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6.3.2013 B7-0080/448 

Predlog spremembe  448 
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 140 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 140 črtano 

Izvedbena pooblastila v skladu s 
postopkom pregleda 

 

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki so potrebni za uporabo tega 
oddelka, zlasti o: 

 

(a) ponovni razdelitvi izvoznih količin, ki 
niso bile dodeljene ali uporabljene; 

 

(b) o proizvodih, ki jih navaja točka (b) 
člena 133(1). 

 

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

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/449 

Predlog spremembe  449 
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 141 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 141 črtano 

Druga izvedbena pooblastila  

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 
koeficiente za prilagoditev izvoznih 
dovoljenj v skladu s pravili, sprejetimi na 
podlagi člena 139(6). 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/450 

Predlog spremembe  450 
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 
Člen 144 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Uredba (ES) št. 1/2003 se uporablja za 
primere, za katere se ne uporabljajo členi 
101 do 106 Pogodbe, kot je določeno v tej 
Uredbi. Možne izjeme glede sporazumov 
med kmetijskimi podjetji se obravnavajo v 
skladu s pogoji, določenimi v členu 101(3) 
Pogodbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

(Trenutno velja v konkurenčni politiki standard, da podjetja opravijo samooceno o zakonitosti 

sporazumov, ki jih sklepajo. Podrobnosti tega postopka samoocene so določene v Uredbi 

1/2003. Prednost postopka samoocene je, da zmanjšuje delovno obremenitev Komisije. 

Predlagamo enak pristop za sporazume medpanožnih organizacij (glej naš predlog 

spremembe glede člena 145).) 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Predlog spremembe  451 
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 
Člen 144 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Po posvetovanju z državami članicami 
in podjetji ali združenji zadevnih podjetij 
ter drugimi fizičnimi ali pravnimi 
osebami, ki jih Komisija šteje za primerne, 
ima Komisija izključno pristojnost, ki je 
pod nadzorom Sodišča, da s sklepom, ki 
ga sprejme z izvedbenimi akti in objavi, 
določi, kateri sporazumi, sklepi in prakse 
izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1. 

črtano 

Komisija navedeno določi na lastno 
pobudo ali zahtevo pristojnega organa 
države članice ali podjetja ali združenja 
podjetij, ki izrazijo interes. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/452 

Predlog spremembe  452 
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 
Člen – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Pri objavi sklepa iz prvega 
pododstavka odstavka 2 se navedejo 
imena strani in glavna vsebina sklepa. V 
sklepu se upošteva legitimen interes 
podjetij, da se varujejo svoje poslovne 
skrivnosti. 

črtano 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/453 

Predlog spremembe  453 
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 
Člen 145 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za 
sporazume, sklepe in usklajene prakse 
medpanožnih organizacij, priznanih po 
členu 108 te uredbe, z namenom izvajanja 
dejavnosti iz točke (c) člena 108(1) te 
uredbe ter za sektorja oljčnega olja in 
namiznih oljk ter tobaka iz člena 108(2) te 
uredbe. 

1. Člen 101(1) Pogodbe se ne uporablja za 
sporazume, sklepe in usklajene prakse 
medpanožnih organizacij, priznanih po 
členu 108 te uredbe, z namenom izvajanja 
dejavnosti iz točke (c) člena 108(1) te 
uredbe ter za sektorja oljčnega olja in 
namiznih oljk iz člena 108(2) te uredbe. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/454 

Predlog spremembe  454 
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 
Člen 145 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Določbe iz člena 144(2) se uporabljajo 
za sporazume, sklepe in usklajene prakse 
medpanožnih organizacij, priznanih na 
podlagi člena 108 te uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

(Trenutno velja v konkurenčni politiki standard, da podjetja opravijo samooceno o zakonitosti 

sporazumov, ki jih sklepajo. Podrobnosti tega postopka samoocene so določene v Uredbi 

1/2003. Prednost postopka samoocene je, da zmanjšuje delovno obremenitev Komisije.) 
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6.3.2013 B7-0080/455 

Predlog spremembe  455 
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 
Člen 158 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) po letu 2013 vsaka tri leta, in sicer o 
izvajanju ukrepov v zvezi s sektorjem 
čebelarstva, kakor določajo členi 52 do 54; 

(a) vsaka tri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe: 

 (i) o izvajanju ukrepov v zvezi s 
kmetijskim sektorjem, kakor določajo členi 
52 do 54; 

 
(ii) o uporabi pravil o konkurenci v 
kmetijskem in kmetijsko-živilskem 
sektorju v vseh državah članicah, pri tem 
pa se posebna pozornost nameni uporabi 
izjem iz členov 144 in 145 ter morebitnim 
razhajanjem v razlagi in izvajanju pravil o 
konkurenci tako na nacionalni kot na 
evropski ravni; poročilo se dopolni z 
ustreznimi predlogi; 

 
(iii) o ukrepih, sprejetih za zaščito označb 
porekla in geografskih označb pred 
zlorabami v tretjih državah; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Predlog spremembe  456 
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 
Člen 158 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) do 30. junija 2014 in do 
31. decembra 2018 o razvoju položaja na 
trgu v sektorju mleka in mlečnih 
proizvodov ter zlasti o izvajanju členov od 
104 do 107 in člena 145 v tem sektorju, 
poročila pa zajemajo zlasti morebitne 
spodbude za kmete, da pristopijo k 
sporazumom o skupni proizvodnji, 
vključno s kakršnimi koli ustreznimi 
predlogi. 

(b) do 30. junija 2014 in do 
31. decembra 2018 o razvoju položaja na 
trgu v sektorju mleka in mlečnih 
proizvodov ter zlasti o izvajanju 
členov 104a, 105a, 105b in 157a v tem 
sektorju, pri čemer se ocenijo zlasti njihovi 
učinki na proizvajalce in proizvodnjo 
mleka na zapostavljenih območjih v 
povezavi s splošnim ciljem ohranjanja 
proizvodnje v teh regijah, poročila pa 
zajemajo morebitne spodbude za kmete, da 
pristopijo k sporazumom o skupni 
proizvodnji, vključno s kakršnimi koli 
ustreznimi predlogi. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/457 

Predlog spremembe  457 
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 
Člen 158 – odstavek 1 – točka b a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) do 31. decembra 2014: 

 (i) o izvedljivosti vzpostavitve posebnih 
tržnih pravil za prašičje, ovčje in kozje 
meso, z opisi ustreznih določb, za katere 
Komisija predlaga, naj se sprejmejo z 
delegiranimi akti; 

 
(ii) o uvedbi poenostavljenih tržnih 
standardov, prilagojenih lokalnim 
pasmam živali in vrstam rastlin, ki jih 
uporabljajo in proizvajajo mali 
proizvajalci; poročilo se dopolni z 
ustreznimi predlogi za reševanje težav, s 
katerimi se soočajo mali proizvajalci, da 
bi izpolnili tržne standarde Unije; 

 
(iii) o konkurenčnosti in trajnosti 
kmetijskega in kmetijsko-živilskega 
sektorja; temu sledi drugo poročilo do 
31. decembra 2019; 

 
(iv) o razvoju razmer na trgu in delovanju 
dobavne verige v sektorju sladkorja, ki mu 
do 1. julija 2016 sledi poročilo o razvoju 
razmer na trgu sladkorja – pri čemer se 
posebna pozornost nameni ustreznim 
načinom za izhod iz sedanjega sistema 
kvot – in o prihodnosti sektorja po letu 
2018, pri čemer se posebna pozornost 
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nameni potrebi po ohranitvi pravičnega 
pogodbenega sistema ter sistema 
sporočanja cen sladkorja; poročilo se 
dopolni z ustreznimi predlogi; 

 
(v) o poenostavljeni shemi za neobvezne 
rezervirane navedbe v sektorju govejega 
in telečjega mesa, pri čemer se posebna 
pozornost nameni sedanjemu okviru za 
prostovoljno označevanje, ustrezni 
navedbi izrazov v zvezi z vzrejo, 
proizvodnjo in krmo, ki lahko v sektorju 
govejega in telečjega mesa pomenijo 
dodano vrednost; poročilo se dopolni z 
ustreznimi predlogi; 

 
(vi) najpozneje štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe, o delovanju in 
učinkovitosti orodij za upravljanje 
kmetijskih trgov in ustreznosti teh orodij v 
novemu mednarodnemu okolju, pri čemer 
se posebna pozornost nameni njihovi 
skladnosti s cilji iz člena 39 Pogodbe; 
poročilo se dopolni z ustreznimi predlogi. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Predlog spremembe  458 
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 
Člen 163 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v sektorju sladkorja naslov I dela II, 
členi 248, 260 do 262 in del II Priloge III 
do konca tržnega leta 2014/2015 za sladkor 
30. septembra 2015; 

(a) v sektorju sladkorja naslov I dela II, 
členi 248, 260 do 262 in del II Priloge III 
do konca tržnega leta 2017/2018 za sladkor 
30. septembra 2018; 

Or. en 

Obrazložitev 

(Podaljšanje režima kvot za dve leti sektorju zagotavlja „mehak pristanek“. To podaljšanje bi 

bilo treba omejiti na dve leti, da bi se povečala konkurenčnost v sektorju sladkorja.) 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Predlog spremembe  459 
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 
Člen 165 – odstavek 1 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar se členi 7, 16 in 101 ter Priloga III 
v zvezi s sektorjem sladkorja uporabljajo 
šele po koncu tržnega leta 2014/2015 za 
sladkor 1. oktobra 2015. 

Vendar se člena 7 in 16 uporabljata šele 
po koncu tržnega leta 2017/2018 za sladkor 
1. oktobra 2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Predlog spremembe  460 
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 
Člen 165 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V zvezi s sektorjem mleka in mlečnih 
proizvodov se člena 104 in 105 
uporabljata do 30. junija 2020. 

V zvezi s sektorjem mleka in mlečnih 
proizvodov se členi 104a, 105, 105b in 
157a uporabljajo do 30. junija 2020. 

Or. en 



 

AM\929590SL.doc  PE503.601v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
 
 


