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15.10.2020 A8-0198265

Predlog spremembe 265
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE
Eric Andrieu

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
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Glede na ponavljajoče se motnje 
na kmetijskih trgih, zlasti kar zadeva 
sektorja mleka in sladkorja, bi morala 
Komisija proučiti možnost sprejetja novih 
strožjih regulativnih ukrepov, da bi 
stabilizirali trge, zagotovili primeren 
življenjski standard za kmetijsko skupnost 
in ohranili neodvisno preskrbo s hrano. Ti 
ukrepi bi lahko vključevali uvedbo novih 
orodij za upravljanje ponudbe, s katerimi 
bi izboljšali prejšnji sistem kvot, ali 
uvedbo proticiklične podpore. S temi 
orodji bi stabilizirali in zajamčili  
prihodke proizvajalcev ter preprečili 
prekomerno strukturno proizvodnjo, kar 
so nujni pogoji za uresničitev ambicije 
zelenega dogovora glede kmetijskega 
prehoda.

Or. en
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15.10.2020 A8-0198/266

Predlog spremembe 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) v členu 15 se doda naslednji 
odstavek:
„2a. Svet pri določanju višine cene javne 
intervencije uporabi objektivna in 
pregledna merila, ki so skladna s ciljem 
zagotavljanja primerne življenjske ravni 
kmetijske skupnosti v skladu s 
členom 39 PDEU.“

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se poziva k večji preglednosti pri odločanju Sveta.
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15.10.2020 A8-0198/267

Predlog spremembe 267
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 4 – točka b a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) člen 23 se spremeni:
(i) v odstavku 3 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:
„(b) konzumno mleko in konzumno mleko 
brez laktoze ter mlečni nadomestki na 
rastlinski osnovi.“;
(ii) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:
„6. Proizvodi, ki se razdeljujejo v okviru 
šolske sheme, ne vsebujejo ničesar od 
naslednjega:
(a) dodanih sladkorjev;
(b) dodane soli;
(c) dodanih maščob;
(d) dodanih sladil;
(e) dodanih umetnih ojačevalcev arome 
od E 620 do E 650, kakor so opredeljeni v 
Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta (1a).“;
_________________
1a Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2008 o aditivih za živila 
(UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

Or. en
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Obrazložitev

Z delom (i) predloga spremembe se omogoča, da se v okviru šolskih shem dajo na voljo 
mlečni nadomestki na rastlinski osnovi. Z delom (ii) se zagotavlja, da noben proizvod, ki se 
razdeljuje v okviru šolske sheme, ne bo vseboval dodanega sladkorja, soli, maščob, sladil ali 
ustreznih ojačevalcev arome, in sicer brez izjem. S tem predlogom spremembe se črta drugi 
pododstavek odstavka 6 sedanjega člena Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki državam članicam 
omogoča, da od svojih nacionalnih zdravstvenih in prehranskih organov pridobijo odobritev 
za te dodatke.
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15.10.2020 A8-0198/268

Predlog spremembe 268
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 9 – točka a
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 93 – odstavek 1 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) ki je pridobljen iz sort vinske trte 
vrste Vitis vinifera ali s križanjem vrste 
Vitis vinifera z drugimi vrstami rodu Vitis.

(v) ki je pridobljen iz sort vinske trte 
vrste Vitis vinifera ali Vitis Labrusca ali s 
križanjem vrste Vitis vinifera ali Vitis 
Labrusca z drugimi vrstami rodu Vitis.

Or. en

Obrazložitev

Ni mogoče veljavno utemeljiti, zakaj sorte, ki ne spadajo v vrsto Vitis vinifera, ne bi smele biti 
upravičene do označb porekla. Sorte, kot sta „Uhudler“ ali „fragolino“, se tradicionalno 
gojijo v določenih regijah Evrope, kjer so močno ustaljene v lokalnih kulturah in imajo 
socialno-ekonomski pomen. Te sorte bi bilo treba z natančnimi proizvodnimi specifikacijami 
zaščititi pred vsakršno protipravno prilastitvijo, kar bi bilo koristno tudi zaradi zagotavljanja 
visokih standardov kakovosti.
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15.10.2020 A8-0198/269

Predlog spremembe 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 148

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) člen 148 se nadomesti z 
naslednjim:
„Člen 148
Pogodbena razmerja v sektorju mleka in 
mlečnih proizvodov
1. Če država članica odloči, da morata 
stranki za vsako oddajo surovega mleka 
na njenem ozemlju, ki jo kmet zagotovi 
predelovalcu surovega mleka, skleniti 
pisno pogodbo, in/ali določi, da morajo 
prvi kupci pripraviti pisno ponudbo 
pogodbe o dobavi surovega mleka, ki jo 
zagotovi kmet, ta pogodba in/ali ponudba 
pogodbe izpolnjuje pogoje iz odstavka 2.
Če država članica odloči, da morata 
stranki za oddajo surovega mleka, ki jo 
kmet zagotovi predelovalcu surovega 
mleka, skleniti pisno pogodbo, določi tudi, 
katero fazo ali faze oddaje zajema ta 
pogodba, če oddaja surovega mleka 
poteka prek enega ali več zbiralcev.
V tem členu „zbiralec“ pomeni podjetje, ki 
izvaja prevoz surovega mleka od kmeta ali 
drugega zbiralca do predelovalca 
surovega mleka ali drugega zbiralca, pri 
čemer se lastništvo nad surovim mlekom 
vsakič prenese.
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1a. Če države članice ne izkoristijo 
možnosti, ki jih ponuja odstavek 1 tega 
člena, lahko proizvajalec, organizacija 
proizvajalcev ali združenje organizacij 
proizvajalcev zahtevajo, da morata strani 
za vsako oddajo surovega mleka 
predelovalcu surovega mleka skleniti 
pisno pogodbo in/ali da morajo prvi kupci 
pripraviti pisno ponudbo pogodbe v 
skladu s pogoji iz prvega pododstavka 
odstavka 4 tega člena.
Če je prvi kupec mikro-, malo ali srednje 
podjetje v smislu 
Priporočila 2003/361/ES, pogodba in/ali 
ponudba pogodbe nista obvezni, brez 
poseganja v možnost strani, da uporabita 
standardno pogodbo, ki jo pripravi 
medpanožna organizacija.
2. Pogodba in/ali ponudba pogodbe iz 
odstavkov 1 in 1a:
(a) se pripravi pred oddajo;
(b) se pripravi v pisni obliki in
(c) vsebuje zlasti naslednje elemente:
(i) ceno, ki se plača za oddajo in je:
– nespremenljiva in določena v pogodbi 
in/ali
– izračunana s kombiniranjem različnih 
dejavnikov, določenih v pogodbi, ki 
vključujejo ustrezne in zlahka razumljive 
kazalnike in gospodarske indekse ter 
metodo izračuna končne cene, in sicer na 
podlagi ter z navedbo ustreznih 
proizvodnih in tržnih stroškov, ki so 
enostavno dostopni in razumljivi ter 
odražajo spremembe tržnih razmer, 
oddane količine in kakovost ali sestavo 
oddanega surovega mleka.
V ta namen lahko države članice, ki so se 
odločile za uporabo odstavka 1, določijo 
kazalnike v skladu z objektivnimi merili 
ter na podlagi študij o proizvodnji in 
prehranski verigi, da jih lahko kadar koli 
določijo;
(ii) količino surovega mleka, ki se lahko 
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odda ali se mora oddati, in časovni 
razpored takih oddaj. Klavzul o kaznih za 
mesečne kršitve ni mogoče določiti;
(iii) trajanje pogodbe, ki se lahko sklene 
bodisi za določen ali nedoločen čas z 
določbami o odpovedi;
(iv) podrobnosti o plačilnih rokih in 
postopkih;
(v) načine zbiranja ali oddaje surovega 
mleka ter
(vi) pravila, ki se uporabljajo v primeru 
višje sile.
3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 1a se 
pogodba in/ali ponudba pogodbe ne 
zahteva, kadar član zadruge odda surovo 
mleko zadrugi, katere član je, če statut te 
zadruge ali pravila in odločitve, ki so v 
njem določeni ali iz njega izhajajo, 
vsebujejo določbe s podobnimi učinki, kot 
jih imajo določbe iz točk (a), (b) in (c) 
odstavka 2.
4. Stranki se prosto pogajata o vseh 
elementih pogodb za oddajo surovega 
mleka, ki jih sklenejo kmetje, zbiralci ali 
predelovalci surovega mleka, vključno z 
elementi iz točke (c) odstavka 2.
Ne glede na prvi pododstavek se uporablja 
ena ali več od naslednjih točk:
(a) če se država članica odloči, da je v 
skladu z odstavkom 1 pisna pogodba za 
oddajo surovega mleka obvezna, lahko 
določi:
(i) obveznost strank, da se morajo 
dogovoriti o razmerju med določeno 
dobavljeno količino in ceno, ki se plača za 
to dobavo;
(ii) minimalno trajanje, ki se uporablja 
samo za pisne pogodbe med kmetom in 
prvim kupcem surovega mleka; tako 
minimalno trajanje pogodbe je vsaj šest 
mesecev in ne škoduje pravilnemu 
delovanju notranjega trga;
(b) kadar država članica odloči, da mora 
prvi kupec surovega mleka pripraviti 
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pisno ponudbo pogodbe za kmeta 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 pogodbe je vsaj šest mesecev in ne 
škoduje pravilnemu delovanju notranjega 
trga;
Drugi pododstavek ne posega v pravico 
kmeta, da zavrne tako minimalno trajanje, 
pod pogojem, da to stori pisno. V takem 
primeru se stranki prosto pogajata o vseh 
elementih pogodbe, tudi o elementih iz 
točke (c) odstavka 2.
5. Države članice, ki uporabljajo možnosti 
iz tega člena, o načinu njihove uporabe 
uradno obvestijo Komisijo.
6. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi ukrepe, potrebne za 
enotno uporabo točk (a) in (b) odstavka 2 
in 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 229(2).“;

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se besedilo o pogodbah iz druge alinee odstavka 2(c)(i) uskladi 
z besedilom o pogodbah iz kompromisa o členu 157. Gre za doslednost, in sicer je treba 
zagotoviti, da bo metoda izračuna končne cene dosledno vključena v različne vrste pogodb v 
različnih sektorjih.
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15.10.2020 A8-0198/270

Predlog spremembe 270
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 22 b (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 149

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) člen 149 se nadomesti z 
naslednjim:
„Člen 149
Pogodbena pogajanja v sektorju mleka in 
mlečnih proizvodov
1. Organizacija proizvajalcev v sektorju 
mleka in mlečnih izdelkov, ki je priznana 
v skladu s členom 161(1), se lahko pogaja 
v imenu kmetov, ki so njeni člani, v zvezi z 
njihovo celotno skupno proizvodnjo ali 
njenim delom, o pogodbah za oddajo 
surovega mleka, ki jo kmet zagotovi 
predelovalcu surovega mleka ali zbiralcu 
v smislu drugega pododstavka 
člena 148(1).
2. Organizacije proizvajalcev se lahko 
pogajajo:
(a) ne glede na to, ali so kmetje nanje 
prenesli lastništvo nad surovim mlekom 
ali ne;
(b) ne glede na to, ali je dogovorjena cena 
enaka, kar zadeva skupno proizvodnjo 
nekaterih ali vseh kmetov, ki so njeni 
člani, ali ne;
(c) pod pogojem, da so za to posamezno 
organizacijo proizvajalcev izpolnjeni vsi 
od naslednjih pogojev:
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(i) količina surovega mleka, o kateri se 
tako pogaja, ne presega 7,5 % celotne 
proizvodnje Unije;
(ii) količina surovega mleka, o kateri se 
tako pogaja in ki je proizvedena v kateri 
koli posamezni državi članici, ne presega 
45 % celotne nacionalne proizvodnje te 
države članice ter
(iii) količina surovega mleka, o kateri se 
tako pogaja in ki se odda v kateri koli 
posamezni državi članici, ne presega 45 % 
celotne nacionalne proizvodnje te države 
članice;
(d) 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 odstopajo 
od tega pogoja, kadar imajo kmetje ločena 
proizvodna obrata na različnih 
geografskih območjih;
(e) če zaradi članstva kmeta v zadrugi za 
surovo mleko ne velja obveznost oddaje v 
skladu s pogoji, določenimi v statutu te 
zadruge ali v pravilih in odločitvah, ki so v 
njem predvideni ali iz njega izhajajo, ter
(f) če organizacija proizvajalcev pristojne 
organe države članice ali držav članic, v 
katerih deluje, uradno obvesti o količini 
surovega mleka, o kateri se tako pogaja.
3. Ne glede na pogoje, določene v 
točki (c)(ii) in (iii) odstavka 2, se lahko 
organizacija proizvajalcev pogaja v skladu 
z odstavkom 1, pod pogojem, da za to 
organizacijo proizvajalcev količina 
surovega mleka, o kateri se pogaja, ki se 
proizvede ali odda v državi članici, v 
kateri znaša celotna letna proizvodnja 
surovega mleka manj kot 500 000 ton, ne 
presega 45 % celotne nacionalne 
proizvodnje te države članice.
4. Za namene tega člena navajanje 
organizacij proizvajalcev vključuje 
združenja takih organizacij proizvajalcev.
5. Komisija za namene uporabe točke (c) 
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odstavka 2 in odstavka 3 objavi količine 
surovega mleka, ki se proizvedejo v Uniji 
in državah članicah, na način, ki se ji zdi 
ustrezen, pri čemer uporabi najnovejše 
razpoložljive podatke.
6. Z odstopanjem od točke (c) odstavka 2 
in odstavka 3, tudi če tam določeni pragi 
niso bili preseženi, lahko organ za 
konkurenco iz drugega pododstavka tega 
odstavka v posameznem primeru odloči, 
da bi morala organizacija proizvajalcev 
bodisi ponoviti posamezna pogajanja ali 
jih sploh ne bi smelo biti, če meni, da je to 
potrebno, da se prepreči izključevanje 
konkurence ali resna škoda za mala in 
srednje velika podjetja, ki na ozemlju, za 
katerega je navedeni organ pristojen, 
predelujejo mleko.
V primeru pogajanj, ki se nanašajo na več 
kot eno državo članico, Komisija brez 
uporabe postopka iz člena 229(2) ali (3) 
sprejme odločitev iz prvega pododstavka. 
V drugih primerih to odločitev sprejme 
nacionalni organ za konkurenco iz države 
članice, na katero se nanašajo pogajanja.
Odločitve iz tega odstavka se začnejo 
izvajati šele z datumom, ko so zadevna 
podjetja o njih uradno obveščena.
7. V tem členu:
(a) ‚nacionalni organ za konkurenco‘ 
pomeni organ iz člena 5 Uredbe Sveta 
(ES) št. 1/2003[1b];
(b) ‚MSP‘ pomeni mikro, malo ali srednje 
podjetje v smislu Priporočila 
Komisije 2003/361/ES.
8. Države članice, v katerih potekajo 
pogajanja v skladu s tem členom, 
Komisijo uradno obvestijo o uporabi 
točke (f) odstavka 2 in odstavka 6.“;
_________________
1b Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 
16. decembra 2002 o izvajanju pravil 
konkurence iz členov 101 in 102 Pogodbe 
(UL L 1, 4.1.2003, str. 1).
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Or. en

Obrazložitev

S tem členom se spreminja točka (c), da bi povečali količino surovega mleka, o katerem se 
lahko skupaj pogaja organizacija proizvajalcev, s tem pa jim zagotovili večjo težo v 
pogajanjih z večjimi akterji, ki so skoncentrirani višje v dobavni verigi. Te spremembe vsebuje 
odstavek 2(c)(i–iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Predlog spremembe 271
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 22 c (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 164

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) člen 164 se nadomesti z 
naslednjim:
„Člen 164
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 in niso 
vključeni v navedeno organizacijo 
oziroma združenje, ne glede na to, ali so 
izvajalci posamezniki ali skupine.
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, v primeru proizvodov z 
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zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 
geografsko označbo, priznano v skladu z 
zakonodajo Unije, pa geografski predel, 
določen v specifikaciji proizvoda.
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:
(i) v primeru organizacij proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave najmanj 60 % 
ali
(ii) v drugih primerih vsaj dve tretjini ter
(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 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 
razširitev na druge izvajalce v skladu z 
odstavkom 1, so povezana z enim od 
naslednjih namenov:
(a) poročanje o proizvodnji in razmerah 
na trgu;
(b) strožja pravila glede proizvodnje od 
veljavnih nacionalnih pravil ali pravil 
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Unije;
(c) priprava standardnih pogodb in 
klavzul o porazdelitvi vrednosti in 
poštenem nadomestilu, usklajenih s 
pravili Unije;
(d) trženje;
(e) varstvo 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 ohranjanje 
ali izboljšanje stanja okolja;
(k) preprečevanje in obvladovanje 
fitosanitarnih tveganj, tveganj v zvezi z 
zdravjem živali ali varnostjo hrane ali 
okoljskih tveganj, zlasti z ustanovitvijo 
vzajemnih skladov ali prispevanjem v take 
sklade;
(l) ravnanje s stranskimi proizvodi in 
njihova valorizacija;
(la) priprava, izvajanje in nadzor 
tehničnih standardov, kar omogoča 
natančno ocenjevanje značilnosti 
proizvoda.
Ta pravila ne posegajo v Uredbo 
(EU) 2018/848. Ne škodujejo drugim 
izvajalcem, vključno z ekološkimi 
izvajalci, niti ne preprečujejo vstopa novih 
izvajalcev 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 
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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.
6. Države članice uradno obvestijo 
Komisijo o vsaki odločitvi, sprejeti na 
podlagi tega člena.“;

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zagotoviti, da ekološki pridelovalci ne bodo oškodovani 
zaradi določitve pravil, ki niso prilagojena njihovemu sektorju. Poleg tega je z njim 
odpravljena možnost, da se pravila o pakiranju in semenih naložijo nečlanom organizacije 
proizvajalcev, saj sta ti dve temi še posebej občutljivi za manjše proizvajalce in tiste, ki svoje 
proizvode prodajajo neposredno ali v okviru kratkih dobavnih verig.
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15.10.2020 A8-0198/272

Predlog spremembe 272
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 22 d (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 165

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22d) člen 165 se črta;

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se črta člen 165 o finančnih prispevkih nečlanov. Nepošteno in 
nedemokratično je, da proizvajalci, ki sami niso člani organizacije proizvajalcev, morda 
morajo kljub temu a) upoštevati pravila, ki jih določi organizacija proizvajalcev neke 
velikosti, in b) po tem plačevati finančne prispevke za določitev teh pravil. Očitno je, da 
nečlani niso vključeni v odločanje organizacije proizvajalcev, zato je nesorazmerno, da 
morajo plačevati za določanje pravil, pri katerem niso demokratično sodelovali.
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15.10.2020 A8-0198/273

Predlog spremembe 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 e (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 168

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22e) člen 168 se nadomesti z 
naslednjim:
„Člen 168
Pogodbeni odnosi
1. Če država članica brez poseganja v 
člen 148 o sektorju mleka in mlečnih 
proizvodov ter člen 125 o sektorju 
sladkorja v zvezi s kmetijskimi proizvodi iz 
sektorja, navedenega v členu 1(2), ki ni 
sektor mleka in mlečnih proizvodov ter 
sladkorja, odloči, da:
(a) mora obstajati pisna pogodba med 
strankama za vsako dobavo teh 
proizvodov na njenem ozemlju s strani 
proizvajalca predelovalcu ali distributerju 
in/ali
(b) morajo prvi kupci pripraviti pisno 
ponudbo za pogodbo o dobavi na njenem 
ozemlju teh proizvodov s strani 
proizvajalcev, takšna pogodba ali takšna 
ponudba za sklenitev pogodbe izpolnjuje 
pogoje iz odstavka 4 in 6 tega člena.
1a. Kadar države članice ne izkoristijo 
možnosti, ki jih ponuja odstavek 1 tega 
člena, lahko proizvajalec, organizacija 
proizvajalcev ali združenje organizacij 
proizvajalcev za kmetijske proizvode v 
sektorju iz člena 1(2), razen sektorjev 
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mleka in mlečnih izdelkov ter sladkorja, 
zahtevajo, da morata strani za vsako 
dobavo proizvodov predelovalcu ali 
distributerju skleniti pisno pogodbo in/ali 
da morajo prvi kupci pripraviti pisno 
ponudbo pogodbe v skladu s pogoji iz 
odstavka 4 in prvega pododstavka 
odstavka 6 tega člena.
Če je prvi kupec mikro-, malo ali srednje 
podjetje v smislu 
Priporočila 2003/361/ES, pogodba in/ali 
ponudba pogodbe nista obvezni, brez 
poseganja v možnost strani, da uporabita 
standardno pogodbo, ki jo pripravi 
medpanožna organizacija.
2. Kadar država članica odloči, da mora 
biti med strankama sklenjena pisna 
pogodba, kadar proizvajalec predelovalcu 
dobavi proizvode iz tega člena, odloči tudi, 
katero stopnjo ali stopnje dobave zajema 
taka pogodba, če dobava zadevnih 
proizvodov poteka prek enega ali več 
posrednikov.
Države članice zagotovijo, da določbe, 
sprejete na podlagi tega člena, ne 
škodujejo pravilnemu delovanju 
notranjega trga.
3. V primeru iz odstavka 2 lahko država 
članica vzpostavi mehanizem za 
mediacijo, ki bo zajemal primere, ko ni 
sporazuma o sklenitvi takšne pogodbe, da 
se tako zagotovijo pravični pogodbeni 
odnosi.
4. Vsaka pogodba ali ponudba pogodbe iz 
odstavkov 1 in 1a:
(a) se pripravi pred oddajo;
(b) se pripravi v pisni obliki ter
(c) vsebuje zlasti naslednje elemente:
(i) ceno, ki se plača za oddajo in je:
– nespremenljiva in določena v pogodbi 
in/ali
– izračunana s kombiniranjem različnih 
dejavnikov, določenih v pogodbi, ki 
vključujejo ustrezne in zlahka razumljive 
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kazalnike in gospodarske indekse ter 
metodo izračuna končne cene, in sicer na 
podlagi ter z navedbo ustreznih 
proizvodnih in tržnih stroškov, ki so 
enostavno dostopni in razumljivi ter 
odražajo spremembe tržnih razmer, 
oddane količine in kakovost ali sestavo 
dobavljenih kmetijskih proizvodov.
V ta namen lahko države članice, ki so se 
odločile za uporabo odstavka 1, določijo 
kazalnike v skladu z objektivnimi merili 
ter na podlagi študij o proizvodnji in 
prehranski verigi, da jih lahko kadar koli 
določijo;
(ii) količino in kakovost zadevnih 
proizvodov, ki se lahko dobavijo ali se 
morajo dobaviti, in čas teh dobav;
(iii) trajanje pogodbe, ki se lahko sklene 
bodisi za določen bodisi za nedoločen čas, 
ter določbe o odpovedi;
(iv) podrobnosti o plačilnih rokih in 
postopkih;
(v) načine zbiranja ali dobave kmetijskih 
proizvodov ter
(vi) pravila, ki se uporabljajo v primeru 
višje sile.
5. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 1a se 
pogodba ali ponudba pogodbe ne zahteva, 
kadar član zadruge odda zadevne 
proizvode zadrugi, katere član je, če statut 
te zadruge ali pravila in odločitve, ki so v 
njem določeni ali iz njega izhajajo, 
vsebujejo določbe s podobnimi učinki, kot 
jih imajo določbe iz točk (a), (b) in (c) 
odstavka 4.
6. Stranke se prosto pogajajo o vseh 
elementih pogodb za dobavo kmetijskih 
proizvodov, ki jih sklenejo proizvajalci, 
zbiralci, predelovalci ali distributerji, tudi 
o elementih iz točke (c) odstavka 4. Ne 
glede na prvi pododstavek se uporabljata 
ena ali obe točki:
(a) kadar država članica odloči, da so 
pisne pogodbe za dobavo kmetijskih 
proizvodov obvezne v skladu z 
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odstavkom 1, lahko določi minimalno 
trajanje pogodbe, ki velja samo za pisne 
pogodbe med proizvajalcem in prvim 
kupcem kmetijskih proizvodov. Tako 
minimalno trajanje pogodbe je vsaj šest 
mesecev in ne škoduje pravilnemu 
delovanju notranjega trga;
(b) kadar država članica odloči, da mora 
prvi kupec kmetijskih proizvodov 
proizvajalcu dati pisno ponudbo za 
sklenitev pogodbe v skladu z odstavkom 1, 
lahko določi, da mora ponudba vsebovati 
minimalno trajanje pogodbe, ki je za ta 
namen določeno v nacionalni zakonodaji. 
Tako minimalno trajanje pogodbe je vsaj 
šest mesecev in ne škoduje pravilnemu 
delovanju notranjega trga.
Drugi pododstavek ne posega v pravico 
proizvajalca, da tako minimalno trajanje 
pogodbe zavrne, pod pogojem, da to stori 
pisno. V tem primeru se stranki prosto 
pogajata o vseh elementih pogodbe, tudi o 
elementih iz točke (c) odstavka 4.
7. Države članice, ki uporabljajo možnosti 
iz tega člena, zagotovijo, da sprejete 
določbe ne škodujejo pravilnemu 
delovanju notranjega trga. Države članice 
Komisijo obvestijo o tem, kako 
uporabljajo ukrepe, sprejete na podlagi 
tega člena.
8. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi ukrepe, potrebne za 
enotno uporabo točk (a) in (b) odstavka 4 
ter odstavka 5 tega člena, in ukrepe v zvezi 
z uradnim obveščanjem, ki ga države 
članice izvedejo v skladu s tem členom.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 229(2).“;

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se besedilo o pogodbah iz druge alinee odstavka 4(c)(i) uskladi 
z besedilom o pogodbah iz kompromisa o členu 157. Gre za doslednost, in sicer je treba 
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zagotoviti, da bo metoda izračuna končne cene dosledno vključena v različne vrste pogodb v 
različnih sektorjih.


