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6.3.2013 B7-0080/427 

Predlog spremembe  427 
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 101a 

  Izvenkvotna proizvodnja 

 
1. Sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup, 
katerih proizvodnja v tržnem letu presega 
kvoto iz člena 101h, se lahko: 

 
(a) uporabijo za predelavo v nekatere 
proizvode iz člena 101m; 

 
(b) prenesejo naprej v proizvodno kvoto za 
naslednje tržno leto v skladu s členom 
101n; 

 
(c) uporabijo za poseben režim preskrbe 
za najbolj oddaljene regije v skladu s 
[poglavjem III Uredbe [ex (ES) 
št. 247/2006] Evropskega parlamenta in 
Sveta; 

 
(d) izvozijo v okviru količinske omejitve, ki 
jo z izvedbenimi akti določi Komisija ob 
upoštevanju zavez, ki temeljijo na 
sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 
218 Pogodbe; ali 

 
(e) samodejno dajo v promet na 
notranjem trgu kot kvotni sladkor, da se 
ponudba prilagodi spremembam v 
povpraševanju, kot del začasnega 
mehanizma upravljanja trga, kot opisano 
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v členu 101(1b). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Predlog spremembe  428 
Britta Reimers 
v imenu odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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 

  Proizvodno nadomestilo 

 
1. Za proizvode sektorja sladkorja, 
navedene v točkah (b) do (e) dela III 
Priloge I, se lahko do konca tržnega leta 
2017/2018 dodeli proizvodno nadomestilo, 
če presežni sladkor ali uvoženi sladkor, 
presežna izoglukoza ali presežni inulinski 
sirup niso na voljo po ceni, ki ustreza 
svetovni ceni za proizvodnjo proizvodov iz 
člena 101m(2)(b) in (c). 

 
2. Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi proizvodna nadomestila iz 
odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 162(2). 

 
3. Da bi se upoštevale posebne značilnosti 
trga za izvenkvotni sladkor v Uniji, se 
Komisija pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 160, s 
katerimi se določijo pogoji za dodelitev 
proizvodnih nadomestil iz tega oddelka. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Predlog spremembe  429 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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 – odstavek 1 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 101c 

  Kvote v sektorju sladkorja 

 
1. Sistem kvot se uporablja za sladkor, 
izoglukozo in inulinski sirup do konca 
tržnega leta 2017/2018. 

 
2. Glede sistema kvot iz odstavka 1 tega 
člena, če proizvajalec preseže ustrezno 
kvoto in za sladkor ne uporabi presežnih 
količin iz člena 101l, se za take količine 
plača presežna dajatev v skladu s pogoji iz 
členov 101l do 101o. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Predlog spremembe  430 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice na zahtevo priznajo 

organizacije proizvajalcev, ki: 

Države članice lahko na zahtevo priznajo 
organizacije proizvajalcev, ki: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Predlog spremembe  431 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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 – odstavek 1 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) nimajo prevladujočega položaja na 
zadevnem trgu, razen če je to potrebno za 
doseganje ciljev iz člena 39 Pogodbe. 

(d) ne izključujejo konkurence. 

Or. en 

 

 

Obrazložitev 
 

Člen 102 Pogodbe prepoveduje zlorabo prevladujočega položaja, tega položaja kot takega pa 
ne sankcionira. Zato bi bilo diskriminatorno, če organizacije proizvajalcev v nobenem 
primeru ne bi smele imeti prevladujočega položaja. Zato se predlaga, da organizacije 
proizvajalcev ne bi smele „izključevati konkurence“. 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Predlog spremembe  432 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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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6.3.2013 B7-0080/433 

Predlog spremembe  433 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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 

 

 

Obrazložitev 
 

Države članice bi morale imeti diskrecijsko pravico, da priznajo medpanožne organizacije 
proizvajalcev ali ne. Tudi, če te organizacije izpolnjujejo nekatera merila, jih države članice 

niso zavezane priznati. 
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6.3.2013 B7-0080/434 

Predlog spremembe  434 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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 – točka a a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (aa) pokrivajo eno ali več regij v Uniji in 
tako predstavljajo znaten delež 
gospodarskih dejavnosti v sektorju; 

 
(Zaradi uskladitve enotne skupne ureditve 
trgov s svežnjem o mleku je treba določiti, 
da lahko medpanožne organizacije 
proizvajalcev pokrivajo več kot eno regijo 
Unije.) 

Or. en 

 

Obrazložitev 
 

Zaradi uskladitve enotne skupne ureditve trgov s svežnjem o mleku je treba določiti, da lahko 
medpanožne organizacije proizvajalcev pokrivajo več kot eno regijo Unije. 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Predlog spremembe  435 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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 – uvodni del 
 

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: 

2. Za medpanožne organizacije v sektorjih 

oljčnega olja in namiznih oljk lahko 

posebni namen iz točke (c) odstavka 1 

vključuje tudi vsaj enega od naslednjih 

ciljev: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Predlog spremembe  436 
Britta Reimers 
v imenu skupine ALDE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Skupna ureditev 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 

Obrazložitev 

Nekateri sektorji ne bi smeli biti deležni posebne obravnave. 

 

 

 

 


