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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 130 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 130a  

 Uvoz surovega sladkorja za prečiščevanje: 
izključno šestmesečno obdobje za stalne 
rafinerije 

 1. Do konca tržnega leta 2019–2020 se 
stalnim rafinerijam dodeli izključna 
uvozna zmogljivost 2 500 000 ton na tržno 
leto, izražena v belem sladkorju. 

 2. Edini predelovalni obrat sladkorne 
pese, ki je v letu 2005 deloval na 
Portugalskem, se šteje za stalno rafinerijo. 

 3. Uvozna dovoljenja za sladkor za 
prečiščevanje se izdajo le stalnim 
rafinerijam pod pogojem, da zadevne 
količine ne presegajo količin iz 
odstavka 1. Dovoljenja je mogoče prenesti 
le med stalnimi rafinerijami, veljajo pa do 
konca tržnega leta, za katero so bila 
izdana. 

 Ta odstavek se uporablja za prvih šest 
mesecev vsakega tržnega leta. 

 4. Ob upoštevanju potrebe po 
zagotavljanju, da se uvoženi sladkor za 
prečiščevanje prečisti v skladu s tem 
pododdelkom, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 160, v katerih 
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določi:  

 (a) nekatere opredelitve za delovanje 
uvoznih režimov iz odstavka 1; 

 (b) pogoje in zahteve za upravičenost, ki 
jih mora izvajalec izpolniti za vložitev 
zahtevka za uvozno dovoljenje, vključno s 
plačilom varščine; 

 (c) pravila o zagroženih upravnih kaznih. 

 5. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi določi potrebna pravila za 
predložitev dokazil in dokumentov v zvezi 
z zahtevami in obveznostmi uvoznikov, 
predvsem stalnih rafinerij. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 162(2). 

Or. en 

Obrazložitev 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries 
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Dăncilă, Eric Andrieu in drugi 
 

Mandat za institucionalna 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 II – naslov II – poglavje II – oddelek III – pododdelek 1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 PODODDELEK 1 

 SISTEM OMEJEVANJA 
PROIZVODNJE V MLEČNEM 
SEKTORJU 

 Člen 103a 

 1. Za namene tega oddelka se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov: 

 (a) „mleko“ pomeni proizvod, dobljen z 
molžo ene ali več krav; 

 (b) „drugi mlečni proizvodi“ pomeni vse 
mlečne proizvode razen mleka, zlasti 
posneto mleko, smetano, maslo, jogurt in 
sir; če je ustrezno, se lahko spremenijo v 
„ekvivalente mleka“ z uporabo 
koeficientov, ki jih z izvedbenimi akti 
določi Komisija; 

 (c) „proizvajalec“ pomeni kmeta s 
kmetijskim gospodarstvom na 
geografskem ozemlju države članice, ki 
proizvaja in trži mleko ali ki namerava to 
početi v zelo bližnji prihodnosti; 

 (d) „kmetijsko gospodarstvo“: kot je 
opredeljeno v členu 4 uredbe EU o 
neposrednih plačilih; 
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 (e) „odkupovalec“ pomeni podjetje ali 
skupino, ki od proizvajalcev kupuje mleko 
za: 

 – zbiranje, pakiranje, skladiščenje, 
hlajenje ali predelavo, vključno na 
podlagi pogodbe; 

 – prodajo enemu ali več podjetjem, ki 
obdelujejo ali predelujejo mleko ali druge 
mlečne izdelke; 

 (f) „oddaja“ pomeni vsako oddajo mleka, 
ne pa tudi drugih mlečnih proizvodov, 
neposredno odkupovalcu,ki jo opravi 
proizvajalec, pri čemer prevoz lahko 
izvede proizvajalec, kupec, podjetje, ki 
predeluje ali obdeluje take izdelke, ali 
tretja stran; 

 (g) „neposredna prodaja“ pomeni vsako 
prodajo ali prenos mleka neposredno 
potrošniku, ki ju opravi proizvajalec, ter 
vsako prodajo ali prenos drugih mlečnih 
proizvodov, ki ju opravi proizvajalec; 

 (h) „trženje“ pomeni oddajo mleka ali 
neposredno prodajo mleka ali drugih 
mlečnih izdelkov; 

 (i) „individualna kvota“ pomeni kvoto 
proizvajalca 1. aprila katerega koli 
dvanajstmesečnega obdobja; 

 (j) „nacionalna kvota“ pomeni kvoto iz 
člena 103b, ki se določi za posamezno 
državo članico; 

 (k) „razpoložljiva kvota“ pomeni kvoto, ki 
je proizvajalcem na voljo 31. marca v 
dvanajstmesečnem obdobju, za katero se 
izračuna presežna dajatev ob upoštevanju 
vseh prenosov, prodaj, pretvorb in 
začasnih prerazporeditev iz te uredbe, ki 
so bili izvedeni v tem dvanajstmesečnem 
obdobju. 

 2. Kar zadeva opredelitve v točki (e) 
odstavka 1, se za odkupovalca šteje tudi 
vsaka skupina odkupovalcev na istem 
geografskem območju, ki izvaja upravne 
in knjigovodske dejavnosti, potrebne za 
plačilo presežne dajatve v imenu svojih 
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članov. Za namene prvega stavka tega 
pododstavka se Grčija šteje za enotno 
geografsko območje in lahko uradni 
organ šteje za skupino odkupovalcev. 

 3. Komisija lahko zlasti za zagotovitev, da 
trženo mleko ali drugi trženi mlečni 
izdelki ne bi bili izključeni iz ureditve s 
kvotami, ob upoštevanju opredelitve 
„oddaje“ iz točke (f) z delegiranimi akti 
prilagodi opredelitev „neposredne 
prodaje“. 

 Člen 103b 

 Nacionalne kvote 

 1. Nacionalne kvote za proizvodnjo mleka 
in drugih mlečnih izdelkov, trženih v petih 
zaporednih obdobjih dvanajstih mesecev z 
začetkom 1. aprila 2015 (v nadaljnjem 
besedilu „dvanajstmesečna obdobja“), so 
določene v Prilogi [IVa]. 

 2. Kvote iz odstavka 1 se razdelijo med 
proizvajalce skladno s členom 103c, pri 
tem pa se razlikuje med oddajo in 
neposredno prodajo. Vsaka prekoračitev 
nacionalnih kvot se določi na nacionalni 
ravni v vsaki državi članici v skladu s tem 
oddelkom, pri tem pa se razlikuje med 
oddajo in neposredno prodajo. 

 3. Nacionalne kvote, navedene 
v Prilogi (IVa), se določijo brez poseganja 
v morebitni pregled na podlagi splošnih 
razmer na trgu in posebnih pogojev, ki 
obstajajo v določenih državah članicah. 

 4. Nacionalne kvote za Bolgarijo, Češko, 
Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, 
Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, 
Slovenijo in Slovaško vključujejo vse 
mleko ali ekvivalent mleka, ki je oddan 
odkupovalcu ali prodan neposredno, ne 
glede na to, ali je proizvedeno ali trženo v 
skladu s prehodnimi ukrepi, ki se 
uporabljajo za te države. 

 5. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
pravila, ki so potrebna za enotno uporabo 
tega člena v državah članicah. S temi 
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pravili se določijo postopki, obveščanje in 
tehnična merila. 

 Člen 103c 

 Individualne kvote 

 1. Individualna kvota oziroma kvote 
proizvajalcev na dan 1. aprila 2015 so 
enake njihovi individualni referenčni 
količini na dan 31. marca 2015 brez 
poseganja v prenos, prodajo in pretvorbo 
kvote, ki začne veljati na dan 1. aprila 
2015. 

 2. Proizvajalci imajo lahko bodisi eno ali 
dve individualni kvoti, eno za oddaje in 
drugo za neposredne prodaje. 
Proizvajalčeve količine lahko iz ene kvote 
v drugo pretvori samo pristojni organ 
države članice na ustrezno utemeljeno 
zahtevo proizvajalca. 

 3. Kadar ima proizvajalec dve kvoti, se 
njegov prispevek za katero koli dolgovano 
presežno dajatev izračuna ločeno za vsako 
kvoto. 

 4. Komisija lahko finsko nacionalno 
kvoto, dodeljeno za oddaje iz člena 105l, 
poveča z izvedbenimi akti za nadomestilo 
finskim proizvajalcem „SLOM“ na največ 
200 000 ton. Ta rezerva, ki se dodeli 
skladno z zakonodajo Skupnosti, se mora 
uporabiti izključno v imenu proizvajalcev, 
katerih pravica, da ponovno začnejo 
proizvodnjo, je bila prizadeta zaradi 
pristopa. 

 5. Individualne kvote se po potrebi 
spremenijo za vsako zadevno 
dvanajstmesečno obdobje, tako da vsota 
individualnih kvot za oddajo in za 
neposredno prodajo za vsako državo 
članico ne presega ustreznega dela 
nacionalne kvote, prilagojene v skladu s 
členom 103e, ob upoštevanju vseh znižanj 
zaradi dodelitve v nacionalno rezervo, 
kakor je določeno v členu 103g. 

 Člen 103d 
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 Dodelitev kvot iz nacionalne rezerve 

 Države članice sprejmejo pravila, ki 
omogočajo, da se proizvajalcem dodelijo 
vse kvote ali del teh kvot iz nacionalne 
rezerve, kakor je predvideno v členu 103g, 
na podlagi objektivnih meril, o katerih je 
treba obvestiti Komisijo. 

 Člen 103e 

 Upravljanje kvot 

 1. Komisija za vsako državo članico in za 
vsako obdobje pred iztekom tega obdobja z 
izvedbenimi akti iz člena 103v prilagodi 
razdelitev nacionalnih kvot med „oddajo“ 
in „neposredno prodajo“ glede na 
pretvorbe med individualnimi kvotami za 
oddajo in za neposredno prodajo, ki jih 
zahtevajo proizvajalci. 

 2. Države članice vsako leto do datumov, 
ki jih določi Komisija, in skladno s pravili, 
ki jih Komisija skladno s členom 162 
določi z izvedbenimi akti, Komisiji pošljejo 
informacije, potrebne za: 

 (a) prilagoditev iz odstavka 1 tega člena; 

 (b) izračun presežne dajatve, ki jo mora 
plačati posamezna država članica. 

 Člen 103f 

 Vsebnost maščob 

 1. Vsakemu proizvajalcu se dodeli 
referenčna vsebnost maščob, ki se uporabi 
za individualno kvoto za oddajo, ki je bila 
dodeljena temu proizvajalcu. 

 2. Za kvote, dodeljene proizvajalcem 
31. marca 2015 v skladu s 
členom 105c(1), je referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 enaka referenčni 
vsebnosti maščob, ki se uporablja za 
navedeno kvoto na ta datum. 

 3. Referenčna vsebnost maščob se 
spremeni med pretvorbo iz člena 103c(2) 
ter pri pridobivanju, prenosu ali začasnem 
prenosu kvot v skladu s pravili, ki jih 
oblikuje Komisija z izvedbenimi akti 
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skladno s členom 103v(b). 

 4. Za nove proizvajalce, ki imajo 
individualno kvoto za oddajo dodeljeno v 
celoti iz nacionalnih rezerv, se vsebnost 
maščob določi v skladu s pravili, ki jih 
oblikuje Komisija z izvedbenim aktom 
skladno s členom 103v(b). 

 5. Individualna referenčna vsebnost 
maščob iz odstavka 1 se prilagodi, kadar 
je ustrezno, ob začetku veljavnosti te 
uredbe in nato po potrebi na začetku 
vsakega dvanajstmesečnega obdobja, tako 
da se ponderirano povprečje posamezne 
reprezentativne vsebnosti maščob za vsako 
državo članico ne prekorači za več kot 
0,1 gram na kg referenčne vsebnosti 
maščob, določene v Prilogi [VIa]. 

 Člen 103g 

 Nacionalna rezerva 

 1. Vsaka država članica vzpostavi 
nacionalno rezervo kot del nacionalnih 
kvot, določenih v Prilogi [IVa], zlasti za 
dodelitve, predvidene v členu 103b. 
Nacionalna rezerva se obnovi, kakor je 
ustrezno, z odvzemom nekaterih kvot, kot 
je predvideno v členu 103h, z zadržanjem 
dela prenosov, kot je predvideno 
v členu 103n, ali s splošnim znižanjem 
vseh individualnih kvot. Omenjene kvote 
obdržijo svoj prvotni namen, tj. oddajo ali 
neposredno prodajo. 

 2. Vse dodatne kvote, dodeljene državi 
članici, se samodejno razporedijo v 
nacionalno rezervo in razdelijo na oddajo 
in neposredno prodajo v skladu s 
predvidenimi potrebami. 

 3. Kvote, ki se razporedijo v nacionalno 
rezervo, nimajo referenčne vsebnosti 
maščob. 

 Člen 103h 

 Primeri neaktivnosti 

 1. Kadar fizična ali pravna oseba z 
individualnimi kvotami med 
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dvanajstmesečnim obdobjem ne izpolnjuje 
več pogojev iz člena 103a a(c), se ustrezne 
količine vrnejo v nacionalno rezervo 
najkasneje do 1. aprila naslednjega 
koledarskega leta, razen če ta oseba 
najkasneje tega dne ponovno postane 
proizvajalec v smislu člena 103b. 

 Kadar ta oseba najkasneje do konca 
drugega dvanajstmesečnega obdobja po 
umiku ponovno postane proizvajalec, se 
cela individualna kvota ali njen del, ki je 
bil odvzet, vrne tej osebi najkasneje do 
1. aprila po datumu vloge. 

 2. Kadar proizvajalci na trg ne dajo 
količine, ki je enaka najmanj 85 % 
njihove individualne kvote v najmanj 
enem dvanajstmesečnem obdobju, se 
države članice lahko odločijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se v nacionalno rezervo 
vrne celotna neuporabljena kvota ali njen 
del. 

 Države članice lahko določijo, pod 
kakšnimi pogoji se kvota ponovno dodeli 
zadevnemu proizvajalcu, če ta začne 
ponovno dajati na trg. 

 3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v 
primeru višje sile in v ustrezno 
utemeljenih primerih, ki začasno vplivajo 
na proizvodno zmogljivost zadevnih 
proizvajalcev in jih je priznal pristojni 
organ. 

 Člen 103i 

 Začasni prenosi 

 1. Do konca vsakega dvanajstmesečnega 
obdobja države članice za zadevno 
obdobje odobrijo vse začasne prenose dela 
individualnih kvot, ki jih proizvajalci, 
upravičeni do njih, ne nameravajo 
uporabiti. 

 Države članice lahko urejajo postopke 
prenosa skladno s kategorijami zadevnih 
proizvajalcev ali mlečnih proizvodnih 
struktur, jih lahko omejijo na raven 
odkupovalca ali dovolijo celotne prenose 
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znotraj regij v primerih, navedenih 
v členu 101h(3), ter določijo, do kakšnega 
obsega lahko prenosnik ponovi postopke 
prenosa. 

 2. Vsaka država članica se lahko odloči, 
da ne bo izvajala odstavka 1 na podlagi 
enega ali obeh naslednjih meril: 

 (a) potrebe po pospeševanju strukturnih 
sprememb in prilagoditev; 

 (b) prednostnih upravnih potreb. 

 Člen 103j 

 Prenosi kvot skupaj z zemljiščem 

 1. Individualne kvote se s kmetijskim 
gospodarstvom prenesejo na proizvajalce, 
ki ga prevzamejo, ko se proda, zakupi, 
prenese z dejanskim ali pričakovanim 
dedovanjem ali na drug način, ki ima 
primerljive pravne posledice za 
proizvajalce, v skladu s podrobnimi 
pravili, ki jih določijo države članice ob 
upoštevanju površin, uporabljenih za 
mlečno proizvodnjo, ali drugih 
objektivnih meril in, kadar je primerno, 
katerega koli sporazuma med strankama. 
Del kvote, ki, kjer je to primerno, ni bil 
prenesen s kmetijskim gospodarstvom, se 
doda k nacionalni rezervi. 

 2. Kadar so bile kvote prenesene ali se 
prenašajo v skladu z odstavkom 1 s 
kmetijskimi zakupi ali na drugačen način 
s primerljivimi pravnimi posledicami, 
lahko države članice na podlagi 
objektivnih meril in z namenom, da se 
zagotovi pripis kvot samo proizvajalcem, 
odločijo, da se kvota ne prenese skupaj s 
kmetijskim gospodarstvom. 

 3. Kadar se zemljišče prenese na javne 
organe in/ali za uporabo v javnem 
interesu ali kadar se prenos izvede za 
nekmetijske namene, države članice 
zagotovijo, da se sprejmejo potrebni 
ukrepi za zaščito upravičenih interesov 
strank in zlasti da lahko proizvajalci, ki 
opustijo takšno zemljišče, nadaljujejo 
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proizvodnjo mleka, če tako želijo. 

 4. Kadar se stranki ne sporazumeta, pri 
zakupih, ki so pred iztekom in jih ni 
mogoče obnoviti pod podobnimi pogoji, 
ali v okoliščinah s primerljivimi pravnimi 
posledicami se zadevne individualne kvote 
v celoti ali delno prenesejo na 
proizvajalca, ki jih prevzema, v skladu z 
določbami, ki so jih sprejele države 
članice, in ob upoštevanju upravičenih 
interesov strank. 

 Člen 103k 

 Posebni ukrepi prenosa 

 1. Za uspešno prestrukturiranje 
proizvodnje mleka ali izboljšanje okolja 
lahko države članice v skladu s 
podrobnimi pravili, ki jih določijo ob 
upoštevanju upravičenih interesov 
zadevnih strank: 

 (a) dodelijo nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih proizvajalcem, ki se 
zavežejo, da bodo nepreklicno v celoti ali 
delno opustili proizvodnjo mleka, in tako 
sproščene kvote dajo v nacionalne 
rezerve; 

 (b) na podlagi objektivnih meril določijo 
pogoje, po katerih lahko proizvajalci na 
začetku dvanajstmesečnega obdobja v 
zameno za plačilo dosežejo, da jim 
pristojni organ ali ustanova, ki ga ta 
organ imenuje, ponovno dodeli 
individualne kvote, ki so jih ob koncu 
prejšnjega dvanajstmesečnega obdobja 
nepreklicno sprostili drugi proizvajalci v 
zameno za nadomestilo v enem ali več 
letnih obrokih, ki so enaki zgoraj 
navedenemu plačilu; 

 (c) centralizirajo in nadzorujejo prenose 
kvot brez zemljišča; 

 (d) pri zemljiščih, prenesenih za 
izboljšanje okolja, predvidijo, da se 
zadevna individualna kvota dodeli 
proizvajalcu, ki opusti zemljišče, vendar 
želi nadaljevati proizvodnjo mleka; 
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 (e) na podlagi objektivnih meril določijo 
regije ali območja zbiranja, znotraj 
katerih je dovoljen nepreklicni prenos 
kvot brez prenosa ustreznih zemljišč s 
ciljem izboljšanja strukture proizvodnje 
mleka; 

 f)  na zahtevo proizvajalca, podano 
pristojnemu organu ali ustanovi, ki jo 
imenuje ta organ, dovolijo dokončni 
prenos kvot brez prenosa ustreznega 
zemljišča ali obratno, da se izboljša 
struktura proizvodnje mleka na ravni 
kmetijskega gospodarstva ali omogoči 
ekstenzifikacija proizvodnje. 

 2. Odstavek 1 se lahko izvaja na 
nacionalni ravni, na ustrezni teritorialni 
ravni ali na določenih zbiralnih območjih. 

 Člen 103l 

 Zadržanje kvot 

 1. Pri prenosih iz členov 103j in 103k 
lahko države članice na podlagi 
objektivnih meril zadržijo del 
individualnih kvot za svojo nacionalno 
rezervo. 

 2. Kadar so bile kvote z ustreznim 
zemljiščem ali brez njega prenesene ali se 
prenašajo v skladu s členoma 103j in 103k 
s kmetijskimi zakupi ali na drug način 
s primerljivimi pravnimi posledicami, 
lahko države članice na podlagi 
objektivnih meril in z namenom, da se 
zagotovi dodelitev kvot samo 
proizvajalcem, določijo, ali in pod 
kakšnimi pogoji se celotna prenesena 
kvota ali njen del kvote vrne v nacionalno 
rezervo. 

 Člen 103n 

 Pomoč za pridobitev kvot 

 Noben javni organ ne sme za prodajo, 
prenos ali dodelitev kvot v skladu s tem 
oddelkom dodeliti finančne pomoči, 
povezane neposredno s pridobitvijo kvot. 

 Člen 103m 
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 Presežna dajatev 

 1. Za mleko in druge mlečne izdelke, ki se 
dajejo na trg in presegajo nacionalno 
kvoto, se plača presežna dajatev. 

 Dajatev za 100 kilogramov mleka znaša 
27,83 EUR. 

 2. Države članice Skupnosti dolgujejo 
presežno dajatev, ki izhaja iz prekoračitev 
nacionalne kvote, določene na nacionalni 
ravni ločeno za oddajo in neposredno 
prodajo, in plačajo 99 % dolgovanega 
zneska v Evropski kmetijski jamstveni 
sklad med 16. oktobrom in 
30. novembrom po zadevnem 
dvanajstmesečnem obdobju. 

 3. Če dajatev iz odstavka 1 ni bila plačana 
pred rokom zapadlosti, Komisija po 
posvetu z Odborom za kmetijske sklade od 
mesečnih plačil v smislu člena xx in 
odstavka x člena xx horizontalne uredbe 
(ES) odšteje vsoto, enakovredno neplačani 
presežni dajatvi. Preden Komisija sprejme 
odločitev, opozori zadevno državo članico, 
ki v enem tednu sporoči svoje stališče. 
Člen xx horizontalne uredbe (ES) ne 
velja. 

 Člen 103o 

 Prispevek proizvajalcev k dolgovani 
presežni dajatvi 

 Presežna dajatev se v skladu s členoma 
103m in 103s v celoti razdeli med 
proizvajalce, ki so prispevali k vsaki 
prekoračitvi nacionalnih kvot iz 
člena 103b(2). 

 Proizvajalci so ne glede na člena 103p in 
103s(1) dolžni državi članici plačati svoj 
prispevek k dolgovani presežni dajatvi, 
izračunani skladno s členi 103e, 103f in 
103p, ker so prekoračili svoje razpoložljive 
kvote. 

 Člen 103p 

 Presežna dajatev na oddajo 

 1. Za pripravo končnega obračuna 
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presežne dajatve se količine, ki jih odda 
vsak proizvajalec, povečajo ali zmanjšajo, 
da tako odsevajo vsakršno razliko med 
dejansko in referenčno vsebnostjo 
maščob. 

 2. Na podlagi odločitve države članice se 
prispevek vsakega proizvajalca k plačilu 
presežne dajatve – potem ko je bil kateri 
koli neuporabljeni del nacionalne kvote, 
dodeljene za oddaje, ponovno dodeljen ali 
ne – določi v sorazmerju z individualnimi 
kvotami vsakega proizvajalca ali v skladu 
z objektivnimi merili, ki jih določijo 
države članice: 

 a) bodisi na nacionalni ravni na podlagi 
količine, za katero je bila presežena kvota 
vsakega proizvajalca, 

 b) bodisi najprej na ravni odkupovalca in 
potem na nacionalni ravni, kadar je to 
primerno. 

 Člen 103q 

 Vloga odkupovalcev 

 1. Odkupovalci so odgovorni, da od 
proizvajalcev zberejo prispevke, ki jih ti 
dolgujejo zaradi presežne dajatve, in 
pristojnemu organu države članice pred 
datumom, ki ga določi Komisija z 
izvedbenimi akti v skladu s členom 
103v(d), (f) in (g), plačajo znesek teh 
prispevkov, odštetih od cene mleka, 
plačane proizvajalcem, odgovornim za 
prekoračitev, sicer pa zbranih na druge 
ustrezne načine. 

 2. Kadar odkupovalec v celoti ali delno 
nadomesti enega ali več drugih 
odkupovalcev, se individualne kvote, ki so 
na voljo proizvajalcem, upoštevajo za 
preostanek tekočega dvanajstmesečnega 
obdobja, in sicer po odštetju že oddanih 
količin in ob upoštevanju njihove 
vsebnosti maščob. Ta odstavek se 
uporablja tudi, kadar proizvajalec izvaja 
prenos z enega odkupovalca na drugega. 

 3. Kadar oddane količine proizvajalca v 
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referenčnem obdobju presegajo njegovo 
razpoložljivo kvoto, lahko ustrezna država 
članica odloči, da odkupovalec od cene 
mleka pri kateri koli oddaji zadevnega 
proizvajalca, ki presega kvoto, odšteje 
predplačilo proizvajalčevega prispevka v 
skladu s podrobnimi pravili, ki jih določi 
država članica. Država članica lahko 
s posebno ureditvijo omogoči 
odkupovalcem, da odštejejo to predplačilo, 
kadar proizvajalci oddajajo različnim 
odkupovalcem. 

 Člen 103r 

 Izdajanje dovoljenj 

 Države članice morajo vnaprej odobriti 
status odkupovalcev v skladu z merili, ki 
jih določi Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 103u(f) in skladno s 
postopkom, določenim z izvedbenimi akti 
v skladu s členom 103v. 

 Člen 103s 

 Presežna dajatev na neposredno prodajo 

 1. Pri neposredni prodaji se prispevek 
vsakega proizvajalca k plačilu presežne 
dajatve določi z odločbo države članice, 
potem ko je bil kateri koli neuporabljeni 
del nacionalne kvote, dodeljene za 
neposredno prodajo, ponovno dodeljen ali 
ne, na ustrezni teritorialni ravni ali 
nacionalni ravni. 

 2. Države članice določijo podlago za 
izračun proizvajalčevega prispevka k 
dolgovani presežni dajatvi na celotno 
količino prodanega mleka, prenesenega 
ali uporabljenega za proizvodnjo 
prodanih ali prenesenih mlečnih izdelkov, 
z uporabo meril, ki jih določi Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 
103u(b). 

 3. Pri sestavi končnega obračuna 
presežne dajatve se ne upošteva noben 
popravek, povezan z vsebnostjo maščob. 

 4. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s 
točkama (d) in (f) člena 103v določi, kako 
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in kdaj se presežna dajatev plača 
pristojnemu organu države članice. 

 Člen 103t 

 Preplačani ali neplačani zneski 

 1. Kadar se pri oddaji ali neposredni 
prodaji ugotovi, da presežna dajatev 
zapade v plačilo, prispevek, pobran od 
proizvajalcev, pa je večji od te dajatve, 
lahko država članica: 

 a) deloma ali v celoti uporabi presežek za 
financiranje ukrepov iz člena 103k(1)(a) 
in/ali 

 b) ga deloma ali v celoti prerazporedi na 
proizvajalce: 

 – ki spadajo v prednostne kategorije, ki jih 
določi država članica na podlagi 
objektivnih meril, in v obdobju, ki ga 
določi Komisija z delegiranimi akti v 
skladu s členom 103u(g), ali 

 – na katere vpliva izjemni položaj, ki 
izvira iz nacionalnega predpisa, ločenega 
od sistema kvot za mleko in druge mlečne 
izdelke, določenega v tem poglavju. 

 2. Kadar se ugotovi, da ni izplačljiva 
nobena presežna dajatev, se vsa 
predplačila, ki jih zberejo odkupovalci ali 
država članica, povrnejo najkasneje do 
konca naslednjega dvanajstmesečnega 
obdobja. 

 3. Kadar odkupovalec ne izpolni 
obveznosti, da bi zbral prispevek 
proizvajalcev k presežni dajatvi v skladu 
s členom 103a, lahko država članica zbere 
neplačane zneske neposredno od 
proizvajalca brez poseganja v morebitne 
kazni, ki jih izreče odkupovalcu, ki ne 
izpolnjuje obveznosti. 

 4. Kadar proizvajalec ali odkupovalec ne 
upošteva roka za plačilo, se državi članici 
plačajo zamudne obresti, ki jih določi 
Komisija s skladu s členom 103v(e). 

 Člen 103u 
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 Delegirani akti 

 Da bi sistem mlečnih kvot dosegel svoje 
cilje, zlasti glede učinkovitosti pri uporabi 
in izračunu individualnih kvot ter glede 
pobiranja in uporabe dajatev, Komisija z 
delegiranimi akti sprejme pravila za: 

 (a) začasne in dokončne pretvorbe kvot; 

 (b) dodelitev neporabljenih kvot; 

 (c) prag za koeficient vsebnosti maščob; 

 (d) obveznost za proizvajalce, da oddajajo 
odobrenim odkupovalcem; 

 (e) merila za odobritev odkupovalcev v 
državah članicah; 

 (f) objektivna merila za prerazporeditev 
dodatnih dajatev; 

 (g) vse spremembe opredelitve 
„neposredne prodaje“ ob upoštevanju 
opredelitve „oddaje“ iz člena 103a(f). 

 Člen 103v 

 Izvedbeni akti 

 Komisija z izvedbenimi akti določi pravila, 
ki so potrebna za uporabo sistema kvot, 
vključno z: 

 (a) dokončnimi pretvorbami in 
razdelitvami nacionalnih kvot med oddaje 
in neposredne prodaje po uradnem 
obvestilu držav članic; 

 (b) določitvijo koeficienta vsebnosti 
maščob za posamezne kvote in popravek 
vsebnosti maščob; 

 (c) ekvivalentom mleka, ki ga določijo 
države članice; 

 (d) postopkom, časovnim razponom in 
izvedbo plačila dajatve, prerazporeditvijo 
dodatne dajatve in zmanjšanjem ali 
predplačili, če je treba spoštovati roke; 

 (e) uporabo obresti za zamude pri plačilu 
in pravilnimi obremenitvami za dajatve; 

 (f) obveščanjem proizvajalcev o novih 
opredelitvah ter obveščanjem o 
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individualnih kvotah in dajatvah; 

 (g) informacijami o uporabi dodatnih 
dajatev in dogovorih v zvezi njimi v 
mlečnem sektorju; 

 (h) določitvijo vzorca za izjave o oddajah 
in neposrednih prodajah; 

 (i) dajanjem izjav, vodenjem registrov in 
obveščanjem proizvajalcev in 
odkupovalcev; 

 (j) pregledi oddaj in neposrednih prodaj. 

Or. en 

Obrazložitev 

Milk producers have severely felt the consequences of what presumably was supposed to be a 

sof landing for the sector: a progressive slight increase of the milk quota for each member 

state, preparing the end of the system by 2015. It has been clear that the changes introduced 

are far from having had a neglectable effect over milk farms as some have been put out of 

business and others have been very often paying to sell their product, instead of making a 

living. These reasons constitute enough empirical evidence to justify the prolongation of the 

current quota system in order to allow for an appropriate regulation of the market of milk and 

milk products. 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Predlog spremembe  399 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
Priloga IV a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 PRILOGA IVa 

 Nacionalne kvote: količine (v tonah) v 
dvanajstmesečnem obdobju na državo 
članico 

 Država članica  

 Belgija 3 602 114,910 

 Bolgarija 1 049 517,616 

 Češka 2 935 144,857 

 Danska 4 847 909,473 

 Nemčija 30 318 928,750 

 Estonija 692 926,049 

 Irska 5 784 422,236 

 Grčija  879 614,757 

 Španija 6 557 555,445 

 Francija 26 371 231,277 

 Italija 11 288 542,866 

 Ciper 155 658,792 

 Latvija 781 132,698 

 Litva 1 827 638,981 

 Luksemburg 292 754,310 
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 Madžarska 2 133 404,521 

 Malta 52 205,729 

 Nizozemska 12 050 492,655 

 Avstrija 2 992 728,488 

 Poljska  10 055 797,056 

 Portugalska 2 088 904,546 

 Romunija 3 277 196,478 

 Slovenija 618 173,380 

 Slovaška 1 115 756,221 

 Finska 2 619 044,220 

 Švedska 3 594 029,658 

 Združeno kraljestvo 15 896 704,566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Predlog spremembe  400 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu 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 
Priloga VI a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 PRILOGA VIa 

 REFERENČNA VSEBNOST MAŠČOB 
IZ ČLENA 103F 

 Država članica g/kg 

 Belgija 36,91 

 Bolgarija 39,10 

 Češka 42,10 

 Danska 43,68 

 Nemčija 40,11 

 Estonija 43,10 

 Grčija  36,10 

 Španija 36,37 

 Francija 39,48 

 Irska 35,81 

 Italija 36,88 

 Ciper  34,60 

 Latvija  40,70 

 Litva 39,90 

 Luksemburg 39,17 

 Madžarska 38,50 
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 Nizozemska 42,36 

 Avstrija 40,30 

 Poljska  39,00 

 Portugalska 37,30 

 Romunija 38,50 

 Slovenija 41,30 

 Slovaška 37,10 

 Finska 43,40 

 Švedska 43,40 

 Združeno kraljestvo 39,70 

Or. en 

Obrazložitev 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries. 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Predlog spremembe  401 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

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 12 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2 a. Za namene tega člena Evropski 
parlament in Svet v skladu s členom 43(2) 
Pogodbe sprejmeta izčrpen seznam meril, 
ki morajo biti izpolnjena, preden se šteje, 
da tržne razmere zahtevajo javno 
intervencijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe zagotavlja, da je odločitev o javni intervenciji objektivnejša in 

predvidljivejša za kmete. Ne pomeni pa avtomatizma. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Predlog spremembe  402 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

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 82 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (82a) Uredba (ES) št. 1234/2007 določa, 
da kvote za sladkor potečejo 
30. septembra 2015. Da se zagotovi 
nemoten prehod tega sektorja na odpravo 
sistema kvot, je primerno podaljšati sistem 
kvot za dve leti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Podaljšanje režima kvot za dve leti omogoča „mehki pristanek“ za sektor. To podaljšanje bi 

moralo biti omejeno na dve leti, da bi se izboljšala konkurenčnost v sektorju sladkorja. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Predlog spremembe  403 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

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 83 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (83a) Da se zagotovi poštena konkurenca 
in raznolikost ponudbe v sektorju 
sladkorja v EU, mora Komisija zagotoviti 
pravično ravnovesje pravic in obveznosti 
med proizvajalci pesnega in trsnega 
sladkorja. Kadar uvoz sladkorja od 
prednostnih partnerjev upade pod 
pričakovane ravni, bi morala Komisija 
dovoliti dodaten uvoz po ničelni carinski 
stopnji, da bi zagotovila razpoložljivost 
zadostnih količin surovin na trgu 
sladkorja v EU. 

Or. en 

Obrazložitev 

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 

imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 

increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 

well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials. In 

order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 

obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 

permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Predlog spremembe  404 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

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 84 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (84a) Da bi lahko pridelovalci sladkorne 
pese zaključili prilagajanje daljnosežni 
reformi, ki se je leta 2006 izvajala v 
sektorju sladkorja, in nadaljevali s 
prizadevanji za konkurenčnost, ki od tedaj 
potekajo, bi bilo treba obstoječi sistem 
kvot podaljšati do konca tržnega leta 
2017/2018. V tem kontekstu je treba 
Komisiji omogočiti, da proizvodne kvote 
dodeli državam članicam, ki so se leta 
2006 odpovedale celotni svoji kvoti. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/405 

Predlog spremembe  405 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

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 84 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (84b) Zaradi dokončne odprave sistema 
kvot v letu 2018 bi morala Komisija 
najkasneje do 1. julija 2016 Parlamentu 
in Svetu predložiti poročilo o ustreznih 
postopkih za odpravo obstoječega sistema 
kvot in o prihodnosti sektorja po odpravi 
kvot v letu 2018, ki bi vključevalo vse 
ustrezne predloge za pripravo celotnega 
sektorja na obdobje po letu 2018. Do 
31. decembra 2014 bi morala Komisija 
predložiti tudi poročilo o delovanju 
dobavne verige v sektorju sladkorja v 
Uniji. 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Predlog spremembe  406 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

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 94 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(94) Enotni trg vključuje trgovinski sistem 

na zunanjih mejah Unije. Navedeni 

trgovinski sistem bi moral vključevati 

uvozne dajatve in izvozna nadomestila in 
bi načeloma moral stabiliziral trg Unije. 
Trgovinski sistem bi moral temeljiti na 

zavezah, sprejetih v okviru urugvajskega 

kroga večstranskih trgovinskih pogajanj in 

v dvostranskih sporazumih. 

(94) Enotni trg vključuje trgovinski sistem 

na zunanjih mejah Unije. Navedeni 

trgovinski sistem bi moral vključevati 

uvozne dajatve. Trgovinski sistem bi moral 

temeljiti na zavezah, sprejetih v okviru 

urugvajskega kroga večstranskih 

trgovinskih pogajanj in v dvostranskih 

sporazumih. 
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