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6.3.2013 B7-0080/461 

Predlog spremembe  461 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 84 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (84a) Da bi lahko pridelovalci sladkorne 
pese zaključili prilagajanje daljnosežni 
reformi, ki se je leta 2006 izvajala v 
sektorju sladkorja, in nadaljevali s 
prizadevanji za konkurenčnost, ki od tedaj 
potekajo, bi bilo treba obstoječi sistem 
kvot podaljšati do konca tržnega leta 
2017/2018. V zvezi s tem je Komisiji treba 
omogočiti, da proizvodne kvote dodeli 
državam članicam, ki so se leta 2006 
odpovedale vsem kvotam. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/462 

Predlog spremembe  462 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 84 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (84b) Zaradi dokončne odprave sistema 
kvot v letu 2018 bi morala Komisija 
najkasneje do 1. julija 2018 Parlamentu 
in Svetu predložiti poročilo o ustreznih 
postopkih za odpravo obstoječega sistema 
kvot in o prihodnosti sektorja po odpravi 
kvot v letu 2018, ki bi vključevalo vse 
ustrezne predloge za pripravo celotnega 
sektorja na obdobje po letu 2018. Do 
31. decembra 2014 bi morala Komisija 
predložiti tudi poročilo o delovanju 
dobavne verige v sektorju Unije za 
sladkor. 

Or. en
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6.3.2013 B7-0080/463 

Predlog spremembe  463 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 100a (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



 

AM\929632EN.doc  PE503.601v01-00 

EN United in diversity EN 

 

6.3.2013 B7-0080/464 

Predlog spremembe  464 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 101a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 101 a 

 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). 



 

AM\929632EN.doc  PE503.601v01-00 

EN United in diversity EN 

 
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
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6.3.2013 B7-0080/465 

Predlog spremembe  465 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 101 b 

 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 B7-0080/466 

Predlog spremembe  466 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 101c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 101 c 

 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 B7-0080/467 

Predlog spremembe  467 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 130a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 130a 

 Opustitev uvoznih dajatev v sektorju 
sladkorja 

 V skladu z mehanizmom, opisanim v 
členu 101da, in do konca tržnega leta 
2017/2018 lahko Komisija za zagotovitev 
oskrbe evropskega trga sladkorja sprejme 
izvedbene akte, s katerimi za nekatere 
količine v celoti ali delno opusti 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. 

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

Or. en
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6.3.2013 B7-0080/468 

Predlog spremembe  468 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 (novo) 
 

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, ki mu 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; 

 
(ba) najpozneje štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe, o delovanju in 
učinkovitosti orodij za upravljanje 
kmetijskih trgov in primernosti teh orodij 
v novem mednarodnem kontekstu, pri tem 
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 B7-0080/469 

Predlog spremembe  469 
Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 
Julie Girling in drugi 
 

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 

 

 


