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6.3.2013 B7-0080/110 

Predlog spremembe  485 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Eden glavnih ciljev skupne kmetijske 
politike bi moralo biti zagotavljanje 
zanesljive preskrbe s hrano in prehranske 
suverenosti držav članic, za to pa so 
potrebni instrumenti, ki bodo urejali 
proizvodnjo in njeno porazdelitev in bodo 
državam in regijam omogočili razvoj 
lastne proizvodnje na način, ki jim bo v 
največji možni meri omogočal 
zadovoljevanje lastnih potreb. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/111 

Predlog spremembe  486 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin, Sabine Wils 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 12 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Skupna kmetijska politika bi morala 
imeti instrumente in mehanizme, ki bi 
zagotavljali pravične cene proizvajalcev, 
kmetom pa prihodek, ki je potreben za 
stalnost proizvodnje in redno preskrbo s 
hrano. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Predlog spremembe 487 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin   
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 40-A (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (40a) Kmete v državah članicah bi moralo 
v primeru naravne nesreče ali nesreče, ki 
jo povzroči človek, kriti javno kmetijsko 
zavarovanje, ki bi zanje in za plačane 
kmetijske delavce jamčilo pravično raven 
zaščite. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Predlog spremembe 488 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Jacky Hénin, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides) 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 83-A (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (83a) Ta uredba bi morala zagotoviti, da 
si bodo države članice, ki so izgubile kvoto 
za proizvodnjo sladkorne repice za 
rafiniranje sladkorja in so zdaj 
popolnoma odvisne od uvoza surovin za 
predelavo, povrnile to kvoto, kar je zanje 
bistvenega pomena; poleg tega bi morala 
zagotoviti pošten dostop do surovin za 
proizvodnjo sladkorja. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Predlog spremembe 489 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin, Sabine Wils  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 90-A (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (90a) V nekaterih državah članicah je 
dodana vrednost zelo neenakomerno 
razporejena po prehranski verigi in nizke 
cene proizvajalcev so dolgotrajna težava. 
Da bi se izboljšale cene proizvajalcev v 
dobro proizvajalcev, s tem pa zagotovila 
poštena in resnična porazdelitev dodane 
vrednost po vsej dobavni verigi, bi moralo 
biti državam članicam omogočeno, da 
sprejmejo oblike intervencij, na primer 
opredelijo najvišjo dovoljeno maržo za 
vsakega izvajalca v mreži. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Predlog spremembe 490 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 145 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (145a) V zadnjih letih je bilo na 
desettisoče proizvajalcev mleka na vseh 
koncih Evropske unije prisiljeno 
prenehati s proizvodnjo zaradi uničujočih 
cen proizvajalcev, ki ne pokrivajo 
proizvodnih stroškov. Sedanji položaj 
sektorja mleka je neločljivo povezan z 
liberalizacijo cen in povečanjem 
proizvodnih kvot pred njihovo odpravo. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Predlog spremembe 491 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 149 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(149) Kar zadeva pogodbene odnose v 

sektorjih mleka in mlečnih proizvodov, so 

ukrepi iz te uredbe upravičeni v smislu 

trenutnih gospodarskih okoliščin na 

mlekarskem trgu ter strukture dobavne 

verige. Zato jih je treba uporabljati dovolj 

dolgo (pred odpravo mlečnih kvot in po 
njej), da lahko dosežejo svoj polni učinek. 
Vendar morajo glede na svojo daljnosežno 

naravo kljub temu biti začasni in treba jih 

je pregledovati. Komisija mora sprejeti 

poročili o razvoju trga mleka, ki ju je treba 

predložiti do 30. junija 2014 oziroma 

31. decembra 2018 in v njiju zlasti 

obravnavati možne spodbude za kmete, da 

bi sklepali sporazume o skupni 

proizvodnji, 

(149) Kar zadeva pogodbene odnose v 

sektorjih mleka in mlečnih proizvodov, so 

ukrepi iz te uredbe upravičeni v smislu 

trenutnih gospodarskih okoliščin na 

mlekarskem trgu ter strukture dobavne 

verige. Zato jih je treba uporabljati dovolj 

dolgo, da lahko dosežejo svoj polni učinek. 

Vendar morajo glede na svojo daljnosežno 

naravo kljub temu biti začasni in treba jih 

je pregledovati. Komisija mora sprejeti 

poročili o razvoju trga mleka, ki ju je treba 

predložiti do 30. junija 2014 oziroma 

31. decembra 2018 in v njiju zlasti 

obravnavati možne spodbude za kmete, da 

bi sklepali sporazume o skupni 

proizvodnji, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Predlog spremembe 492 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Héni 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 1 A (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 NASLOV I 

 Ureditev proizvodnje 

 POGLAVJE I 

 Dejavniki ureditve in razporeditve 
proizvodnje 

 Člen 7a 

 Kvote v sektorju mleka 

 1. Obstoječi sistem kvot v proizvodnji 
mleka bo ostal v veljavi po letu 2015. 
Kvote se čim prej prilagodijo potrebam 
držav članic in njihovim obstoječim 
ravnem proizvodnih zmogljivosti. 

 2. Komisija predloži predlog uredbe 
[Evropskega parlamenta in Sveta] o 
nacionalnih kvotah mleka, prilagojenih, 
kot je določeno v odstavku 1, in sicer 
dovolj zgodaj, da ta uredba začne veljati 
1. julija 2014. 

 Člen 7b 

 Pravice do zasaditve vinske trte 

 1. Obstoječi sistem pravic do zasaditve v 
vinskem sektorju bo ostal v veljavi po 
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letu 2015. 

 2. Komisija oceni, ali so potrebne 
morebitne spremembe in prilagoditve 
sedanjega sistema, in predloži predlog 
uredbe [Evropskega parlamenta in Sveta], 
s katerim se določi posebna ureditev za 
regije, v katerih je vinogradništvo 
poglavitna dejavnost, z namenom 
ohranitve svojstvenih značilnosti 
proizvodov vinske trte iz teh regij. Predloži 
ga dovolj zgodaj, da ta uredba začne 
veljati 1. julija 2014. 

 Člen 7c 

 Kvote v sektorju sladkorja 

 1. Obstoječi sistem kvot v sektorju 
sladkorja bo ostal v veljavi po letu 2015. 
Kvote se čim prej prilagodijo obstoječim 
in/ali potencialnim ravnem proizvodnih 
zmogljivosti držav članic. 

 2. Komisija predloži predlog uredbe 
[Evropskega parlamenta in Sveta] o 
nacionalnih kvotah v sektorju sladkorja, 
prilagojenih, kot je določeno v odstavku 1, 
in sicer dovolj zgodaj, da ta uredba začne 
veljati 1. julija 2014. 

 Člen 7d 

 Drugi sektorji 

 1. Do 1. julija 2014 Komisija predloži 
študijo učinka prenehanja instrumentov 
ureditve in razporeditve proizvodnje, ki se 
uporabljajo za druge sektorje v državah 
članicah. 

 2. Na podlagi ugotovitev študije iz 
odstavka 1 Komisija pravočasno predloži 
predloge o vzpostavitvi sistemov kvot v 
drugih sektorjih, kjer je to potrebno, da se 
omogoči enakomerna porazdeljenost 
proizvodnje v državah članicah, pri čemer 
upošteva njihove možnosti in potencial ter 
obenem dopušča prostor za diferenciran 
razvoj v državah članicah z večjimi 
primanjkljaji v zadevnih sektorjih. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Predlog spremembe 493 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1 

 Nacionalne preference 

 1. Če ima država članice resen in vztrajen 
primanjkljaj v svojem kmetijsko-živilskem 
ravnovesju, lahko sprejme načelo 
nacionalne preference in ustanovi ter 
uporabi sistem obveznih tržnih kvot za 
nacionalno proizvodnjo, kjer je uvoz 
dodatek k nacionalni proizvodnji. 

 2. Sistem iz odstavka 1 se preneha 
uporabljati po treh zaporednih letih ali 
šestih letih s prekinitvami, v katerih je bila 
zabeležena trajnostna rast v kmetijsko-
prehrambeni proizvodnji in se je 
primanjkljaj ustrezno zmanjšal. 

Or. pt
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6.3.2013 B7-0080/494 

Predlog spremembe 494 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 3 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za namene te uredbe „manj razvite 

regije“ pomenijo regije, kakor so 

opredeljene v členu 82(2)(a) Uredbe (EU) 

[COM(2011) 615] o skupnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo, ki jih zajema splošni strateški 

okvir, o splošnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu in Kohezijskem skladu 

ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1083/2006. 

4. V tej uredbi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov: 

 (a) „manj razvite regije“ pomenijo regije, 

kakor so opredeljene v členu 82(2)(a) 

Uredbe (EU) [COM(2011) 0615] o skupnih 

določbah o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, Evropskem socialnem 

skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo, ki jih zajema splošni strateški 

okvir, o splošnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
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ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 1083/2006; 

 (b) „izjemne vremenske razmere“ 
pomenijo vremenske pogoje, ki jih lahko 
primerjamo z naravnimi nesrečami, 
kakršne so močan veter, zmrzal, toča, led, 
dež ali suša, ki uničijo ali zmanjšajo 
proizvodnjo za več kot 30 % glede na 
povprečno letno proizvodnjo danega 
kmeta. Povprečni letni pridelek kmeta se 
izračuna glede na predhodno triletno 
obdobje ali triletno povprečje v 
predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 
sta izključeni najvišja in najnižja 
vrednost; 

 (c) „lokalni proizvodi“ pomenijo 
proizvode, ki so proizvedeni največ 
150 km od mesta uporabe. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Predlog spremembe 495 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 8 – alinea 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dodeljevanja pomoči za skladiščenje 

proizvodov s strani zasebnih izvajalcev. 

(b) dodeljevanja pomoči za skladiščenje 

proizvodov s strani javnih in zasebnih 
izvajalcev. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Predlog spremembe 496 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 II – Naslov 1 – Poglavje I – Naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Javna intervencija in pomoč za zasebno 

skladiščenje 

Javna intervencija in pomoč za javno in 
zasebno skladiščenje 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/497 

Predlog spremembe 497 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin, Sabine 
Wils  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 15 – alinea 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) preprečuje morebitne motnje na trgu, (a) okrepi javne instrumente za regulacijo 
trga, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Predlog spremembe 498 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 II – Naslov I - Poglavje I – Oddelek 3 – Naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pomoč za zasebno skladiščenje Pomoč za javno in zasebno skladiščenje 

 Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/499 

Predlog spremembe 499 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin, Sabine 
Wils  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 II – Naslov I – Poglavje I – Oddelek 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Oddelek 3a 

 MARŽE ZA POSREDNIKE 

 Člen 17a 

 Najvišje marže za posrednike 

 V primeru hudih nesorazmerij lahko 
države članice za izboljšanje cen 
proizvajalcev sprejmejo oblike 
intervencije, veljavne za verigo preskrbe s 
hrano, na primer z določitvijo najvišjih 
marž za vsak neposreden člen v verigi, s 
čimer omogočijo pošteno in ustrezno 
porazdelitev dodane vrednosti vzdolž 
verige preskrbe s hrano. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/500 

Predlog spremembe 500 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 16 – alinea 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pomoč za zasebno skladiščenje se lahko 

dodeli za naslednje proizvode, za katere 

veljajo pogoji, določeni v tem oddelku, ter 

nadaljnje zahteve in pogoji, ki jih Komisija 

sprejme z delegiranimi in/ali izvedbenimi 

akti v skladu s členi 17 do 19: 

Pomoč za javno in/ali zasebno skladiščenje 
se lahko dodeli za naslednje proizvode, za 

katere veljajo pogoji, določeni v tem 

oddelku, ter nadaljnje zahteve in pogoji, ki 

jih Komisija sprejme z delegiranimi in/ali 

izvedbenimi akti v skladu s členi 17 do 19: 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/501 

Predlog spremembe 501 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin Sabine Wils  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 21 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice pri pripravi strategij 

sestavijo seznam proizvodov iz sektorjev 

sadja in zelenjave, predelanega sadja in 

zelenjave ter banan, ki jih bodo v okviru 

svojega sistema štele za sprejemljive. 

Vendar na ta seznam niso uvrščeni 

proizvodi, ki jih izključujejo ukrepi 

Komisije, sprejeti z delegiranimi akti na 

podlagi točki (a) člena 22(2). Države 

članice svoje proizvode izberejo na podlagi 

objektivnih meril, med katerimi so lahko 

sezonskost, razpoložljivost proizvodov ali 

okoljski vidiki. V zvezi s tem lahko države 

članice dajo prednost proizvodom s 

poreklom iz Unije. 

3. Države članice pri pripravi strategij 

sestavijo seznam proizvodov iz sektorjev 

sadja in zelenjave, predelanega sadja in 

zelenjave ter banan, ki jih bodo v okviru 

svojega sistema štele za sprejemljive. 

Vendar na ta seznam niso uvrščeni 

proizvodi, izključeni na podlagi ukrepov 

Komisije, sprejetih z delegiranimi akti na 

podlagi točke (a) člena 22(2). Države 

članice svoje proizvode izberejo na podlagi 

objektivnih meril, med katerimi so lahko 

sezonskost, razpoložljivost proizvodov ali 

okoljski vidiki. V zvezi s tem lahko države 

članice dajo prednost proizvodom s 

poreklom iz Unije in lokalno pridelanim 
proizvodom, s čimer podpirajo kratke 
dobavne verige. 

Or. pt 



 

AM\929636SL.doc  PE503.601v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.3.2013 B7-0080/502 

Predlog spremembe 502 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 49 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Alkohol, ki nastane pri podprti 
destilaciji iz odstavka 1, se uporabi 
izključno v industrijske namene ali za 
pridobivanje energije, da se prepreči 
izkrivljanje konkurence. 

črtano 

Or. pt 



 

AM\929636SL.doc  PE503.601v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.3.2013 B7-0080/503 

Predlog spremembe 503 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 II – Naslov II – Poglavje III – Oddelek 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Oddelek 4a 

 MOŽNOST UPRAVLJANJA DRŽAV 
ČLANIC 

 Člen 116a 

 Možnost upravljanja 

 Ob upoštevanju posebnih razmer v 
posamezni državi članici in stopnje 
razvitosti organizacij proizvajalcev in 
izvajalcev lahko nacionalni organi držav 
članic, kjer so proizvajalci izredno slabo 
organizirani, prevzamejo pristojnosti, ki 
jih uredba namenja organizacijam 
proizvajalcev. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/504 

Predlog spremembe 504 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Jacky Hénin  
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 V – Poglavje 1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 POGLAVJE I 

 Obvladovanje tveganj in kriz 

 Oddelek 1 

 Javno zavarovanje 

 Člen 153a 

 Javno zavarovanje za kmetijstvo 

 1. Da se zagotovijo osnovni dohodki za 
kmete, ki so jih prizadeli skrajni 
vremenski pojavi ali druge oblike 
katastrof naravnega ali človeškega izvora, 
vključno z gozdnimi požari, boleznimi in 
napadi škodljivcev, se uvede sistem 
javnega zavarovanja za kmetijstvo, ki se 
financira iz proračuna Unije. To 
zavarovanje zagotavlja osnovno stopnjo 
zaščite za vse kmete in za vse delavce na 
kmetijah v vseh državah članicah. 

 2. Javno zavarovanje za kmetijstvo se 
lahko razdeli na zavarovanje kmetijskega 
gospodarstva, zavarovanje za primer 
izgube dohodkov, zavarovanje živine in 
kompenzacijske sklade. 

 3. Obstoj tega zavarovanja ne vpliva na 
obstoj drugih sistemov zavarovanja v 
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danih sektorjih, kot je zavarovanje letine v 
vinskem sektorju iz člena 47. 

 Komisija predloži predlog uredbe 
[Evropskega parlamenta in Sveta] o 
javnem zavarovanju za kmetijstvo dovolj 
zgodaj, da ta uredba lahko začne veljati 
1. julija 2014. 

Or. pt 

 

 


