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6.3.2013 B7-0080/407 

Predlog spremembe  407 

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 107 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(107) Določbe o odobritvi nadomestil za 

izvoz v tretje države, ki temeljijo na razliki 

med cenami v Uniji in na svetovnem trgu 

ter spadajo v okvir omejitev, določenih z 

obveznostmi v STO, morajo zagotoviti 

udeležbo Unije v mednarodni trgovini z 

nekaterimi proizvodi, ki spadajo v to 

uredbo. Subvencionirani izvozi morajo 

biti omejeni glede vrednosti in količine. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/408 

Predlog spremembe  408 

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 108 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(108) Upoštevanje omejitev po vrednosti bi 

bilo treba zagotoviti v trenutku določitve 

izvoznih nadomestil, in sicer s 

spremljanjem izplačil po pravilih, ki 

veljajo za Evropski kmetijski jamstveni 

sklad. Spremljanje se lahko olajša z 

obvezno vnaprejšnjo določitvijo izvoznih 

nadomestil in z možnostjo, da se pri 

diferenciranih izvoznih nadomestilih 

dopusti sprememba navedenega 

namembnega kraja znotraj geografskega 

območja, za katerega se uporablja enotna 

stopnja izvoznega nadomestila. Pri 

spremembi namembnega kraja se plača 

izvozno nadomestilo, ki se uporablja za 

dejanski namembni kraj in je navzgor 

omejeno z zneskom, ki se uporablja za 

vnaprej določeni namembni kraj. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/409 

Predlog spremembe  409 

Britta Reimers 

v imenu skupine ALDE Group 

 

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 109 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(109) Upoštevanje količinskih omejitev je 

treba zagotoviti z zanesljivim in 

učinkovitim sistemom spremljanja. Zato 

mora biti odobritev izvoznih nadomestil 

odvisna od predložitve izvoznega 

dovoljenja. Izvozna nadomestila je treba 

odobriti v okviru razpoložljivih omejitev, 

odvisno od posamezne okoliščine za vsak 

zadevni proizvod. Izjeme pri tem pravilu 

so lahko dovoljene samo za predelane 

proizvode, ki niso navedeni v Prilogi I k 

Pogodbi in za katere se ne uporabljajo 

količinske omejitve. Predvideti je treba 

odstopanje od strogega upoštevanja pravil 

upravljanja, kadar ni verjetno, da bi izvoz, 

ki je upravičen do izvoznih nadomestil, 

presegel določene količine. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/410 

Predlog spremembe  410 

Britta Reimers 

v imenu skupine ALDE Group 

 

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 108 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(110) Za izvoz živega goveda je treba 

sprejeti določbo, da so izvozna 

nadomestila dodeljena in izplačana le, če 

so upoštevane določbe iz zakonodaje 

Unije, ki se nanašajo na dobro počutje 

živali, in zlasti tiste, ki se nanašajo na 

zaščito živali med prevozom. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/411 

Predlog spremembe  411 

Britta Reimers 

v imenu skupine ALDE Group 

 

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 111 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(111) Da se zagotovi enakost dostopa do 

izvoznih nadomestil za izvoznike 

kmetijskih proizvodov, ki so predmet te 

uredbe, je na Komisijo treba prenesti 

pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

uporabo nekaterih pravil za kmetijske 

proizvode pri proizvodih, ki se izvažajo v 

obliki predelanega blaga. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/412 

Predlog spremembe  412 

Britta Reimers 

v imenu skupine ALDE Group 

 

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 112 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(112) Da se izvoznike spodbudi k 

spoštovanju pogojev za dobro počutje 

živali in omogoči, da pristojni organi 

preverijo pravilne izdatke izvoznih 

nadomestil, kjer je to pogoj za 

izpolnjevanje zahtev za dobro počutje 

živali, je na Komisijo treba prenesti 

pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

zahtevami za dobro počutje živali zunaj 

carinskega ozemlja Unije, vključno z 

uporabo neodvisnih tretjih strani. 

(112) Da se izvoznike spodbudi k 

spoštovanju pogojev za dobro počutje 

živali, je na Komisijo treba prenesti 

pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

zahtevami za dobro počutje živali zunaj 

carinskega ozemlja Unije, vključno z 

uporabo neodvisnih tretjih strani. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/413 

Predlog spremembe  413 

Britta Reimers 

v imenu skupine ALDE Group 

 

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 113 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(113) Da se zagotovi, da izvajalci v 

razpisnih postopkih spoštujejo svoje 

obveznosti, je na Komisijo treba prenesti 

pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v 

skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 

določanjem osnovne zahteve za sprostitev 

varščin za dovoljenja za razpisana izvozna 

nadomestila. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/414 

Predlog spremembe  414 

Britta Reimers 

v imenu skupine ALDE Group 

 

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 114 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(114) Da se čim bolj zmanjša upravno 

breme izvajalcev in organov, je na 

Komisijo treba prenesti pooblastilo za 

sprejetje nekaterih aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe v zvezi z akti za 

določitev pragov, pod katerimi se 

obveznost za izdajo ali predložitev 

izvoznega dovoljenja ne sme zahtevati, za 

določitev namembnih krajev ali 

dejavnosti, v katerih je upravičena 

oprostitev od obveznosti za predložitev 

izvoznega dovoljenja, in za dovolitev 

naknadne podelitve izvoznega dovoljenja 

v utemeljenih okoliščinah. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/415 

Predlog spremembe  415 

Britta Reimers 

v imenu skupine ALDE Group 

 

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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6.3.2013 B7-0080/416 

Predlog spremembe  416 

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 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; in s pogoji, 

v katerih neodvisne tretje strani odobrijo 

dokazilo o dospetju na namembni kraj za 

diferencirana izvozna nadomestila. 

črtano 

Or. en 


