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6.3.2013 B7-0080/390 

Predlog spremembe  390 
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 109 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 109 črtano 

Organizacije izvajalcev  

Za namene te uredbe organizacije 
izvajalcev v sektorju oljčnega olja in 
namiznih oljk vključujejo priznane 
organizacije proizvajalcev, priznane 
medpanožne organizacije ali priznane 
organizacije drugih izvajalcev ali njihova 
združenja. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Predlog spremembe  391 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

Britta Reimers 
v svojem imenu 

 

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 110 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Predlog spremembe  392 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

Britta Reimers 
v svojem imenu 

 

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 111 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 111 črtano 

Finančni prispevki nečlanov  

Kadar se pravila priznane organizacije 
proizvajalcev, priznanega združenja 
organizacij proizvajalcev ali priznane 
medpanožne organizacije v skladu s 
členom 110 razširijo in so dejavnosti, ki 
jih pravila zajemajo, v splošnem 
gospodarskem interesu oseb, katerih 
dejavnosti se nanašajo na navedene 
proizvode, se država članica, ki je priznala 
organizacijo, lahko odloči, da 
posamezniki ali skupine, ki niso člani 
organizacije, a imajo korist iz teh 
dejavnosti, organizaciji plačajo v celoti ali 
del finančnega prispevka, kot ga plačujejo 
člani, do višine, do katere so taki prispevki 
namenjeni za pokrivanje neposrednih 
stroškov, ki nastanejo zaradi izvajanja 
zadevnih dejavnosti. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Predlog spremembe  393 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 

Britta Reimers 
v svojem imenu 

 

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 3 - oddelek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prilagoditev ponudbe črtano 

Ukrepi za lažjo prilagoditev ponudbe 
zahtevam trga 

 

Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju 
ukrepanja organizacij iz členov 106 do 
108 za lažjo prilagoditev ponudbe 
zahtevam trga, razen za ukrepe v zvezi z 
umikom proizvodov s trga, je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 160 sprejme v sektorjih 
živih rastlin, govejega in telečjega mesa, 
prašičjega mesa, ovčjega in kozjega mesa, 
jajc in perutnine ukrepe: 

 

(a) za izboljšanje kakovosti;  

(b) za pospeševanje boljše organizacije 
proizvodnje, predelave in trženja; 

 

(c) za lažje beleženje gibanja tržnih cen;  

(d) za omogočanje vzpostavitve 
kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na 
podlagi uporabljenih proizvodnih 
sredstev. 

 

Pravila trženja za izboljšanje in 
stabilizacijo delovanja skupnega trga za 
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vino 

Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja 
skupnega trga za vino, vključno z 
grozdjem, moštom in vinom, iz katerih se 
navedeno vino pridobiva, lahko države 
članice proizvajalke zlasti s sklepi, ki jih 
sprejmejo medpanožne organizacije, 
priznane v skladu s členom 108, določijo 
pravila trženja za urejanje ponudbe. 

 

Takšna pravila se skladajo z zastavljenim 
ciljem in: 

 

(a) se ne nanašajo na nobeno transakcijo 
po prvem trženju zadevnega proizvoda; 

 

(b) ne omogočajo določanja cen, vključno 
z okvirnimi ali priporočenimi cenami; 

 

(c) ne omogočajo zadrževanja prevelikega 
deleža letnega pridelka, ki bi sicer bil na 
voljo; 

 

(d) ne omogočajo zavrnitve izdaje 
nacionalnih potrdil in potrdil Unije, ki so 
potrebna za promet in trženje vina, kadar 
je tako trženje v skladu z navedenimi 
pravili. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Predlog spremembe  394 
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 130a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 130a 

 Opustitev uvoznih dajatev v sektorju 
sladkorja 

 1. Komisija lahko za zagotovitev oskrbe 
evropskega trga za sladkor sprejme 
izvedbene akte, s katerimi za nekatere 
količine v celoti ali delno opusti uporabo 
uvoznih dajatev pri naslednjih proizvodih: 

 (a) sladkor iz oznake KN 1701; 

 (b) izoglukozo iz oznak KN 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 in 1702 90 30. 

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

 2. Komisija vsako leto do 30. novembra 
napove pričakovano količino uvoza 
trsnega sladkorja v Unijo za tisto tržno 
leto. Ta napoved temelji na oceni uvoza 
trsnega sladkorja v Unijo po trgovinskih 
sporazumih med Unijo in državami, ki 
izvažajo trsni sladkor. 

 3. Če se napoved iz odstavka 2 nanaša na 
uvoz, manjši od 3,5 milijona ton, Komisija 
sprejme izvedbene akte po odstavku 1, s 
katerimi zagotovi uvoz trsnega sladkorja v 
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količini, za katero so napovedi uvoza nižje 
od 3,5 milijonov ton. Pri takem dodatnem 
uvozu se vedno daje prednost državam, pri 
katerih za izvoz trsnega sladkorja v Unijo 
že velja ničelna stopnja dajatev. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Predlog spremembe  395 
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 154 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zaradi potrebe po učinkovitem in 

uspešnem odzivu na morebitne motnje na 

trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali 
padci cen na notranjih ali zunanjih trgih ali 
morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na 
trg, je Komisija pooblaščena, da z 

delegiranimi akti v skladu s členom 160 

sprejme ukrepe, ki so potrebni za zadevni 

sektor, ob upoštevanju vseh obveznosti, ki 

izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v 

skladu s členom 218 Pogodbe. 

Ob upoštevanju drugega pododstavka ter 
zaradi potrebe po učinkovitem in uspešnem 

odzivu na resne motnje na trgu zaradi 
dejavnikov, ki povzročajo, ali je velika 
verjetnost, da bodo povzročili znatna 
povišanja ali padce cen na notranjih ali 
zunanjih trgih, je Komisija pooblaščena, da 

z delegiranimi akti v skladu s členom 160 

sprejme ukrepe, ki so potrebni za zadevni 

sektor, ob upoštevanju vseh obveznosti, ki 

izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v 

skladu s členom 218 Pogodbe, če se kateri 
koli drug ukrep, ki je na voljo v skladu 
s to uredbo, zdi nezadosten. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Predlog spremembe  396 
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 
Priloga XYX (novo) 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 PRILOGA XYZ 

 Nacionalne zgornje meje, navedene v 
členu 54(a) 

 Nemčija 2 277 000 

 Poljska       300 000 

Or. en 

 

 

 


