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6.3.2013 B7-0080/417 

Predlog spremembe  417 
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 117 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(117) Da bi se upoštevale posebnosti 
različnih sektorjev, je na Komisijo treba 
prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v 
zvezi s posebnimi zahtevami in pogoji za 
izvajalce in proizvodi, ki so upravičeni do 
izvoznega nadomestila, vključno zlasti z 
opredelitvijo in značilnostmi proizvodov in 
določitvijo koeficientov za namene 
izračuna izvoznih nadomestil. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/418 

Predlog spremembe  418 
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 
Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Komisija z izvedbenimi akti redno 
sprejema referenčne cene iz odstavka 1. 
Časovni presledki se lahko razlikujejo 
med posameznimi kategorijami in 
odražajo značilna nihanja za vsako 
kategorijo proizvodov. 

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

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe omogoča redno spreminjanje cen (to pomeni večjo predvidljivost za 
kmete). Cene spreminja Komisija (ne Parlament in Svet), kar zagotavlja, da se spreminjajo na 
podlagi tehničnih in ne političnih razlogov. Parlament in Svet pa smeta opredeliti merila, ki 
jih mora Komisija upoštevati pri prilagajanju cen. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Predlog spremembe  419 
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 
Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (ba) za namene tega člena Evropski 
parlament in Svet v skladu s členom 43(2) 
Pogodbe sprejmeta seznam meril, ki jih 
Komisija upošteva pri prilagajanju 
referenčnih cen; 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe omogoča redno spreminjanje cen (to pomeni večjo predvidljivost za 
kmete). Cene spreminja Komisija (ne Parlament in Svet), kar zagotavlja, da se spreminjajo na 
podlagi tehničnih in ne političnih razlogov. Parlament in Svet pa smeta opredeliti merila, ki 
jih mora Komisija upoštevati pri prilagajanju cen. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Predlog spremembe  420 
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 
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Za namene tega člena Evropski parlament 
in Svet v skladu s členom 43(2) Pogodbe 
sprejmeta seznam meril, ki jih Komisija 
upošteva pri prilagajanju referenčnih cen. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe omogoča redno spreminjanje cen (to pomeni večjo predvidljivost za 
kmete). Cene spreminja Komisija (ne Parlament in Svet), kar zagotavlja, da se spreminjajo na 
podlagi tehničnih in ne političnih razlogov. Parlament in Svet pa smeta opredeliti merila, ki 
jih mora Komisija upoštevati pri prilagajanju cen. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Predlog spremembe  421 
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 
Člen 17 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1. Komisija je pooblaščena za sprejetje 

delegiranih aktov v skladu s členom 160, 

kjer je to potrebno za zagotovitev 

preglednosti trga, da se določijo pogoji, po 

katerih se lahko Komisija odloči dodeliti 

pomoč za zasebno skladiščenje za 

proizvode, navedene v členu 16, ob 

upoštevanju povprečne zabeležene tržne 

cene v Uniji in referenčnih cen za zadevne 

proizvode ali ob upoštevanju potrebe po 

odzivu na posebej težke tržne razmere ali 

gospodarskega razvoja v sektorju v eni ali 

več državah članicah. 

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje 

delegiranih aktov v skladu s členom 160, 

kjer je to potrebno za zagotovitev 

preglednosti trga, da se določijo pogoji, po 

katerih se lahko Komisija odloči dodeliti 

pomoč za zasebno skladiščenje za 

proizvode, navedene v členu 16, ob 

upoštevanju povprečne zabeležene tržne 

cene v Uniji in referenčnih cen za zadevne 

proizvode ali ob upoštevanju potrebe po 

odzivu na posebej težke tržne razmere ali 

gospodarskega razvoja v sektorju v eni ali 

več državah članicah. Na Komisijo se 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 160 
za določitev letnega indeksa referenčnih 
cen, ob upoštevanju omenjenih elementov 
za začetek uporabe sheme pomoči za 
zasebno skladiščenje. 

 
 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se zagotovijo jasna merila v zvezi s primeri, v katerih se lahko dodeli 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Predlog spremembe  422 
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 
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Komisija z izvedbenimi akti določi najvišje 
zneske pomoči za umik s trga, ukrepe za 
zeleno obiranje ali opustitev obiranja iz 
odstavka 2, pri čemer upošteva proizvodne 
stroške, ter te zneske redno posodablja. 

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

Or. en 

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe se poveča učinkovitost umika s trga. 
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6.3.2013 B7-0080/423 

Predlog spremembe  423 
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 
Člen 36 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (1a) najvišjimi zneski pomoči za umik s 
trga in ukrepe za zeleno obiranje ali 
opustitev obiranja. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Predlog spremembe  424 
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 
Člen 100 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 100 a 

 Trajanje 

 
Z izjemo člena 101(1), (2b), (2d) in (2e) 
ter člena 101a se ta oddelek uporablja do 
konca tržnega leta 2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Predlog spremembe  425 
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 
Člen 101 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 101 a 

 Začasni mehanizem upravljanja trga 

 Do konca sistema kvot se uporablja 
začasni mehanizem za uravnoteženje trga, 
ki samodejno sproža naslednje ukrepe: 

 – začasna prekinitev zaračunavanja 
uvoznih dajatev, kot je opisano v 
členu 130(b); in 

 – sprostitve izvenkvotnega sladkorja, kot 
je opisano v členu 101(l)(1)(e). Če je na 
voljo v količini, primerljivi s tisto, ki je 
bila določena z ukinitvijo uvoznih dajatev, 
in ob ničelni dajatvi. 

  Začasni mehanizem upravljanja trga se 
sproži samodejno, takoj ko podatki 
Evropske komisije za uvožen surovi 
sladkor dosežejo stopnjo pod 3,5 milijonov 
ton za tržno leto. To ocenjevanje se začne 
najkasneje 30. oktobra za vsako tržno leto. 

 Evropska komisija do 1. marca 2014 z 
delegiranim aktom, sprejetim v skladu s 
členom 101(1b), določi vse potrebne 
ukrepe za izvajanje tega člena. 
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Or. en 

Obrazložitev 

S proizvodno kvoto za sladkor je proizvodnja EU omejena na 13,3 milijonov ton belega 
sladkorja, medtem ko potrošnja znaša okoli 16,8 milijonov ton. Če preferencialni uvozi ne 
prispejo po načrtih, je treba dovoliti povečano oskrbo s sladkorjem iz drugih virov, da na trgu 
EU ne bi bilo primanjkljaja. Da se prepreči diskriminacija med vsemi akterji v verigi, morajo 
imeti vsi (ne le dobavitelj) primerljiv enakopraven dostop do tega začasnega mehanizma za 
upravljanje trga. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Predlog spremembe  426 
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 
Člen 101 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 101b 

 Minimalna cena sladkorne pese 

 
1. Minimalna cena za sladkorno peso iz 
kvote je 26,29 EUR na tono do konca 
tržnega leta 2017/2018. 

 
2. Najnižja cena iz odstavka 1 velja za 
sladkorno peso standardne kakovosti, 
določene v točki B Priloge III. 

 
3. Podjetja za proizvodnjo sladkorja 
morajo pri nakupu kvotne sladkorne pese, 
ki je primerna za predelavo v sladkor in 
namenjena za predelavo v kvotni sladkor, 
plačati vsaj najnižjo ceno, prilagojeno 
navzgor ali navzdol, da se omogočijo 
odstopanja od standardne kakovosti. 

 
Za prilagoditev cen v primeru, ko se 
dejanska kakovost sladkorne pese 
razlikuje od standardne kakovosti, se 
povečanja in znižanja iz prvega 
pododstavka uporabljajo v skladu s 
pravili, ki jih Komisija določi z 
delegiranimi akti na podlagi člena 
101p(5). 
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4. Za količine sladkorne pese, ki ustrezajo 
količinam industrijskega sladkorja ali 
presežnega sladkorja, za katere velja 
presežna dajatev iz člena 101o, zadevno 
podjetje za proizvodnjo sladkorja 
prilagodi nabavno ceno tako, da je vsaj 
enaka najnižji ceni za kvotno sladkorno 
peso. 

Or. en 

 

 


