
P6_TA(2009)0046 

Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na 

notranjem trgu in v tretjih državah * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o predlogu 

Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 3/2008 o ukrepih za informiranje o kmetijskih 

proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (KOM(2008)0431 

– C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0431), 

– ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s 

Parlamentom (C6-0313/2008), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0004/2009), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES; 

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 

odobril; 

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 

predlog Komisije; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

Sprememba  1 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 3/2008 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

1. Če ni programov za izvajanje na 

notranjem trgu za enega ali več ukrepov za 

informiranje iz člena 2(1)(b), predloženih 

na podlagi člena 6(1), vsaka zainteresirana 

država članica izdela program in 

1. Če ni programov za izvajanje na 

notranjem trgu za enega ali več ukrepov za 

informiranje iz člena 2(1)(b), predloženih 

na podlagi člena 6(1), vsaka zainteresirana 

država članica na podlagi smernic iz člena 



 

specifikacijo zanj na podlagi smernic iz 

člena 5(1) in prek javnega razpisa izbere 

izvedbeni organ za program, za katerega 

prevzema sofinanciranje. 

 

5(1) in potem, ko je ocenila potrebo in 

zaželenost teh programov v zadevni(h) 

državi(ah) članici(ah) ter se posvetovala s 

trgovinskimi združenji in organizacijami v 

zadevnem sektorju, izdela program in 

specifikacijo zanj in prek javnega razpisa 

izbere izvedbeni organ za program, za 

katerega prevzema sofinanciranje. 

 

Sprememba  2 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 3/2008 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

2. Če ni programov za izvajanje v tretjih 

državah za enega ali več ukrepov za 

informiranje iz člena 2(1)(a), (b) in (c), 

predloženih na podlagi člena 6(1), vsaka 

zainteresirana država članica izdela 

program in specifikacijo zanj na podlagi 

smernic iz člena 5(2) in prek javnega 

razpisa izbere izvedbeni organ za program, 

za katerega prevzema sofinanciranje. 

2. Če ni programov za izvajanje na 

notranjem trgu za enega ali več ukrepov za 

informiranje iz člena 2(1)(a)(b) in (c), 

predloženih na podlagi člena 6(1), vsaka 

zainteresirana država članica na podlagi 

smernic iz člena 5(2) in potem, ko je 

ocenila potrebo in zaželenost teh 

programov v zadevni državi(ah) 

članici(ah) ter se posvetovala s 

trgovinskimi združenji in organizacijami v 

zadevnem sektorju, izdela program in 

specifikacijo zanj in prek javnega razpisa 

izbere izvedbeni organ za program, za 

katerega prevzema sofinanciranje.  

 

Sprememba  3 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 3/2008 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

Izvedbeni organ za program, ki ga zadevna 

država članica končno izbere, je lahko 

mednarodna organizacija, zlasti kadar se 

program nanaša na promocijo sektorja 

oljčnega olja in namiznih oljk v tretjih 

Izvedbeni organ za program, ki ga zadevna 

država članica končno izbere, je lahko 

mednarodna organizacija, zlasti kadar se 

program nanaša na promocijo sektorja 

oljčnega olja in namiznih oljk ali vin z 



državah. zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 

geografsko označbo v tretjih državah. 

 

Sprememba  4 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 3/2008 

Člen 9 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

(c) oceni razmerja med kakovostjo in ceno 

programa; 

(c) oceni razmerje med stroški in 

učinkovitostjo programa; 

 

Sprememba  5 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Člen 1 a (novo) 

Uredba (ES) št. 3/2008 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

 Člen 1a 

 V členu 13(2) Uredbe (ES) št. 3/2008 se 

prvi in drugi pododstavek nadomestita z 

naslednjim besedilom: 

 "2. Finančna udeležba Skupnosti za 

programe, izbrane v skladu s členoma 8 

in 9, ne presega 60 % dejanskih stroškov 

programov. Za programe informiranja 

in promocije, ki trajajo dve leti ali tri, 

udeležba za vsako leto izvajanja ne 

presega te meje.  

Odstotek iz prvega pododstavka znaša 

70% za promocijske ukrepe za sadje in 

zelenjavo, ki so posebej namenjeni 

otrokom v šolskih ustanovah 

Skupnosti." 

 


