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6.3.2013 B7-0080/373 

Predlog spremembe  373 
Elisabeth Jeggle 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) – 

2011/0281(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 133 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Področje uporabe 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:  

1. V obsegu, potrebnem, da se omogoči 

izvoz na podlagi kotacij ali cen na 

svetovnem trgu, ko pogoji na notranjem 
trgu sodijo v okvir pogojev iz člena 154(1), 
in v okviru omejitev, ki temeljijo na 

sporazumih, sklenjenih v skladu s 

členom 218 Pogodbe, ter v skladu s 
členom 3(5) Pogodbe o Evropski uniji, 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:  

(a) proizvode, ki se izvozijo brez nadaljnje 

predelave, iz naslednjih sektorjev:  

(i) žita;  (i) žita;  

(ii) riža;  (ii) riža;  

(iii) sladkorja, za proizvode iz točk (b) do 

(d) in (g) dela III Priloge I;  

(iii) sladkorja, za proizvode iz točk (b) do 

(d) in (g) dela III Priloge I;  

(iv) govejega in telečjega mesa;  (iv) govejega in telečjega mesa, razen 
živega goveda domačih pasem oznak 
KN 0102;  

(v) mleka in mlečnih proizvodov;  (v) mleka in mlečnih proizvodov;  

(vi) prašičjega mesa;  (vi) prašičjega mesa, razen živih prašičev 
domačih pasem oznak KN 0103;  

(vii) jajc;  (vii) jajc;  
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(viii) perutnine;  (viii) perutnine, razen žive perutnine 
oznak KN 0105;  

(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.  

(b) proizvode iz točk od (a)(i) do (iii), (v), 

(vi) 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, vključno s 
proizvodi, izvoženimi kot blago, ki ni 
zajeto v Prilogi I k Pogodbi, v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 578/2010 z dne 
29. junija 2010, 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.  

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.  

 2a. Brez poseganja v uporabo 
členov 154(1) in 159 razpoložljivo 
nadomestilo za proizvode iz odstavka 1 
znaša 0 EUR. 

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).  

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 
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6.3.2013 B7-0080/374 

Predlog spremembe  374 
Elisabeth Jeggle 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 

 

 

 


