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6.3.2013 B7-0080/377 

Predlog spremembe  377 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 52 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(52) Za tržne standarde je treba uvesti 
določbe horizontalne narave. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Predlog spremembe  378 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 55 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(55) Tržni standardi morajo veljati za vse 
kmetijske proizvode, ki se tržijo v Uniji. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Predlog spremembe  379 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 59 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(59) Da se upoštevajo pričakovanja 

potrošnikov in se prispeva k izboljšanju 

gospodarskih pogojev za proizvodnjo in 

trženje kmetijskih proizvodov ter njihove 

kakovosti, da se prilagodi na stalno 

spreminjajoče se tržne pogoje in na 

razvijajoče se zahteve potrošnikov ter da se 

upoštevata razvoj zadevnih mednarodnih 

standardov in tehnični napredek ter se 

prepreči nastajanje ovir za inovativnost 

proizvodov, je na Komisijo treba prenesti 

pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

akti za sprejemanje tržnih standardov po 
sektorjih ali proizvodih, na vseh stopnjah 
trženja, kot tudi odstopanj in izvzetij od 
uporabe takih standardov, ter v zvezi s 

potrebnimi spremembami, odstopanji ali 

izvzetji od opredelitev in prodajnih imen. 

(59) Da se upoštevajo pričakovanja 

potrošnikov in se prispeva k izboljšanju 

gospodarskih pogojev za proizvodnjo in 

trženje kmetijskih proizvodov ter njihove 

kakovosti, da se prilagodi na stalno 

spreminjajoče se tržne pogoje in na 

razvijajoče se zahteve potrošnikov ter da se 

upoštevata razvoj zadevnih mednarodnih 

standardov in tehnični napredek ter se 

prepreči nastajanje ovir za inovativnost 

proizvodov, je na Komisijo treba prenesti 

pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

odstopanji in izvzetji od uporabe takih 
standardov, ter v zvezi s potrebnimi 

spremembami, odstopanji ali izvzetji od 

opredelitev in prodajnih imen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Predlog spremembe  380 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 33 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 33 črtano 

Nacionalna finančna pomoč  

1. V regijah držav članic, kjer je stopnja 
organiziranosti proizvajalcev v sektorju 
sadja in zelenjave še posebno nizka, lahko 
Komisija v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2) z izvedbenimi akti države 
članice na podlagi ustrezno utemeljene 
prošnje pooblasti, da plačajo 
organizacijam proizvajalcev nacionalno 
finančno pomoč v višini do največ 80 % 
finančnih prispevkov iz točke (a) 
člena 30(1). To pomoč se šteje kot dodatek 
k operativnemu skladu. 

 

2. V regijah držav članic, v katerih 
organizacije proizvajalcev, združenja 
organizacij proizvajalcev in skupine 
proizvajalcev iz člena 28 Uredbe (EU) št. 
[…] o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) tržijo manj kot 15 % 
vrednosti proizvodnje sadja in zelenjave in 
v katerih proizvodnja sadja in zelenjave 
predstavlja najmanj 15 % njihove skupne 
kmetijske proizvodnje, lahko Unija na 
prošnjo zadevne države članice povrne 
nacionalno finančno pomoč iz odstavka 1. 
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Komisija se o tem povračilu odloči z 
izvedbenimi akti. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 162(2). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Predlog spremembe  381 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 
Del 2 – naslov 1 – poglavje 2 – oddelek 5a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Oddelek 5a 

 Pomoč v sektorju hmelja 

 Člen 54a 

 Pomoči organizacijam proizvajalcev 

 1. Unija financira plačilo organizacijam 
proizvajalcev v sektorju hmelja, priznanim 
v skladu s členom 106, za financiranje 
ciljev iz točk (i), (ii) ali (iii) člena 106(c). 

 2. Seznam držav članic, ki izvajajo plačila 
organizacijam proizvajalcev iz odstavka 1, 
in njihove nacionalne zgornje meje 
financiranja Unije so navedeni v 
Prilogi XYZ. 

 3. Države članice se lahko odločijo za 
izvajanje plačila iz odstavka 1 do 
1. avgusta v letu pred prvim letom 
izvajanja takšnega plačila. Države članice 
za financiranje plačila porabijo do 0,5 % 
nacionalne zgornje meje iz Priloge II k 
Uredbi (EU) št. [.../...] [DPR]. 

 4. Države članice uradno sporočijo 
odločitev iz odstavka 3 do datuma, 
navedenega v tem odstavku. 

 Člen 54b 
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 Prenesena pooblastila 

 Za zagotovitev, da bo pomoč financirala 
cilje iz člena 106 in da bodo upoštevane 
odločitve držav članic iz člena 54a(3), je 
Komisija v skladu s členom 160 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z: 

 (a) zahtevki za pomoč, vključno s pravili o 
rokih in spremnih dokumentih; 

 (b) upravičenostjo do pomoči, vključno s 
pravili o upravičenih površinah za hmelj 
in izračunom zneskov, ki se plačajo vsaki 
organizaciji proizvajalcev; 

 (c) sankcijami, ki se uporabljajo v 
primeru neupravičenega plačila; 

 (d) revizijo nacionalnih zgornjih meja iz 
Priloge [...]. 

 Člen 54c 

 Izvedbena pooblastila 

 Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi potrebne ukrepe, povezane 
s tem oddelkom, v zvezi z: 

 (a) plačilom pomoči; 

 (b) pregledi in inšpekcijami. 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Predlog spremembe  382 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 
Del 2 – naslov 2 – poglavje 1 – oddelek 1 – pododdelek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošni tržni standard črtano 

Skladnost s splošnim tržnim standardom  

1. Za namene te uredbe je proizvod 
skladen s „splošnim tržnim standardom“, 
če je zdrave in neoporečne tržne 
kakovosti. 

 

2. Če niso bili določeni tržni standardi iz 
pododdelka 3 in direktiv 
Sveta 2000/36/ES28, 2001/112/ES29, 
2001/113/ES30, 2001/114/ES31, 
2001/110/ES32 in 2001/111/ES33, se 
kmetijski proizvodi, ki so pripravljeni za 
prodajo ali dostavo končnim 
uporabnikom na drobno, kot je določeno v 
točki 7 člena 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, 
lahko tržijo samo, če so skladni s splošnim 
tržnim standardom. 

 

3. Proizvod se šteje za skladnega s 
splošnim tržnim standardom, kadar je 
proizvod, namenjen za trženje, v skladu z 
ustreznim standardom, ki ga sprejme ena 
od mednarodnih organizacij iz Priloge V. 

 

Prenesena pooblastila  

Ob upoštevanju potrebe po upoštevanju 
sprememb tržnih razmer in posebnosti 
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posameznega sektorja je Komisija v 
skladu s členom 160 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s 
sprejemanjem, spreminjanjem in 
dovoljevanjem odstopanj od zahtev glede 
splošnega tržnega standarda iz člena 
56(1) in predpisov iz člena 56(3). 

____________ 
28 UL L 197, 03.08.00, str. 19. 
29 UL L 10, 12.01.02, str. 58. 
30 UL L 10, 12.01.02, str. 67. 
31 UL L 15, 17.01.02, str. 19. 
32 UL L 10, 12.01.02, str. 47. 
33 UL L 10, 12.01.02, str. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Predlog spremembe  383 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

 

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 58 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Tržni standardi se lahko uporabijo za 
enega ali več teh proizvodov in/ali 
sektorjev: 

 (a) oljčno olje in namizna olja za 
proizvode iz točke (a) dela VII Priloge I; 

 (b) sadje in zelenjavo; 

 (c) predelano sadje in zelenjavo; 

 (d) banane; 

 (e) žive rastline; 

 (f) jajca; 

 (g) perutnino; 

 (h) mazave maščobe, namenjene za 
prehrano ljudi; 

 (i) hmelj. 

Proizvodi, za katere so bili določeni tržni 

standardi po sektorjih ali proizvodih, se v 

Uniji lahko tržijo le v skladu s takimi 

standardi. 

Proizvodi, za katere so bili določeni tržni 

standardi po sektorjih ali proizvodih, se v 

Uniji lahko tržijo le, če so v skladu s takimi 

standardi. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Predlog spremembe  384 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

Britta Reimers 
 

 

 

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 106 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Organizacije proizvajalcev Organizacije proizvajalcev 

Države članice na zahtevo priznajo 

organizacije proizvajalcev, ki: 

Države članice na zahtevo priznajo 

organizacije proizvajalcev v sektorju sadja 
in zelenjave ter lahko na zahtevo priznajo 
organizacije proizvajalcev v vseh drugih 
sektorjih, ki: 

(a) jih sestavljajo proizvajalci iz sektorjev 
iz člena 1(2); 

(a) jih sestavljajo in vodijo kmetje iz 
posameznega sektorja iz člena 1(2); 

(b) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev; 
(b) so ustanovljene na pobudo kmetov; 

(c) imajo poseben namen, ki lahko 

vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev: 

(c) imajo poseben namen, ki lahko 

vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev: 

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na trg 

proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani; 

(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na trg 

proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani; 

(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in 

stabilizacijo cen proizvajalcev; 

(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in 

stabilizacijo cen proizvajalcev; 

(iv) raziskovanje trajnostnih načinov 

proizvodnje in gibanja trga; 

(iv) raziskovanje trajnostnih načinov 

proizvodnje in gibanja trga; 



 

AM\929553SL.doc  PE503.601v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

(v) pospeševanje in zagotavljanje tehnične 

pomoči za uporabo okolju prijaznih 

postopkov gojenja in pridelave; 

(v) pospeševanje in zagotavljanje tehnične 

pomoči za uporabo okolju prijaznih 

postopkov gojenja in pridelave; 

 (va) spodbujanje in zagotavljanje tehnične 
pomoči za uporabo proizvodnih 
standardov, s katerimi se izboljšuje 
kakovost proizvodov, razvijajo proizvodi z 
zaščiteno oznako porekla in zaščiteno 
geografsko oznako ali proizvodi, ki sodijo 
v okvir nacionalnega znaka kakovosti; 

(vi) ravnanje s stranskimi proizvodi 

pridelave in odpadki, zlasti za varovanje 

kakovosti vode, tal in krajine ter za 

ohranjanje ali spodbujanje biotske 

raznovrstnosti, in 

(vi) ravnanje s stranskimi proizvodi 

pridelave in odpadki, zlasti za varovanje 

kakovosti vode, tal in krajine ter za 

ohranjanje ali spodbujanje biotske 

raznovrstnosti; 

(vii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 

virov in blaženju podnebnih sprememb; 

(vii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 

virov in blaženju podnebnih sprememb; 

 (viia) oblikovanje pobud na področju 
promocije in trženja; 

 (viib) razvijanje pobud za krepitev 
instrumentov za inovacije, zasebnega 
skladiščenja, predelave, oglaševanja 
izdelkov in promocijske prodaje; 

 (viic) preprečevanje in obvladovanje kriz; 

 (viid) spodbujanje uporabe terminskih 
trgov in sistemov zavarovanj s strani 
njihovih članov ter zagotavljanje potrebne 
tehnične pomoči; 

(d) nimajo prevladujočega položaja na 

zadevnem trgu, razen če je to potrebno za 

doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe. 

(d) nimajo prevladujočega položaja na 

zadevnem trgu, razen če je to potrebno za 

doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe; 

 (da) tržijo proizvode, ki niso zajeti v 
Prilogi 1 k Pogodbi, če delež prodanih 
proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I, ne 
presega 49 % celotne tržene količine, ne 
da bi pri tem izgubile priznanje kot 
organizacije proizvajalcev v priznanem 
kmetijskem sektorju. 

Or. en 



 

AM\929553SL.doc  PE503.601v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.3.2013 B7-0080/385 

Predlog spremembe  385 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

Britta Reimers 
 

 

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 106 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 106b 

 Priznanje organizacij proizvajalcev 

 1. Države članice lahko za organizacije 
proizvajalcev priznajo vse pravne osebe ali 
jasno opredeljene dele pravnih oseb, ki 
zaprosijo za tako priznanje, pod pogojem, 
da: 

 (a) izpolnjujejo zahteve iz točk (b) in (c) 
prvega odstavka člena 106; 

 (b) imajo na območju, kjer delujejo, 
minimalno število članov in/ali minimalni 
obseg tržne proizvodnje, ki ju določi 
zadevna država članica; 

 (c) predložijo zadostna jamstva, da lahko 
pravilno izvajajo svoje naloge tako z 
vidika trajanja kot učinkovitosti, 
zagotavljanja človeške pomoči in pomoči v 
materialu in tehniki svojim članom ter 
koncentracije ponudbe; 

 (d) imajo statut, ki je skladen s točkami 
(a), (b) in (c) tega odstavka. 

 2. Države članice se lahko odločijo, da se 
organizacije proizvajalcev, ki so bile 
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priznane pred 1. januarjem 2014 na 
podlagi nacionalne zakonodaje in ki 
izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1 tega 
člena, štejejo, da so priznane kot 
organizacije proizvajalcev v skladu s 
členom 106. 

 3. Organizacije proizvajalcev, ki so bile 
priznane pred 1. januarjem 2014 na 
podlagi nacionalne zakonodaje in ki ne 
izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1 tega 
člena, lahko še naprej izvajajo svoje 
dejavnosti v skladu z nacionalno 
zakonodajo do 1. januarja 2015. 

 4. Države članice: 

 (a) se v štirih mesecih po vložitvi prošnje s 
priloženimi vsemi ustreznimi podpornimi 
dokazili odločijo, ali bodo priznale 
organizacijo proizvajalcev; ta prošnja se 
vloži v državi članici, kjer ima 
organizacija svoj sedež; 

 (b) v presledkih, ki jih določijo same, 
opravljajo nadzor, da zagotovijo, da 
priznane organizacije proizvajalcev 
spoštujejo določbe tega poglavja; 

 (c) v primeru nespoštovanja ali 
nepravilnosti pri izvajanju ukrepov iz tega 
poglavja naložijo tem organizacijam in 
združenjem veljavne kazni, ki so jih 
določile, ter po potrebi odločijo, ali je 
treba preklicati njihovo priznanje; 

 (d) Komisijo enkrat letno, in sicer 
najpozneje 31. marca, obvestijo o vsaki 
odločitvi za priznanje, zavrnitev ali preklic 
priznanja, sprejeti v predhodnem 
koledarskem letu. 

Or. en 
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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 107 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 107 črtano 

Združenja organizacij proizvajalcev  

Države članice na zahtevo priznajo 
združenja organizacij proizvajalcev v 
sektorjih iz člena 1(2), ki so ustanovljena 
na pobudo priznanih organizacij 
proizvajalcev. 

 

Na podlagi pravil, sprejetih v skladu s 
členom 114, lahko združenja organizacij 
proizvajalcev izvajajo katere koli 
dejavnosti ali naloge organizacij 
proizvajalcev. 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  387 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

Britta Reimers 
 

 

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 108 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice na zahtevo priznajo 

medpanožne organizacije v sektorjih iz 

člena 1(2), ki: 

1. Države članice lahko na zahtevo 
priznajo medpanožne organizacije v 

sektorjih iz člena 1(2), ki: 

Or. en 
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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 108 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za medpanožne organizacije v sektorjih 
oljčnega olja in namiznih oljk ter tobaka 
lahko posebni namen iz točke (c) 
odstavka 1 vključuje tudi vsaj enega od 
naslednjih ciljev: 

črtano 

(a) združevanje in uskladitev ponudbe ter 
trgovanje s proizvodi članov; 

 

(b) prilagoditev proizvodnje in skupna 
predelava glede na zahteve trga in 
izboljšanje proizvoda; 

 

(c) spodbujanje racionalizacije in 
izboljšanje proizvodnje in predelave. 

 

Or. en 

 

 

 


