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6.3.2013 B7-0080/437 

Predlog spremembe  437 
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 medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov za kmetijske 

proizvode in mandatu zanje (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 

 Člen 110 črtano 

Razširitev pravil  

1. Kadar se priznana organizacija 
proizvajalcev, priznano združenje 
organizacij proizvajalcev ali priznana 
medpanožna organizacija, ki deluje na 
določenih gospodarskih območjih države 
članice, šteje za reprezentativno glede 
proizvodnje ali predelave določenega 
proizvoda ali trgovanja z njim, lahko 
zadevna država članica na zahtevo te 
organizacije za omejeno obdobje določi, 
da so nekateri sporazumi, sklepi ali 
usklajena ravnanja, sprejeti v okviru 
navedene organizacije, zavezujoči za 
druge izvajalce, ki delujejo na zadevnih 
gospodarskih območjih, ne glede na to, ali 
so izvajalci posamezniki ali skupine in ali 
so vključeni v navedeno organizacijo 
oziroma združenje ali ne. 

 

2. Izraz „gospodarsko območje“ pomeni 
geografski predel, ki ga sestavljajo bližnja 
ali sosednja proizvodna območja, na 
katerih so proizvodni in tržni pogoji 
homogeni. 

 

3. Organizacija ali združenje se šteje za 
reprezentativno, če na zadevnem 
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gospodarskem območju ali zadevnih 
gospodarskih območjih države članice: 

(a) njen oziroma njegov delež obsega 
proizvodnje ali trgovine ali predelave za 
zadevne proizvode znaša: 

 

(i) v primeru organizacij proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave najmanj 60 % 
ali 

 

(ii) v drugih primerih vsaj dve tretjini in   

(b) v primeru organizacij proizvajalcev 
zajema več kot 50 % zadevnih 
proizvajalcev. 

 

Če zahtevek za razširitev pravil na druge 
izvajalce pokriva več kot eno gospodarsko 
območje, organizacija oziroma združenje 
dokaže minimalno raven 
reprezentativnosti, kakor je opredeljeno v 
prvem pododstavku, za vsako panogo v 
vsakem zadevnem gospodarskem 
območju. 

 

4. Pravila, za katera se lahko zahteva 
prenos na druge gospodarske subjekte v 
skladu z odstavkom 1, so povezana z enim 
od naslednjih namenov: 

 

(a) poročanje o proizvodnji in trženju;  

(b) strožja pravila glede proizvodnje kot so 
veljavna nacionalna pravila ali pravila 
Unije; 

 

(c) priprava standardnih pogodb v skladu 
s predpisi Unije; 

 

(d) pravila glede trženja;  

(e) pravila glede varstva okolja;  

(f) ukrepi za promocijo in izkoriščanje 
potenciala proizvodov; 

 

(g) ukrepi za zaščito ekološkega 
kmetovanja ter geografskega porekla, 
oznak kakovosti in geografskih označb; 

 

(h) raziskave, s katerimi se proizvodom 
doda vrednost, zlasti z novimi možnostmi 
uporabe, ki ne ogrožajo javnega zdravja; 
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(i) študije za izboljšanje kakovosti 
proizvodov; 

 

(j) raziskave zlasti na področju razvoja 
pridelovalnih metod, ki omogočajo 
manjšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in 
sredstev za zaščito zdravja živali ter 
zagotavljajo ohranjanje tal in okolja; 

 

(k) opredelitev najnižje zahtevane 
kakovosti ter minimalnih standardov 
embaliranja in izgleda; 

 

(l) uporaba certificiranega semena in 
spremljanje kakovosti proizvodov. 

 

Navedena pravila ne smejo nikakor 
škoditi drugim gospodarskim subjektom v 
zadevni državi članici ali Uniji in ne 
smejo imeti nobenega od učinkov iz 
člena 145(4) ali biti drugače v neskladju z 
veljavnimi pravili na ravni Unije ali 
nacionalni ravni. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Razširitev pravil na nečlane je nesprejemljiva. Je namreč v navzkrižju s temelji svobodnega 

gospodarstva. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Predlog spremembe  438 
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 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 

Obrazložitev 

Ker nasprotujemo razširitvi pravil na nečlane, nasprotujemo tudi določbam, s katerimi je 
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mogoče nečlanom naložiti obveznost plačila finančnih prispevkov za kritje stroškov nekaterih 

ukrepov, ki jih sprejmejo organizacije, v katere niso včlanjeni. 
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6.3.2013 B7-0080/439 

Predlog spremembe  439 
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 112 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 112 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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/440 

Predlog spremembe  440 
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 113 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 113 črtano 

Pravila trženja za izboljšanje in 
stabilizacijo delovanja skupnega trga za 
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 
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pravili. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nasprotujemo posebnemu obravnavanju nekaterih sektorjev v okviru enotne skupne ureditve 

trgov. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Predlog spremembe  441 
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 118 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) seznam kmetijskih proizvodov, za 
katere je treba imeti uvozno ali izvozno 
dovoljenje; 

(a) ali je treba v izjemnih primerih in ko je 
to potrebno za učinkovito upravljanje 
zadevnih trgov predložiti uvozno ali 
izvozno dovoljenje za določene kmetijske 
proizvode; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Predlog spremembe  442 
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 130 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če cena belega sladkorja na svetovnih 
trgih preseže njegovo referenčno ceno v 
Uniji, se na Evropsko komisijo prenesejo 
pooblastila, da za rok, ki se ji zdi 
primeren, deloma ali v celoti začasno 
ukine običajne carinske dajatve za vse 
vrste sladkorja in tako zagotovi zadostno 
preskrbo trga Unije s sladkorjem. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sedanja ureditev trga in uvozni režimi ne zmorejo zagotavljati zadostne preskrbe evropskega 

trga živil in pijač, ko so cene na svetovnem trgu visoke. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Predlog spremembe  443 
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 130 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 130 b 

 Opustitev uvoznih dajatev v sektorju 
sladkorja 

 V skladu z zadevnim mehanizmom in do 
konca tržnega leta 2017–2018 lahko 
Komisija za zagotovitev preskrbe trga 
sladkorja v Uniji sprejme izvedbene akte, s 
katerimi deloma ali v celoti začasno ukine 
uporabo uvoznih dajatev pri naslednjih 
proizvodih: 
 

 (a) sladkor pod oznako KN 1701; 

 (b) izoglukoza pod oznakami 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). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Predlog spremembe  444 
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 
Del 3 – poglavje 6 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvozna nadomestila Izvozne določbe 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Predlog spremembe  445 
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 134 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 134 črtano 

Razdelitev izvoznih nadomestil  

Količine, ki se jih lahko izvaža z izvoznim 
nadomestilom, se dodeli na podlagi 
metode, ki: 

 

(a) najbolj ustreza naravi proizvoda in 
stanju na zadevnem trgu in ki omogoča 
kar najbolj učinkovito uporabo 
razpoložljivih sredstev, upoštevajoč 
učinkovitost in strukturo izvoza Unije in 
njegov vpliv na tržno ravnotežje brez 
ustvarjanja diskriminacije med zadevnimi 
izvajalci ter zlasti med velikimi in 
majhnimi izvajalci; 

 

(b) ob upoštevanju upravnih zahtev 
udeležencem na trgu povzroča najmanj 
upravnih ovir. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/446 

Predlog spremembe  446 
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 135 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 135 črtano 

Določitev izvoznih nadomestil  

1. Za enake proizvode se uporabljajo 
enaka izvozna nadomestila v vsej Uniji. 
Spreminjajo se lahko glede na namembni 
kraj, kadar to zahtevajo razmere na 
svetovnem trgu, posebne zahteve 
nekaterih trgov ali obveznosti, ki temeljijo 
na sporazumih, sklenjenih v skladu s 
členom 218 Pogodbe. 

 

2. Ukrepe za določitev nadomestil sprejme 
Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Predlog spremembe  447 
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 137 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 137 črtano 

Izvozna nadomestila za žive živali iz 
sektorja govejega in telečjega mesa 

 

1. Za proizvode iz sektorja govejega in 
telečjega mesa velja, da je treba za 
odobritev in izplačilo nadomestila za izvoz 
živih živali izpolnjevati določbe, ki so v 
zakonodaji Unije uvedene za dobro 
počutje živali in zlasti za njihovo zaščito 
med prevozom. 

 

2. Ob upoštevanju potrebe, da se izvozniki 
spodbudijo k spoštovanju pogojev za 
dobro počutje živali in se omogoči, da 
pristojni organi preverijo pravilne izdatke 
izvoznih nadomestil, kjer je to pogoj za 
izpolnjevanje zahtev za dobro počutje 
živali, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 160 v zvezi z zahtevami za dobro 
počutje živali zunaj carinskega ozemlja 
Unije, vključno z uporabo neodvisnih 
tretjih strani. 

 

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti 
sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo 
tega člena. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
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iz člena 162(2). 

Or. en 

 

 

 


