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6.3.2013 B7-0080/361 

Predlog spremembe  361 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 115 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(115) Da bi upoštevali konkretne 
okoliščine, ki opravičujejo popolno ali 
delno upravičenost do izvoznih nadomestil 
in pomagali izvajalcem premostiti obdobje 
med vložitvijo zahtevka in končnim 
plačilom izvoznega nadomestila, je na 
Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe glede ukrepov v zvezi 
z drugim datumom za nadomestilo; s 
posledicami glede plačila izvoznega 
nadomestila, če oznaka proizvoda ali 
namembni kraj, navedena v dovoljenju, 
nista skladna z dejanskih proizvodom ali 
namembnim krajem; s predplačilom 
izvoznih nadomestil, vključno s pogoji za 
polog in sprostitev varščine; s pregledi in z 
dokazili, če obstajajo dvomi glede 
resničnega namembnega kraja proizvodov 
in možnost ponovnega uvoza v carinsko 
območje Unije; z namembnimi kraji, ki se 
obravnavajo kot izvoz iz Unije, vključno z 
namembnimi kraji znotraj carinskega 
ozemlja Unije, ki so upravičeni do 
izvoznih nadomestil. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 



 

AM\929557SL.doc  PE503.601v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.3.2013 B7-0080/362 

Predlog spremembe  362 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 116 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(116) Ob upoštevanju potrebe po 
zagotovitvi, da se proizvodi, za katere se 
uporabljajo izvozna nadomestila, izvozijo 
iz carinskega območja Unije in prepreči 
njihov morebitni povratek v navedeno 
območje ter da se čim bolj zmanjša 
upravno breme izvajalcev pri zbiranju in 
predložitvi dokazil, da so proizvodi, 
upravičeni do nadomestila, dosegli 
namembno državo za diferencirana 
nadomestila, lahko Komisija z 
delegiranimi akti sprejme ukrepe v zvezi: z 
rokom, v katerem mora biti končan izstop 
iz carinskega ozemlja Unije, vključno z 
rokom za začasni ponovni vstop; s 
predelavo proizvodov, za katere se 
uporabljajo izvozna nadomestila, v 
navedenem obdobju; z dokazili, da so 
proizvodi dosegli namembni kraj za 
diferencirana izvozna nadomestila; s 
pragi za nadomestila in pogoji, pod 
katerimi so lahko izvozniki opravičeni 
predložitve takšnega dokazila; s pogoji, v 
katerih neodvisne tretje strani odobrijo 
dokazilo o dospetju na namembni kraj za 
diferencirana izvozna nadomestila. 

črtano 

Or. en 
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Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Predlog spremembe  363 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 117 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(117) Da bi se upoštevale posebnosti 
različnih sektorjev, je na Komisijo treba 
prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 
zvezi s posebnimi zahtevami in pogoji za 
izvajalce in proizvodi, ki so upravičeni do 
izvoznega nadomestila, vključno zlasti z 
opredelitvijo in značilnostmi proizvodov in 
določitvijo koeficientov za namene 
izračuna izvoznih nadomestil. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Predlog spremembe  364 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

 
Predlog uredbe 
Člen 133 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 133 črtano 

Področje uporabe  

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

 

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

 

(i) žita;  

(ii) riža;  

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

 

(iv) govejega in telečjega mesa;  

(v) mleka in mlečnih proizvodov;  

(vi) prašičjega mesa;  

(vii) jajc;  

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

 

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

 

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

 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Predlog spremembe  365 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 134 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 134 črtano 

Razdelitev izvoznih nadomestil  

Količine, ki se jih lahko izvaža z izvoznim 
nadomestilom, se dodeli na podlagi 
metode, ki: 

 

(a) najbolj ustreza naravi proizvoda in 
stanju na zadevnem trgu in ki omogoča 
kar najbolj učinkovito uporabo 
razpoložljivih sredstev, upoštevajoč 
učinkovitost in strukturo izvoza Unije in 
njegov vpliv na tržno ravnotežje brez 
ustvarjanja diskriminacije med zadevnimi 
izvajalci ter zlasti med velikimi in 
majhnimi izvajalci; 

 

(b) ob upoštevanju upravnih zahtev 
udeležencem na trgu povzroča najmanj 
upravnih ovir. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 
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mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/366 

Predlog spremembe  366 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 135 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 135 črtano 

Določitev izvoznih nadomestil  

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

 

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

 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/367 

Predlog spremembe  367 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 136 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 136 črtano 

Dodelitev izvoznih nadomestil  

1. Nadomestila za proizvode iz člena 
133(1)(a), ki se izvozijo brez nadaljnje 
predelave, se lahko odobrijo samo na 
podlagi vloge za izvozno dovoljenje in 
predloženega izvoznega dovoljenja. 

 

2. Nadomestilo, ki se uporablja za 
proizvode iz odstavka 133(1)(a), je tisto 
nadomestilo, ki se uporablja na dan 
zahtevka za dovoljenje, ali nadomestilo, 
določeno v zadevnem razpisnem postopku, 
pri diferenciranem nadomestilu pa tisto 
nadomestilo, ki se uporablja na isti dan: 

 

(a) za namembni kraj, ki je naveden na 
dovoljenju, ali  

 

(b) za dejanski namembni kraj, če se ta 
razlikuje od namembnega kraja, 
navedenega na dovoljenju, pri čemer 
uporabljeni znesek ne presega zneska, ki 
se uporablja za namembni kraj, ki je 
naveden na dovoljenju. 
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Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
ustrezne ukrepe, da bi preprečila zlorabo 
prožnosti iz tega odstavka. Ti ukrepi se 
lahko nanašajo zlasti na postopek za 
predložitev zahtevkov. 

 

3. Ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi 
enakost dostopa do izvoznih nadomestil za 
izvoznike proizvodov iz Priloge I k 
Pogodbi in predelanih proizvodov iz teh 
proizvodov, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 160 za uporabo odstavkov 1 in 2 
tega člena za proizvode iz točke (b) 
člena 133(1) te uredbe. 

 

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

 

4. Nadomestilo se izplača ob predložitvi 
dokazila, da: 

 

(a) so proizvodi izstopili s carinskega 
ozemlja Unije v skladu z izvoznim 
postopkom iz člena 161 carinskega 
zakonika; 

 

(b) so bili pri diferencialnem nadomestilu 
proizvodi uvoženi v namembni kraj, 
naveden na dovoljenju, ali v drug 
namembni kraj, za katerega je bilo 
določeno nadomestilo, ne glede na 
točko (b) odstavka 2. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Predlog spremembe  368 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 137 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 137 črtano 

Izvozna nadomestila za žive živali iz 
sektorja govejega in telečjega mesa 

 

1. Za proizvode iz sektorja govejega in 
telečjega mesa velja, da je treba za 
odobritev in izplačilo nadomestila za izvoz 
živih živali izpolnjevati določbe, ki so v 
zakonodaji Unije uvedene za dobro 
počutje živali in zlasti za njihovo zaščito 
med prevozom. 

 

2. Ob upoštevanju potrebe, da se izvozniki 
spodbudijo k spoštovanju pogojev za 
dobro počutje živali in se omogoči, da 
pristojni organi preverijo pravilne izdatke 
izvoznih nadomestil, kjer je to pogoj za 
izpolnjevanje zahtev za dobro počutje 
živali, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 160 v zvezi z zahtevami za dobro 
počutje živali zunaj carinskega ozemlja 
Unije, vključno z uporabo neodvisnih 
tretjih strani. 

 

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

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/369 

Predlog spremembe  369 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 138 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 138 črtano 

Izvozne omejitve  

Obveznosti glede količin, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu s 
členom 218 Pogodbe, se spoštujejo na 
podlagi izvoznih dovoljenj, izdanih za 
referenčna obdobja, ki se uporabljajo za 
zadevne proizvode. 

 

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
potrebne za spoštovanje obveznosti glede 
količin, vključno z odpravo ali omejitvijo 
izdaje izvoznih dovoljenj, ko se te 
obveznosti presežejo ali se lahko 
presežejo. Ob upoštevanju izpolnjevanja 
obveznosti po Sporazumu STO o 
kmetijstvu konec referenčnega obdobja ne 
vpliva na veljavnost izvoznih dovoljenj. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 
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postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Predlog spremembe  370 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 139 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Predlog spremembe  371 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 140 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 140 črtano 

Izvedbena pooblastila v skladu s 
postopkom pregleda  

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki so potrebni za uporabo tega 
oddelka, zlasti o: 

 

(a) ponovni razdelitvi izvoznih količin, ki 
niso bile dodeljene ali uporabljene;  

(b) o proizvodih, ki jih navaja točka (b) 
člena 133(1).  

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2). 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Predlog spremembe  372 
Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 
Göran Färm in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 141 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 141 črtano 

Druga izvedbena pooblastila  

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

 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvozne subvencije izkrivljajo mednarodne trge in proizvajalcem iz tretjih držav, med katerimi 

jih je veliko v državah v razvoju, nalagajo nerazumno obremenitev. Odbor predlaga, da se 

ohranijo na stopnji nič evrov, da pa se lahko uporabijo v izjemnih kriznih okoliščinah. EU 

mora spoštovati svojo zavezo, sprejeto v okviru ministrskega srečanja STO leta 2005, da bo 

postopoma odpravila vse izvozne subvencije do leta 2013, sicer bo v očeh državljanov 

izgubila verodostojnost. 

 

 

 


