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14.10.2020 A8-0198/276

Predlog spremembe 276
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D

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 157 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(22a) 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;

jih sestavljajo predstavniki gospodarskih 
dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, 
vključno s predstavniki organizacij 
proizvajalcev, 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;
(c) imajo poseben namen glede na 
interese 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 
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prihodnjih tržnih trendih na regionalni, 
nacionalni ali mednarodni ravni;
(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;
(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;
(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;
(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;
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(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;
(xi) spodbujanje in raziskovanje 
integrirane, trajnostne pridelave ali 
drugih okolju prijaznih načinov 
pridelave;
(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;
(xiv) prispevanje k ravnanju s 
stranskimi proizvodi ter 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;
(xvi) izvajanje ukrepov za preprečevanje 
in obvladovanje tveganj v zvezi z zdravjem 
živali ter fitosanitarnih in okoljskih 
tveganj.
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 



AM\1215931SL.docx PE658.378v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

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 
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 
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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;
(x) izkoriščanje potenciala ekološkega 
kmetovanja ter varstvo in spodbujanje 
takega kmetovanja, kakor tudi 
proizvodnje proizvodov z označbami 
porekla, oznakami kakovosti in 
geografskimi označbami;
(xi) spodbujanje integrirane pridelave 
ali drugih okolju prijaznih načinov 
pridelave;
(xii) 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; ter
(xiii) izvajanje ukrepov za preprečevanje 
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in obvladovanje tveganj v zvezi z zdravjem 
živali ter fitosanitarnih in okoljskih 
tveganj.

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/277

Predlog spremembe 277
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D
Benoît Biteau
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 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Člen 219 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 219b 
Ukrepi za stabilizacijo proizvodnje v 
obdobjih velikih motenj na trgu
1. Če je Komisija sprejela delegirane 
akte v skladu s členom 219a, je v primeru 
verjetnosti, da se bo resno neravnovesje 
na trgu nadaljevalo ali še poslabšalo, 
Komisija pooblaščena, da sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 227 za 
dopolnitev te uredbe, da bi dopolnila 
ukrepe v skladu s členom 219a z 
naložitvijo dajatev vsem proizvajalcem v 
sektorju iz člena 1(2), ki povečajo svojo 
dobavo v primerjavi z istim obdobjem 
prejšnjega leta:
(a) za isto obdobje iz člena 219a na 
podlagi ustrezno utemeljenih nujnih 
razlogov;
(b) za novo obdobje zmanjšanja, če 
sodelovanje proizvajalcev iz člena 219a ni 
zadoščalo za ponovno uravnoteženje trga.
2. Ob uvedbi ukrepa iz odstavka 1 
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Komisija upošteva razvoj proizvodnih 
stroškov, predvsem vhodnih stroškov.
3. Za zagotovitev učinkovitega in 
ustreznega izvajanja te sheme se Komisiji 
podelijo pooblastila, da v skladu s členom 
227 sprejme delegirane akte za dopolnitev 
te uredbe, da se določi:
(a) znesek dajatev in pogoje, ki jih 
urejajo, za proizvajalce, ki povečajo svoj 
obseg proizvodnje v obdobju zmanjšanja;
(b) posebne pogoje za izvajanje in 
dopolnitev te sheme s shemo zmanjšanja 
obsega proizvodnje iz člena 219a.
4. Te ukrepe lahko po potrebi 
spremljajo drugi ukrepi iz te uredbe, zlasti 
ukrepi iz člena 222.“
5. Če ukrepi, sprejeti v skladu s 
členom 219a in odstavki od 1 do 4 tega 
člena, ne odpravijo velikih motenj na 
trgu, je Komisija pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 227, 
da bi dopolnila ukrepe iz člena 219a in 
tega člena, in sicer z uvedbo obveznega 
zmanjšanja proizvodnje za določeno 
obdobje, ki velja za vse proizvajalce v 
sektorjih, naštetih v členu 1(2) te uredbe. 
V takem primeru se uvede dajatev za vse 
proizvajalce, ki proizvodnje ne zmanjšajo 
za zahtevani odstotek.
Obvezno zmanjšanje proizvodnje se 
uvede:
(a) za isto obdobje iz člena 219a na 
podlagi ustrezno utemeljenih nujnih 
razlogov ali
(b) za novo obdobje zmanjšanja, če 
sodelovanje proizvajalcev iz člena 219a 
in/ali tega člena ni zadoščalo za ponovno 
uravnoteženje trga.
Novo obdobje zmanjšanja iz točke (b) 
drugega pododstavka je mogoče po 
potrebi podaljšati. Da se zagotovi 
učinkovito in sorazmerno izvajanja te 
sheme, je Komisija pooblaščena, da v 
skladu s členom 227 te uredbe sprejme 
delegirane akte za dopolnitev te uredbe, 
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tako da določi:
(a) dolžino obdobja obveznega 
zmanjšanja proizvodnje in njegovega 
podaljšanja, če je potrebno;
(b) odstotek obveznega zmanjšanja za 
vsakega proizvajalca;
(c)  višino in pogoje za dajatve, ki se 
naložijo proizvajalcem, ki v obdobju 
obveznega zmanjšanja svoje proizvodnje 
niso zmanjšali;
(d) posebne pogoje za uvedbo 
obveznega zmanjšanja proizvodnje v 
skladu s členom 219a ter odstavki od 1 do 
4 tega člena.“

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/278

Predlog spremembe 278
Eric Andrieu
v imenu skupine S&D

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 33 a (novo)
Uredba (EU) št. 1308/2013
Priloga VII – del II – točka 3 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(33a) v točki 3 dela II Priloge VII se 
točka (b) nadomesti z naslednjim:
„(a) z dejanskim deležem alkohola 
najmanj 15 vol. % in največ 22 vol. %. 
Izjemoma in za vina, ki se starajo dlje, se 
lahko te omejitve razlikujejo pri nekaterih 
likerskih vinih z registriranim poreklom 
ali geografsko označbo s seznama, ki ga je 
Komisija določila z delegiranim aktom, 
sprejetim v skladu s členom 75(2), če:
– vina, namenjena staranju, ustrezajo 
opredelitvi likerskih vin ter
– dejanski delež alkohola staranih vin ni 
manj kot 14 vol. %;“

Or. en


