine, in ki niso vključeni v navedeno 
organizacijo oziroma združenje.

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

2. V tem oddelku „gospodarsko 
območje“ pomeni geografski predel, ki ga 
sestavljajo bližnja ali sosednja proizvodna 
območja, na katerih so proizvodni in tržni 
pogoji homogeni, ali za proizvode z 
zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo, priznano v skladu s 
pravom Unije, geografski predel, določen 
v specifikaciji proizvoda.

3. Organizacija ali združenje se šteje 
za reprezentativno, kadar na zadevnem 
gospodarskem območju oziroma območjih 
države članice:

3. Organizacija ali združenje se šteje 
za reprezentativno, kadar na zadevnem 
gospodarskem območju oziroma območjih 
države članice:

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

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

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

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

(ii)  v drugih primerih vsaj dve tretjini 
ter

(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.

Kadar pa ugotavljanje deleža obsega 
proizvodnje ali predelave zadevnega 
proizvoda ali zadevnih proizvodov ali 
trgovine z njimi povzroča praktične težave, 
lahko država članica za medpanožne 
organizacije določi nacionalne predpise za 
ugotavljanje določene ravni 
reprezentativnosti iz točke (a)(ii) prvega 
pododstavka.

Kadar pa ugotavljanje deleža obsega 
proizvodnje ali predelave zadevnega 
proizvoda ali zadevnih proizvodov ali 
trgovine z njimi povzroča praktične težave, 
lahko država članica za medpanožne 
organizacije določi nacionalne predpise za 
ugotavljanje določene ravni 
reprezentativnosti iz točke (a)(ii) prvega 
pododstavka.

Kadar se zahtevek za razširitev pravil na 
druge izvajalce nanaša na več kot eno 
gospodarsko območje, organizacija 
oziroma združenje dokaže minimalno 
raven reprezentativnosti, kakor je 
opredeljeno v prvem pododstavku, za 
vsako od pridruženih panog v vsakem 
zadevnem gospodarskem območju.

Kadar se zahtevek za razširitev pravil na 
druge izvajalce nanaša na več kot eno 
gospodarsko območje, organizacija 
oziroma združenje dokaže minimalno 
raven reprezentativnosti, kakor je 
opredeljeno v prvem pododstavku, za 
vsako od pridruženih panog v vsakem 
zadevnem gospodarskem območju.

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

razširitev na druge izvajalce v skladu z 
odstavkom 1, so povezana z enim od 
naslednjih namenov:

(a) poročanje o proizvodnji in 
razmerah na trgu;

(a) poročanje o proizvodnji in 
razmerah na trgu;

(b) strožja pravila glede proizvodnje od 
veljavnih nacionalnih pravil ali pravil 
Unije;

(b) strožja pravila glede proizvodnje od 
veljavnih nacionalnih pravil ali pravil 
Unije;

(c) priprava standardnih pogodb, 
usklajenih s pravili Unije;

(c) priprava standardnih pogodb in 
klavzul o porazdelitvi vrednosti in 
poštenem nadomestilu, usklajenih s pravili 
Unije;

(ca) priprava standardnih pogodb ali 
klavzul v vinskem sektorju, ki so združljive 
s pravili Unije in lahko vključujejo 
plačilne roke, daljše od 60 dni, in sicer z 
odstopanjem od člena 3(1) Direktive (EU) 
2019/633, za nakup neustekleničenega 
vina v okviru pisnih večletnih pogodb ali 
pogodb med proizvajalcem ali 
preprodajalcem vina in neposrednim 
kupcem, ki postanejo večletne, če so bile 
klavzule v zvezi s temi roki podaljšane 
pred 31. oktobrom 2021;

(d) trženje; (d) trženje;

(e) varstvo okolja; (e) varstvo okolja;

(f) ukrepi za promocijo in izkoriščanje 
potenciala proizvodov;

(f) ukrepi za promocijo in izkoriščanje 
potenciala proizvodov;

(g) ukrepi za zaščito ekološkega 
kmetovanja ter geografskega porekla, 
oznak kakovosti in geografskih označb;

(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;

(h) raziskave, s katerimi se proizvodom 
doda vrednost, zlasti z novimi možnostmi 
uporabe, ki ne ogrožajo javnega zdravja;

(i) študije za izboljšanje kakovosti 
proizvodov;

(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 ohranjanje ali 
izboljšanje stanja okolja;

(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 ohranjanje ali 
izboljšanje stanja okolja;

(k) opredelitev najnižje zahtevane (k) opredelitev minimalnih standardov 



AM\1215893SL.docx PE658.378v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

kakovosti ter minimalnih standardov za 
pakiranje in predstavitev;

za pakiranje in predstavitev;

(l) uporaba certificiranega semena in 
spremljanje kakovosti proizvodov;

(l) uporaba certificiranega semena za 
proizvode, ki ne spadajo na področje 
uporabe Uredbe (EU) 2018/848, in 
spremljanje kakovosti proizvodov;

(m) zdravje živali ali rastlin ali 
varnosti hrane;

(m) preprečevanje in obvladovanje 
fitosanitarnih tveganj, tveganj za zdravje 
živali, tveganj za varnost hrane ali 
okoljskih tveganj, zlasti z ustanavljanjem 
vzajemnih skladov ali prispevanjem v 
takšne sklade;

(n)  ravnanje s stranskimi proizvodi. (n) ravnanje s stranskimi proizvodi in 
njihova valorizacija;
(na) priprava, izvajanje in nadzor 
tehničnih standardov, kar omogoča 
natančno ocenjevanje značilnosti 
proizvoda.

Ta pravila ne škodujejo drugim izvajalcem 
v zadevni državi članici ali Uniji in ne 
smejo imeti nobenega od učinkov iz člena 
210(4) ali biti drugače neskladna z 
veljavnim pravom Unije ali veljavnimi 
nacionalnimi pravili.

Ta pravila, kjer je to ustrezno, ne posegajo 
v Uredbo (EU) 2018/848. Prav tako ne 
škodujejo drugim izvajalcem, ne 
preprečujejo vstopa novim izvajalcem v 
zadevni državi članici ali Uniji in ne smejo 
imeti nobenega od učinkov iz člena 210(4) 
ali biti drugače neskladna z veljavnim 
pravom Unije ali veljavnimi nacionalnimi 
pravili.

4a. Če Komisija sprejme izvedbeni akt 
v skladu s členom 222 te uredbe, s katerim 
dovoli, da se člen 101(1) PDEU ne 
uporablja za sporazume in odločitve iz 
člena 222(1) te uredbe, se lahko ti 
sporazumi in odločitve razširijo pod pogoji 
iz tega člena.
4b. Če država članica razširi pravila iz 
odstavka 1, zadevna organizacija določi 
sorazmerne ukrepe, da se spoštujejo 
pravila iz teh sporazumov, ki so obvezna 
na podlagi razširitve.

5.  Razširitev pravil iz odstavka 1 se v 
celoti objavi v uradni publikaciji zadevne 
države članice, tako da so izvajalci 
obveščeni o njej.

5. Razširitev pravil iz odstavka 1 se v 
celoti objavi v uradni publikaciji zadevne 
države članice, tako da so izvajalci 
obveščeni o njej.

6. Države članice uradno obvestijo 
Komisijo o vsaki odločitvi, sprejeti na 

6. Države članice uradno obvestijo 
Komisijo o vsaki odločitvi, sprejeti na 
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podlagi tega člena. podlagi tega člena.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Predlog spremembe 243
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 f (novo)
Uredba (EU) 1308/2013
Člen 167

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(22f) Člen 167 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 167 „Člen 167

Pravila trženja za boljše in stabilnejše 
delovanje skupnega trga za vino

Pravila trženja za boljše in stabilnejše 
delovanje skupnega trga za vino

1. Države članice pridelovalke lahko 
za boljše in stabilnejše delovanje skupnega 
trga za vino, vključno z grozdjem, moštom 
in vinom, iz katerih se to vino pridobiva, 
zlasti s sklepi, ki jih sprejmejo medpanožne 
organizacije, priznane v skladu s členoma 
157 in 158, določijo pravila trženja za 
urejanje ponudbe.

1. Države članice pridelovalke lahko 
za boljše in stabilnejše delovanje skupnega 
trga za vino, vključno z grozdjem, moštom 
in vinom, iz katerih se to vino pridobiva, 
zlasti s sklepi, ki jih sprejmejo medpanožne 
organizacije, priznane v skladu s členoma 
163a in 158, določijo pravila trženja za 
urejanje ponudbe.

Takšna pravila morajo biti sorazmerna z 
zastavljenim ciljem in ne smejo:

Takšna pravila morajo biti sorazmerna z 
zastavljenim ciljem in ne smejo:

(a) zadevati poslov po prvem trženju 
zadevnega proizvoda;

(a) zadevati poslov po prvem trženju 
zadevnega proizvoda;

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

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

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

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

2. Pravila iz odstavka 1 se v celoti 
objavijo v uradni publikaciji zadevne 
države članice, tako da so izvajalci o njih 
obveščeni.

2. Pravila iz odstavka 1 se v celoti 
objavijo v uradni publikaciji zadevne 
države članice, tako da so izvajalci o njih 
obveščeni.

3. Države članice uradno obvestijo 
Komisijo o vsaki odločitvi, sprejeti na 
podlagi tega člena.

3. Države članice uradno obvestijo 
Komisijo o vsaki odločitvi, sprejeti na 
podlagi tega člena.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Predlog spremembe 244
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 g (novo)
Uredba (EU) 1308/2013
Člen 172 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22g) vstavi se naslednji člen:
„Člen 172a
Porazdelitev vrednosti za medpanožne 
organizacije
Brez poseganja v kakršne koli posebne 
klavzule o porazdelitvi vrednosti v sektorju 
sladkorja se lahko kmetje, pa tudi 
združenja kmetov, in njihovi prvi kupci ter 
eno ali več podjetij, ki delujejo na 
različnih ravneh proizvodne, predelovalne 
ali distribucijske verige, dogovorijo o 
klavzulah o porazdelitvi vrednosti, 
vključno z dogajanjem na referenčnih 
trgih, ki določajo, kako se vsak razvoj 
relevantnih tržnih cen za zadevne 
proizvode ali drugih trgov primarnih 
proizvodov porazdeli med njimi, pri čemer 
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je treba upoštevati proizvodne stroške.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Predlog spremembe 245
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 h (novo)
Uredba (EU) 1308/2013
Člen 172 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22h) vstavi se naslednji člen:
„Člen 172b 
Porazdelitev vrednosti proizvodov z 
zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo
Za proizvode z zaščiteno označbo porekla 
ali zaščiteno geografsko označbo, 
priznano v skladu s pravom Unije, lahko 
medpanožne organizacije, priznane v 
skladu s členom 157, sprejmejo pravila o 
porazdelitvi vrednosti med izvajalci 
dejavnosti na različnih ravneh pridelave 
ter po potrebi predelave in trženja, za 
katere lahko z odstopanjem od člena 
101(1) PDEU zaprosijo za razširitev na 
podlagi člena 164(1) te uredbe.
Takšni sporazumi, odločitve ali usklajene 
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prakse morajo biti sorazmerni z 
zastavljenim ciljem in ne smejo:
(a) zajemati določanja cen končnih 
proizvodov, ki se prodajajo potrošnikom;
(b) preprečevati konkurence za 
bistveni del teh proizvodov;
(c) ustvarjati prevelikega neravnovesja 
med različnimi stopnjami vrednostne 
verige zadevnega sektorja.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Predlog spremembe 246
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Anne Sander
v imenu skupine PPE
Jérémy Decerle
v imenu skupine Renew
Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

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 26 a (novo)
Uredba (EU) 1308/2013
Del IV – poglavje I – člen 206 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 206a
Preprodaja z izgubo
1. Kmetijski proizvodi iz sektorja, 
navedenega v členu 1(2), se ne 
preprodajajo z izgubo.
2. Izjeme od odstavka 1 se nanašajo 
na primere, v katerih lahko države članice 
v ustrezno utemeljenih primerih dovolijo 
preprodajo kmetijskih proizvodov z 
izgubo, da bi preprečile nastajanje 
živilskih odpadkov.
Da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji, se na Komisijo prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 227, s katerimi se ta uredba 
dopolni z določitvijo meril za izjeme v 
zvezi z živilskimi odpadki iz prvega 
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pododstavka.
3. Za namene tega člena:
(a) „preprodaja z izgubo“ pomeni 
prodajo kmetijskih proizvodov za ceno, ki 
je nižja od neto nakupne cene, pri čemer 
se neto nakupna cena razume kot 
nabavna cena po računu, povečana za 
stroške prevoza in davke za transakcijo ter 
zmanjšana za sorazmerni del vseh 
finančnih koristi, ki jih dobavitelj odobri 
kupcu;
(b) „živilski odpadki“ pomeni vsa 
živila, opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) 
št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki so postala odpadek;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Predlog spremembe 247
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 26 b (novo)
Uredba (EU) 1308/2013
Člen 220

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(26b) Člen 220 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 220 Člen 220

Ukrepi v zvezi z boleznimi živali in izgubo 
zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za 
zdravje ljudi, živali ali rastlin

Ukrepi v zvezi z boleznimi živali in rastlin 
ter rastlinskimi škodljivci in izgubo 
zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za 
zdravje ljudi, živali ali rastlin

1. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte, s katerimi sprejme izredne podporne 
ukrepi za prizadeti trg, da se upoštevajo:

1. Komisija lahko sprejme izvedbene 
akte, s katerimi sprejme izredne podporne 
ukrepi za prizadeti trg, da se upoštevajo:

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

(a) trgovinske omejitve znotraj Unije 
in s tretjimi državami, ki lahko izhajajo iz 
uporabe ukrepov za boj proti širjenju 
bolezni živali oziroma širjenju bolezni 
rastlin ali rastlinskih škodljivcev, in

(b) resne motnje na trgu, ki so 
neposredno povezane z izgubo zaupanja 
potrošnikov zaradi tveganja za zdravje 

(b) resne motnje na trgu, ki so 
neposredno povezane z izgubo zaupanja 
potrošnikov zaradi tveganja za zdravje 



AM\1215893SL.docx PE658.378v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

ljudi, živali ali rastlin in nevarnosti bolezni. ljudi, živali ali rastlin in nevarnosti bolezni.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 229(2).

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 229(2).

2. Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo 
za katerega koli od naslednjih sektorjev:

2. Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo 
za vse druge kmetijske proizvode, razen 
proizvodov, ki so navedeni v oddelku 2 
dela XXIV Priloge I.

(a) govejega in telečjega mesa;
(b) mleka in mlečnih proizvodov;
(c) prašičjega mesa;
(d) ovčjega in kozjega mesa;
(e) jajc;
(f) perutnine.
Ukrepi iz točke (b) prvega pododstavka 
odstavka 1 v zvezi z izgubo zaupanja 
potrošnikov zaradi tveganja za zdravje 
ljudi ali rastlin se uporabljajo tudi za vse 
druge kmetijske proizvode, razen 
proizvodov, ki so navedeni v oddelku 2 
dela XXIV Priloge I.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu z 
nujnim postopkom iz člena 228, s katerimi 
razširi seznam proizvodov iz prvih dveh 
pododstavkov tega odstavka.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu z 
nujnim postopkom iz člena 228, s katerimi 
razširi seznam proizvodov iz prvega 
pododstavka tega odstavka.

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) prvega 
pododstavka odstavka 1 se lahko sprejmejo 
samo, če zadevna država članica hitro 
sprejme veterinarsko-sanitarne ukrepe za 
zajezitev bolezni, ter samo v obsegu in za 
časovno obdobje, ki sta nujno potrebna za 
podporo zadevnemu trgu.

4. Ukrepi iz točke (a) prvega 
pododstavka odstavka 1 se lahko sprejmejo 
samo, če zadevna država članica hitro 
sprejme zdravstvene, veterinarske in 
fitosanitarne ukrepe za zajezitev bolezni 
oziroma za spremljanje, nadzor ali 
izkoreninjenje škodljivcev, ter samo v 
obsegu in za časovno obdobje, ki sta nujno 
potrebna za podporo zadevnemu trgu.

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

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

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 

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 
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parkljevki zagotovi delno financiranje v 
višini 60 % takih stroškov.

parkljevki zagotovi delno financiranje v 
višini 60 % takih stroškov.

6. Države članice zagotovijo, da 
primeri, ko proizvajalci prispevajo k 
stroškom, ki jih krijejo države članice, ne 
povzročajo izkrivljanja konkurence med 
proizvajalci v različnih državah članicah.

6. Države članice zagotovijo, da 
primeri, ko proizvajalci prispevajo k 
stroškom, ki jih krijejo države članice, ne 
povzročajo izkrivljanja konkurence med 
proizvajalci v različnih državah članicah.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Predlog spremembe 248
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 26 c (novo)
Uredba (EU) 1308/2013
Člen 222 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26c) vstavi se naslednji člen:
„Člen 222a 
Načrti za spremljanje in obvladovanje 
motenj na trgu
1. Za doseganje ciljev SKP iz člena 
39 PDEU, zlasti posebnega cilja 
stabilizacije trga iz točke (b) člena 1a te 
uredbe, Komisija pripravi načrte za 
spremljanje in obvladovanje motenj na 
trgu, v katerih opredeli svojo 
intervencijsko strategijo za vsak kmetijski 
proizvod iz člena 1 te uredbe.
2. Intervencijska strategija Komisije 
temelji na delu evropske opazovalnice 
kmetijskih trgov iz člena 218a, vključno z 
mehanizmom zgodnjega opozarjanja iz 
člena 218b.
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3. Če pride do motenj na trgu, 
Komisija pravočasno in učinkovito 
uporabi izredne ukrepe iz poglavja I dela 
V, kadar so primerni poleg ukrepov tržne 
intervencije iz naslova I dela II, da bi se 
hitro povrnilo ravnovesje na zadevnem 
trgu, obenem pa zagotovili najustreznejši 
odzivi za posamezne sektorje.
4. Komisija vzpostavi okvir 
smotrnosti, ki omogoča sporočanje, 
spremljanje in ocenjevanje načrtov za 
spremljanje in obvladovanje motenj na 
trgu med njihovim izvajanjem.
5. Komisija do 30. novembra vsako 
leto objavi poročilo o izvajanju načrtov za 
spremljanje in obvladovanje motenj na 
trgu ter izboljšave svoje intervencijske 
strategije.
Poročilo se vsako leto predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu, njegov 
cilj pa je pregledati uspešnost načrta glede 
na učinek, uspešnost, učinkovitost in 
skladnost orodij iz te uredbe, ter oceniti, 
kako Komisija izvršuje svoje pristojnosti 
in proračun v zvezi s spremljanjem, 
preprečevanjem in obvladovanjem motenj 
na trgu.“

Or. en


