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Sprememba Uredbe (ES) št. 1234/2007 "Enotna SUT" * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2009 o predlogu 

uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve 

kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ("Uredba o 

enotni SUT") (KOM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0539), 

– ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 

Parlamentom (C7-0223/2009), 

– ob upoštevanju členov 55 in 142 svojega Poslovnika, 

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  2 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 3 

Uredba (ES) št. 1234/2007 

Člen 186 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba 

V členu 186 se točka (a) nadomesti z 

naslednjim: 

„(a) za proizvode iz sektorjev sladkorja, 

hmelja, govejega in telečjega mesa, mleka 

in mlečnih izdelkov ter ovčjega in kozjega 

mesa, za katere se cene na trgu Skupnosti 

za katerega koli od teh proizvodov občutno 

(3) V členu 186 se točka (a) nadomesti z 

naslednjim: 

"(a) za proizvode iz sektorjev sladkorja, 

hmelja, govejega in telečjega mesa ter 

ovčjega in kozjega mesa, za katere se cene 

na trgu Skupnosti za katerega koli od teh 



dvigajo ali padajo;“. proizvodov občutno dvigajo ali padajo; 

 (aa) za mleko in mlečne izdelke, za katere 

se cene na trgu Skupnosti za katerega koli 

od teh proizvodov občutno dvigajo ali 

padajo v 12-mesečnih obdobjih, ki se 

začneta 1. aprila 2009 in 1. aprila 2010;". 

Sprememba  8 

Predlog uredbe – akt o spremembi 

Člen 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (ES) št. 1234/2007 

Člen 188 – odstavek 2 a (novo) 

 

 Sprememba 

 (3a) v členu 188 se doda naslednji 

odstavek: 

"(2a) Komisija redno obvešča Evropski 

parlament o delu odbora iz člena 195. V ta 

namen Parlament prejema dnevne rede 

sej, osnutke ukrepov, predložene odboru, 

pa tudi izide glasovanj, povzetke 

zapisnikov sej ter sezname organov in 

organizacij, ki jim pripadajo osebe, ki so 

jih države članice imenovale za svoje 

predstavnike. Evropski parlament je redno 

obveščen tudi o ukrepih ali predlogih za 

sprejem ukrepov, ki jih Komisija 

posreduje Svetu.". 

 


