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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 42
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Vsak zakonodajni dokument in 
politika, ki ju Evropska unija sprejme na 
tem področju, mora prispevati k razvoju 
ekološkega kmetijstva in ekološke 
pridelave, kot je določeno v tej uredbi.  
Organsko kmetijstvo igra pomembno vlogo 
pri izvajanju trajnostne razvojne politike 
Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Organsko kmetijstvo je tesno povezano s trajnostno razvojno politiko. Druge politike in 
zakonodajni dokumenti bi se morali zgledovati po tej politiki z upoštevanjem tovrstne 
pridelave in pripomoči k doseganju zastavljenih ciljev.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 43
Uvodna izjava 7

(7) Treba je ustvariti splošni okvir Skupnosti 
za pravila ekološke pridelave v zvezi s 
pridelavo rastlin in živinorejo, pri čemer je 
potrebno vključiti pravila za prehod na 
ekološko pridelavo, pa tudi za proizvodnjo 
predelane hrane in krme. Komisiji je treba 
podeliti pristojnost, da določi podrobnosti 
glede teh splošnih pravil in da sprejme 
pravila Skupnosti glede proizvodnje v 
ribogojstvu.

(7) Treba je ustvariti splošni okvir Skupnosti 
za pravila ekološke pridelave v zvezi s 
pridelavo rastlin in živinorejo, pri čemer je 
treba vključiti pravila za prehod na ekološko 
pridelavo, pa tudi za proizvodnjo predelane 
hrane in krme. Komisiji je treba podeliti 
pristojnost, da določi podrobnosti glede teh 
splošnih pravil.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi posebnih okoljskih problemov, povezanih z ribogojstvom in njegovim močnim vplivom 
na okolje, se pravila glede proizvodnje v ribogojstvu ne smejo sprejemati s komitološkim 
postopkom (kakor je predlagano v členu 10), temveč je zanje treba zagotoviti popoln 
parlamentarni nadzor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava 7

(7) Treba je ustvariti splošni okvir Skupnosti 
za pravila ekološke pridelave v zvezi s 
pridelavo rastlin in živinorejo, pri čemer je 
potrebno vključiti pravila za prehod na 
ekološko pridelavo, pa tudi za proizvodnjo 
predelane hrane in krme. Komisiji je treba 
podeliti pristojnost, da določi podrobnosti 
glede teh splošnih pravil in da sprejme 
pravila Skupnosti glede proizvodnje v 
ribogojstvu.

(7) Treba je ustvariti splošni okvir Skupnosti 
za pravila ekološke pridelave v zvezi s 
pridelavo rastlin in živinorejo, pri čemer je 
treba vključiti pravila za prehod na ekološko 
pridelavo, pa tudi za proizvodnjo predelane 
hrane in krme. Komisiji je treba podeliti 
pristojnost, da določi podrobnosti glede teh 
splošnih pravil.

Or. es

Obrazložitev

Četudi proizvodov iz ribogojstva ni mogoče obravnavati na povsem enak način kot proizvode 
ekstraktivnega ribolova, jih glede na ekološko pridelavo in označevanje ne moremo enačiti 
niti s kmetijskimi proizvodi, kar dokazuje predlog Komisije, ki ne predlaga niti minimalnih 
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pogojev za obravnavo ribogojstva v prihodnosti, temveč omenja le pravila, ki jih bo v 
prihodnje pripravil upravni odbor. Za večjo učinkovitost in pravno jamstvo bi se torej 
ribogojstvo moralo obravnavati v posebnem predlogu Komisije, ki bi vseboval pravila o 
ekološkem ribogojstvu in označevanju in o katerem bi lahko vsi, ki jih to zadeva, temeljito 
razpravljali in ga dobro preučili. Gre za obrazložitev vseh sledečih predlogov sprememb, ki 
predlagajo črtanje besedila. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 45
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Uporaba sintetičnih fitofarmacevtskih 
sredstev je nezdružljiva z ekološko 
pridelavo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki je razumljiv sam po sebi, je v skladu z uvodnimi izjavami 10 do 13, ki 
se nanašajo na izključno uporabo obnovljivih virov, večletno rotacijo pridelkov in skladnost 
dodatnih gnojil z ekološko pridelavo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava 16

(16) Pri ekološki živinoreji je treba 
upoštevati visoke standarde dobrega počutja 
živali, izpolnjevati specifične vedenjske
potrebe živali in skrb za zdravje živali mora 
temeljiti na preprečevanju bolezni. V 
povezavi s tem je treba še posebej paziti na 
pogoje bivanja, živinorejsko prakso in 
gostoto živali. Poleg tega je pri izbiri pasem 
treba dati prednost počasi rastočim rasam in 
upoštevati njihovo sposobnost prilagajanja 
lokalnim pogojem. Izvedbena pravila za 
živinorejo in ribogojstvo morajo biti skladna 
z Evropsko konvencijo za zaščito živali v 
vzrejne namene (T-AP) in njena nadaljnja 
priporočila.

(16) Pri ekološki živinoreji je treba 
upoštevati visoke standarde dobrega počutja 
živali, izpolnjevati specifične vedenjske 
potrebe živali in skrb za zdravje živali mora 
temeljiti na preprečevanju bolezni. V 
povezavi s tem je treba še posebej paziti na 
pogoje bivanja, živinorejsko prakso in 
gostoto živali. Poleg tega je pri izbiri pasem 
treba dati prednost počasi rastočim rasam in 
upoštevati njihovo sposobnost prilagajanja 
lokalnim pogojem. Izvedbena pravila za 
živinorejo morajo biti skladna z Evropsko 
konvencijo za zaščito živali v vzrejne 
namene (T-AP) in njena nadaljnja 
priporočila.

Or. es
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Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 47
Uvodna izjava 18

(18) Dokler Skupnost ne sprejme pravil 
pridelave za ribogojstvo, morajo imeti 
države članice možnost, da predvidijo 
uporabo nacionalnih standardov, oziroma 
če teh ni, zasebnih standardov, ki jih 
sprejemajo ali priznavajo države članice. 
Da pa ne bi prišlo do motenj na notranjem 
trgu, mora vsaka država članica obvezno 
priznavati standarde druge države članice 
na tem področju.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 48
Uvodna izjava 21

(21) Primerno je poskrbeti za prožnost v 
zvezi z uporabo pravil pridelave, da bo 
mogoče prilagoditi ekološke standarde in 
zahteve lokalnim podnebnim ali 
geografskim pogojem, specifični 
živinorejski praksi in stopnjam razvoja. To 
bi moralo omogočiti uporabo manj strogih 
standardov, vendar samo v mejah
specifičnih pogojev, kot so določeni v 
zakonodaji Skupnosti.

(21) Primerno je poskrbeti za prožnost v 
zvezi z uporabo pravil pridelave, ob 
bistvenem upoštevanju glavnih 
gospodarskih ovir, ki ogrožajo preživetje 
posamezne kmetije. To mora določiti kmet 
in mora biti podvrženo rednemu 
ocenjevanju, vse pa mora potekati v tesnem 
posvetovanju z vsemi delujočimi v tem 
sektorju, da se prepreči kakršno koli 
izkrivljanje trgovine. To bi moralo 
omogočiti prožnejšo uporabo standardov
samo pod pogoji, kot so določeni v 
zakonodaji Skupnosti.
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Or. fr

Obrazložitev

Predvidena bi morala biti prožnost, a le na začasni osnovi in pod specifičnimi pogoji (npr. 
resna nevarnost za zdravje pridelka, nevarnost za zdravje ljudi, začasno pomanjkanje 
biološkega proizvoda, materiala itd., nevarnost za preživetje kmetij zaradi resnega dogodka 
ali višje sile. Dovoljeni bi morali biti le začasni ukrepi in samo pod določenimi pogoji, da ne 
bi prišlo do nasprotovanja ustreznim pravilom, oslabitve načel ekološkega kmetijstva ali 
zaupanja potrošnikov v ta sektor.
Glej tudi predlog spremembe člena 16.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 49
Uvodna izjava 36

(36) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Glede na to, da je zakonodaja o ekološki 
pridelavi pomemben dejavnik v okviru 
Skupne kmetijske politike, saj je tesno 
povezana z razvojem kmetijskih trgov, je
primerno, da se jo uskladi z obstoječimi 
zakonskimi postopki, s katerimi se upravlja 
ta politika. Pooblastila, podeljena Komisiji 
po tej uredbi, se morajo zato izvajati v 
skladu z upravljalnim postopkom iz člena 4
Sklepa 1999/468/ES. 

(36) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Zakonodaja o ekološki pridelavi je
pomemben dejavnik v okviru Skupne 
kmetijske politike, saj je tesno povezana z 
razvojem kmetijskih trgov. Vseeno pa ni
primerno, da se jo uskladi z obstoječimi 
zakonskimi postopki, s katerimi se upravlja 
ta politika. Pooblastila, podeljena Komisiji 
po tej uredbi, se morajo zato izvajati v 
skladu z regulativnim postopkom iz člena 5
Sklepa 1999/468/ES. 

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti s predlogom spremembe člena 31.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 50
Člen 1, odstavek 2, uvodni del

Ta uredba se uporablja za naslednje 
proizvode kmetijskega izvora ali proizvode 

Ta uredba se uporablja za naslednje 
proizvode kmetijskega izvora, če so ti 
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iz ribogojstva, če so ti proizvodi namenjeni 
za trženje pod oznako „ekološki“:

namenjeni za trženje pod oznako "ekološki":

Or. es

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 51
Člen 1, odstavek 2, uvodni del

2. Ta uredba se uporablja za naslednje 
proizvode kmetijskega izvora ali proizvode 
iz ribogojstva, če so ti proizvodi namenjeni 
za trženje pod oznako „ekološki“:

2. Ta uredba se uporablja za naslednje 
proizvode kmetijskega izvora, če so ti 
proizvodi namenjeni za trženje pod oznako 
"ekološki":
(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo; s sprejetjem tega 
predloga spremembe bo treba ustrezno 
popraviti celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Zaradi posebnih okoljskih problemov, povezanih z ribogojstvom in njegovim močnim vplivom 
na okolje, se pravila glede proizvodnje v ribogojstvu ne smejo sprejemati s komitološkim 
postopkom (kakor je predlagano v členu 10), temveč je zanje treba zagotoviti popoln 
parlamentarni nadzor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 52
Člen 1, odstavek 2, točka (c)

(c) žive ali nepredelane proizvode iz 
ribogojstva;

črtano

Or. es
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Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 53
Člen 1, odstavek 2, točka (c)

(c) žive ali nepredelane proizvode iz 
ribogojstva;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodnega dela člena 1(2), ki ga vlaga 
isti avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 54
Člen 1, odstavek 2, točka (d)

(d) predelane proizvode iz ribogojstva, ki so 
namenjeni za prehrano ljudi;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 55
Člen 1, odstavek 2, točka (d)

(d) predelane proizvode iz ribogojstva, ki so 
namenjeni za prehrano ljudi;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodnega dela člena 1(2), ki ga vlaga 
isti avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 56
Člen 1, odstavek 2, točka (e a) (novo)

(ea) ribiške proizvode;

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba bi morala vključevati tudi ribolov na odprtem morju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 57
Člen 1, odstavek 2, točka (e b) (novo)

(eb) neprehrambene proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba bi morala vsebovati tudi ekološko pridelane proizvode, kot so božična drevesa ali 
kozmetika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 58
Člen 1, odstavek 2, pododstavek 2

Ne velja pa za proizvode iz lova in ribolova 
divjih živali.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta uredba bi morala vključevati tudi ribolov na odprtem morju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 59
Člen 2, točka (a)

(a) „ekološka pridelava“ pomeni uporabo 
postopkov ekološke pridelave na kmetijskem 
gospodarstvu, kot tudi dejavnosti nadaljnje 
predelave, embaliranja in označevanja 
proizvoda v skladu s cilji, načeli in pravili iz 
te uredbe;

(a) „ekološka pridelava“ pomeni uporabo 
postopkov naravne in zdrave pridelave na 
kmetijskem gospodarstvu, kot tudi 
dejavnosti nadaljnje predelave, embaliranja 
in označevanja proizvoda v skladu s cilji, 
načeli in pravili iz te uredbe;

Or. pl

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev je tavtološka. "Postopki ekološke pridelave" morajo biti opredeljeni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 60
Člen 2, točka (b)

(b) „ekološki proizvod“ pomeni kmetijski 
proizvod, ki prihaja iz ekološke pridelave;

(b) ekološki proizvod pomeni kmetijski 
proizvod, ki prihaja iz ekološke pridelave, 
pri kateri se ne uporabljajo in ni znakov 
sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev, 
proizvodov GSO oziroma krme ali sestavin, 
ki v celoti ali deloma vsebujejo GSO;

Or. en

Obrazložitev

Krepi cilje ekološkega kmetovanja in bo v pomoč potrošnikom pri razumevanju razlike med 
konvencionalnimi proizvodi in visoko kakovostnimi proizvodi, ki jih nudijo ekološki 
kmetovalci. 



AM\612856SL.doc PE 372.199v01-00 10/44 AM\

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 61
Člen 2, točka (e)

„ribogojstvo“ pomeni vzrejo in gojenje 
vodnih organizmov z uporabo tehnik, ki so 
namenjene povečanju proizvodnje teh 
organizmov preko naravne zmogljivosti 
okolja; organizmi ostanejo v lasti fizične ali 
pravne osebe celotno obdobje vzreje ali 
gojenja do in vključno izkoriščanja;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 62
Člen 2, točka (m)

(m) „znak skladnosti“ pomeni potrditev 
skladnosti z določeno skupino standardov 
ali drugih normativnih dokumentov v obliki 
znaka;

(m) „znak skladnosti“ pomeni potrditev 
izpolnjevanja zahtev, ki izhajajo iz določene 
skupine standardov ali drugih normativnih 
dokumentov v obliki znaka;

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe skuša urediti terminologijo z uvedbo opredelitve v skladu s terminologijo, 
ki se uporablja v evropskih standardih, kot sta serija EN ISO 9000 o kakovosti in serija EN 
ISO 14000 o okoljskem upravljanju, kjer je skladnost opredeljena kot izpolnjevanje zahtev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 63
Člen 2, točka (r)

Ta predlog spremembe ne zadeva slovenske različice.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 64
Člen 2, točka (v a) (novo)

(va) ribolov pomeni ulov prostoživečih rib v 
odprtem morju kot del trgovinske 
dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba bi morala vključevati tudi ribolov prostoživečih rib kot trgovinsko dejavnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 65
Člen 2, točka (v b) (novo)

(vb) neprehrambeni proizvod pomeni 
proizvod, ki ni namenjen za prehrano ljudi 
in vsebuje veliko ekoloških kmetijskih 
proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba bi morala vsebovati tudi ekološko pridelane proizvode, kot so božična drevesa ali 
kozmetika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 66
Člen 4

Naslednja načela veljajo za vso ekološko 
pridelavo:

Ekološka pridelava se uporablja za 
naslednja načela:

(a) uporaba živih organizmov in mehanskih 
postopkov pridelave ima prednost pred
uporabo sintetičnih materialov;

(a) uporabljajo se zgolj živi organizmi in 
mehanski postopki pridelave, uporaba
sintetičnih materialov in postopkov 
pridelave, ki vključujejo sintetične 
materiale, je sprejemljiva zgolj v skladu s 
členom 16 te uredbe;
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(b) uporaba naravnih snovi ima prednost 
pred kemično sintetiziranimi snovmi, ki se 
lahko uporabljajo le, če naravne snovi niso 
komercialno dostopne;

(b) uporabljajo se zgolj naravne snovi, 
kemično sintetizirane snovi, ki se lahko 
uporabljajo le, če naravne snovi niso 
komercialno dostopne, začasno in skladno z 
odstopanji iz člena 16 te uredbe;

(c) GSO in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali 
pridobljeni z GSO, se ne smejo uporabljati, 
z izjemo zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini;

(c) GSO in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali 
pridobljeni z GSO, se ne uporabljajo, z 
izjemo zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini;

(d) pravila ekološke pridelave se prilagodijo 
lokalnim pogojem, stopnjam razvoja in 
specifični živinorejski praksi, pri čemer se 
ohranja skupni pojem ekološke pridelave.

Or. es

Obrazložitev

Točki (a) in (b) nista jasni in zmanjšujeta cilj teh načel, zato ju je treba popraviti na bolj 
pritrdilen način, ne da bi pri tem prepovedali možnost uporabe sintetičnih materialov in 
nemehanskih postopkov pri resnih ali daljnosežnih situacijah, za katere je potreben hiter 
odgovor, ki odstopa od načel in pravil o ekološki pridelavi.

Točko (d) je treba črtati, saj se nanaša na prožnost in primere, za katere so možna odstopanja 
(prim. predlog spremembe člena 16).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 67
Člen 4, točka (b)

(b) uporaba naravnih snovi ima prednost 
pred kemično sintetiziranimi snovmi, ki se 
lahko uporabljajo le, če naravne snovi niso 
komercialno dostopne;

(b) uporaba naravnih snovi ima prednost 
pred kemično sintetiziranimi snovmi;

Or. pl

Obrazložitev

Namen uporabe sintetiziranih snovi ni opredeljen. Razen posameznih, podrobneje 
opredeljenih primerov, bi jih bilo bolj varno v celoti prepovedati.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 68
Člen 4, točka (c)

Ta predlog spremembe ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 69
Člen 4, točka (c)

(c) GSO in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali 
pridobljeni z GSO, se ne smejo uporabljati, z 
izjemo zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini;

(c) GSO in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali 
pridobljeni z GSO, se ne smejo uporabljati; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 70
Člen 4, točka (c)

(c) GSO in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali 
pridobljeni z GSO, se ne smejo uporabljati, z 
izjemo zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini;

(c) GSO in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali 
pridobljeni z GSO, se ne smejo uporabljati;

Or. en

Obrazložitev

Treba je dodati, da zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne smejo biti izvzeta iz te 
uredbe. Dandanes nam tržišče ponuja široko paleto ekološko pridelanih zdravil za uporabo v 
veterinarski medecini, ki jih je torej treba uporabljati v okviru ekološkega kmetovanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 71
Člen 4, točka (c a) (novo)
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(ca) ionizirajoče sevanje ni dovoljeno;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 72
Člen 4, točka (d a) (novo)

(da) ekološka pridelava ohrani in ustvarja 
delovna mesta, kmetovalcem in 
potrošnikom omogoča sklenitev socialne 
pogodbe za trajnostne prakse, kakovostno 
pridelavo in prehranjevanje, vključno s 
kombinacijo ukrepov za ohranjanje narave, 
trajnostno proizvodnjo in trženje na kratke 
razdalje;

Or. en

Obrazložitev

Cilji morajo zrcaliti dopolnilno vlogo, ki jo ima ekološko kmetovanje pri povezovanju varstva 
okolja in kakovostne pridelave v okviru natančno določenega sistema pridelave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 73
Člen 4, točka (d b) (novo)

(db) ekološka pridelava ščiti kakovost, 
integriteto in sledljivost proizvodov po vsej 
prehranjevalni verigi;

Or. en

Obrazložitev

Cilji morajo zrcaliti dopolnilno vlogo, ki jo ima ekološko kmetovanje pri povezovanju varstva 
okolja in kakovostne pridelave v okviru natančno določenega sistema pridelave.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Roberto Musacchio

Predlog spremembe 74
Člen 5, točka (c)

(c) uporaba neobnovljivih virov in sredstev, 
ki ne izvirajo s kmetije same, se mora 
čimbolj zmanjšati;

(c) uporaba neobnovljivih virov in sredstev, 
ki ne izvirajo s kmetije same, se mora 
čimbolj zmanjšati in ekološki kmetovalci bi 
morali spodbujati uporabo obnovljivih 
virov;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s cilji ekološke pridelave: Treba se je izogniti neželenim učinkom tako, da se 
ekološkim kmetovalcem omogoči uporabo zlasti obnovljive energije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 75
Člen 5, točka (n)

(n) proizvodnja iz ribogojstva mora 
zmanjšati negativni učinek na vodno 
okolje;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 76
Člen 5, točka (o)

(o) krma, ki se uporablja v ribogojstvu, 
prihaja iz trajnostnega ribištva ali je v 
osnovi sestavljena iz sestavin ekološkega 
kmetijskega izvora in naravnih snovi 
nekmetijskega izvora;

črtano

Or. es
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Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 77
Člen 6, točka (b)

(b) uporablja se kar najmanj dodatkov in 
predelovalnih pripomočkov, in sicer samo v 
primeru bistvene tehnološke potrebe;

(b) uporablja se kar najmanj dodatkov in 
predelovalnih pripomočkov;

Or. pl

Obrazložitev

Tehnološki razlogi niso zadostna podlaga za uporabo dodatkov in predelovalnih 
pripomočkov. Pri ekološki pridelavi bo treba določene tehnologije preprosto opustiti (npr. 
podaljševanje roka uporabnosti živil); želenih ciljev namreč ni mogoče doseči po naravni 
poti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 78
Člen 7, odstavek 1

1. Celotni komercialni del kmetijskega 
gospodarstva se upravlja skladno z 
zahtevami, ki veljajo za ekološko pridelavo 
ali prehod na ekološko pridelavo.

1. Celotni komercialni del kmetijskega 
gospodarstva se upravlja skladno z 
zahtevami, ki veljajo za ekološko pridelavo 
ali prehod na ekološko pridelavo.

Toda skladno s specifičnimi pogoji, ki bodo 
predpisani v skladu s postopkom iz 
člena 31(2), je kmetijsko gospodarstvo 
lahko razdeljeno na jasno ločene enote in 
vse se ne upravljajo v okviru ekološke 
pridelave.
Kjer se v skladu z drugim pododstavkom za 
ekološko pridelavo ne uporablja celotno 
kmetijsko gospodarstvo, kmet poskrbi, da so 
zemlja, živali in proizvodi, ki se uporabljajo 
za ekološko pridelavo, ločeni od preostalih, 
in vodi ustrezno evidenco, iz katere je 
razvidna ločitev.
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Or. en

Obrazložitev

Razdelitev kmetijskega gospodarstva na del, ki se upravlja skladno s to uredbo, in del, ki se 
upravlja na konvencionalen način, ni sprejemljiva, saj se bo težko izogniti goljufijam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 79
Člen 7, odstavek 1, pododstavek 2

Ta predlog spremembe ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 80
Člen 7, odstavek 2

2. Od kmetov se zahteva, da ne uporabljajo 
GSO ali proizvodov, pridobljenih iz GSO, če 
bi se morali zavedati njihove prisotnosti 
zaradi podatkov na katerikoli oznaki, ki 
spremlja proizvod, ali iz katerih koli 
spremnih dokumentov.

2. Od kmetov se zahteva, da ne uporabljajo 
GSO ali proizvodov, pridobljenih iz ali z
GSO.

Kjer kmetje za pridelavo ekološke hrane ali 
krme uporabljajo proizvode, kupljene od 
tretjih strank, morajo od prodajalca 
zahtevati, da potrdi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili pridobljeni z GSO.

Kjer kmetje ali drugi ponudniki ekoloških 
proizvodov za pridelavo ekološke hrane ali 
krme uporabljajo proizvode, kupljene od 
tretjih strank, morajo od prodajalca 
zahtevati, da potrdi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili pridobljeni z GSO in da ne 
vsebujejo GSO.

Upravljavci morajo v primeru naključne ali 
tehnično neizogibne kontaminacije z GSO 
predložiti dokaze, da so sprejeli vse 
potrebne ukrepe, da bi preprečili 
kontaminacijo.

Or. en

Obrazložitev

Izključitev uporabe GSO natančno določa člen 4, vendar pa so potrebna zagotovila, če gre za 
proizvode, kupljene od tretjih strank.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 81
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2

Kjer kmetje za pridelavo ekološke hrane ali 
krme uporabljajo proizvode, kupljene od 
tretjih strank, morajo od prodajalca 
zahtevati, da potrdi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili pridobljeni z GSO.

Kjer kmetje za pridelavo ekološke hrane ali 
krme uporabljajo proizvode, kupljene od 
tretjih strank, morajo od prodajalca 
zahtevati, da v pisni obliki potrdi, da 
dobavljeni proizvodi niso bili pridobljeni z 
GSO.

Or. pl

Obrazložitev

Pisna potrditev je dokaz, da proizvod izpolnjuje vsa predpisana pravila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 82
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2

Kjer kmetje za pridelavo ekološke hrane ali 
krme uporabljajo proizvode, kupljene od 
tretjih strank, morajo od prodajalca 
zahtevati, da potrdi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili pridobljeni z GSO.

Kjer kmetje za pridelavo ekološke hrane ali 
krme uporabljajo proizvode, kupljene od 
tretjih strank, mora prodajalec na zahtevo 
uporabnika potrditi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili pridobljeni iz ali z GSO.

Or. fr

Obrazložitev

Če je uporaba GSO proizvodov v ekološkem kmetijstvu prepovedana, bi moral biti uporabnik 
dolžan zahtevati dokument s potrdilom, da GMO niso bili uporabljeni, dobavitelj pa bi moral 
biti dolžan ta dokument zagotoviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 83
Člen 8, odstavek 1, točka (c)

(c) poleg tega je dovoljeno uporabljati 
gnojila in dodatke za izboljšavo tal, 

črtano
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združljive s cilji in načeli ekološke 
pridelave, če so bili odobreni v skladu s 
členom 11;

Or. pl

Obrazložitev

Uporaba gnojil in dodatkov za izboljšavo tal je v nasprotju z načeli ekološkega kmetijstva iz 
člena 2.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 84
Člen 8, odstavek 1, točka (i)

(i) dovoljeno je uporabljati samo ekološko 
pridelano seme in razmnoževalni material. 
Za ta namen je treba izvorno rastlino za 
semena in matično rastlino za vegetativni 
razmnoževalni material pridelovati vsaj eno 
generacijo v skladu s pravili, predpisanimi s 
to uredbo, oziroma vsaj dve rastni sezoni v 
primeru trajnic.

(i) dovoljeno je uporabljati samo ekološko 
pridelano seme, ki lahko vsebuje največ 0,1 
% vsebnosti GSO, kar je posledica 
naključne kontaminacije, in razmnoževalni 
material. Za ta namen je treba izvorno 
rastlino za semena in matično rastlino za 
vegetativni razmnoževalni material 
pridelovati vsaj eno generacijo v skladu s 
pravili, predpisanimi s to uredbo, oziroma 
vsaj dve rastni sezoni v primeru trajnic.

Or. en

Obrazložitev

V ekološkem kmetovanju je seme največji vir kontaminacije z GSO. Da bi dosegli namen te 
uredbe, ki stremi k temu, da ekološka pridelava ne bi vsebovala nobenih GSO, je treba začeti 
prav z odpravo največjih virov kontaminacije v ekološki predelavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 85
Člen 8, odstavek 1, točka (i)

(i) dovoljeno je uporabljati samo ekološko 
pridelano seme in razmnoževalni material. 
Za ta namen je treba izvorno rastlino za 
semena in matično rastlino za vegetativni 
razmnoževalni material pridelovati vsaj eno 
generacijo v skladu s pravili, predpisanimi s 

(i) dovoljeno je uporabljati samo ekološko 
pridelano seme in razmnoževalni material. 
Za ta namen je treba izvorno rastlino za 
semena in matično rastlino za vegetativni 
razmnoževalni material pridelovati vsaj eno 
generacijo v skladu s pravili, predpisanimi s 
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to uredbo, oziroma vsaj dve rastni sezoni v 
primeru trajnic.

to uredbo.

Or. pl

Obrazložitev

Če trajnice že od začetka niso vzgajane z uporabo ekoloških metod, se lahko strupene snovi in 
onesnaževala nabirajo v njihovih tkivih in prenesejo v razmnoževalni material.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 86
Člen 9, točka (b), točka (v)

(v) ekološko vzrejena živina mora biti 
ločena oziroma se zlahka loči od drugih 
rejnih živali;

(v) ekološko vzrejena živina mora biti 
ločena od drugih rejnih živali;

Or. pl

Obrazložitev

Črtani del besedila je protisloven, saj lahko živina v praksi ostane skupaj celo življenje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 87
Člen 9, točka (d), točka (ii)

(ii) živali imajo stalen dostop do paše ali 
vlaknin;

(ii) živali imajo stalen dostop do paše;

Or. pl

Obrazložitev

Živinoreja, pri kateri bi se uporabljale samo vlaknine, bi bila lahko del zaprtega sistema in bi 
s tem kršila člen 9(b)(iii), po katerem mora imeti živina trajen dostop na prosto.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 88
Člen 9, točka (d), točka (v)
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(v) sesalci, ki še sesajo, se krmijo z 
naravnim, po možnosti materinim mlekom;

(v) sesalci, ki še sesajo, se krmijo z 
materinim mlekom;

Or. pl

Obrazložitev

Mleko različnih vrst živine ne bo zadostovalo razvojnim in fiziološkim potrebam živali in bi 
kršilo člen 9(b)(ii).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 89
Člen 9, točka (e), točka (ii)

(ii) izbruhi bolezni se zdravijo nemudoma, 
da se prepreči trpljenje živali; po potrebi je 
dovoljeno uporabiti alopatske proizvode, 
vključno z antibiotiki, če je uporaba 
fitoterapevtskih, homeopatskih in drugih 
proizvodov neprimerna.

(ii) izbruhi bolezni se zdravijo nemudoma, 
da se prepreči trpljenje živali; po potrebi je 
dovoljeno uporabiti alopatske proizvode, 
vključno z antibiotiki, če je uporaba 
fitoterapevtskih in drugih proizvodov 
neprimerna.

Or. pl

Obrazložitev

Terapevtska učinkovitost homeopatskih proizvodov ni potrjena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 90
Člen 10

Člen 10 črtano
Pravila pridelave v ribogojstvu

1. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) in v skladu s cilji ter načeli, 
predpisanimi v Naslovu II, določi pravila 
pridelave, vključno s pravili prehoda, ki 
veljajo za ekološko ribogojstvo.
2. Do sprejetja pravil pridelave iz odstavka 
1 veljajo nacionalna pravila, oziroma če teh 
ni, zasebni standardi, ki jih sprejemajo ali 
priznavajo države članice, pod pogojem, da 
sledijo istim ciljem in načelom, kot so 
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predpisani v Naslovu II.

Or. es

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe uvodne izjave 7, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 91
Člen 11, odstavek 1, točka (b)

(b) gnojila in dodatke za izboljšavo tal; črtano

Or. pl

Obrazložitev

Uporaba gnojil in dodatkov za izboljšavo tal je v nasprotju z načeli ekološkega kmetijstva iz 
člena 2 (prim. člen 8(1)(c).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 92
Člen 12

Za kmetijsko gospodarstvo, na kateri se je 
začela ekološka pridelava, veljajo naslednja 
pravila: 

Za kmetijsko gospodarstvo, na kateri se je 
začela ekološka pridelava, veljajo naslednja 
pravila:

(a) za obdobje, ki se določi v skladu s 
postopkom iz člena 31(2) pred prvo rastno 
sezono pridelkov, ki bodo gojeni s postopki 
ekološke pridelave, ni dovoljeno uporabljati 
proizvodov, ki so prepovedani za ekološko 
kmetijstvo;

(a) za obdobje 3 let pred prvo rastno sezono 
pridelkov, ki bodo gojeni s postopki 
ekološke pridelave, ni dovoljeno uporabljati 
proizvodov, ki so prepovedani za ekološko 
kmetijstvo;

(b) rejne živali, ki bivajo na kmetijskem 
gospodarstvu, se lahko štejejo za ekološko 
vzrejene po prehodnem obdobju, ki se določi 
v skladu s postopkom iz člena 31(2);

(b) rejne živali, ki bivajo na kmetijskem 
gospodarstvu, se lahko štejejo za ekološko 
vzrejene po prehodnem obdobju 3 let;

(c) mleko in mlečne proizvode iz mlečnih 
živali, ki prej niso bile ekološko rejene, je 
dovoljeno prodajati kot ekološke po preteku 
obdobja, ki se določi v skladu s postopkom 

(c) mleko in mlečne proizvode iz mlečnih 
živali, ki prej niso bile ekološko rejene, je 
dovoljeno prodajati kot ekološke po preteku 
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iz člena 31(2); obdobja 2 let;
(d) na samostojnih kmetijah, ki se delno že 
ukvarjajo z ekološko pridelavo, delno pa še 
nanjo prehajajo, kmet poskrbi, da so zemlja, 
živali in pridelki ločeni, in vodi ustrezno 
evidenco, iz katere je razvidna ločitev.

(d) na samostojnih kmetijah, ki se delno že 
ukvarjajo z ekološko pridelavo, delno pa še 
nanjo prehajajo, kmet poskrbi, da so zemlja, 
živali in pridelki ločeni, in vodi ustrezno 
evidenco, iz katere je razvidna ločitev.

Komisija lahko spremeni različna obdobja 
iz prvega odstavka v skladu s postopkom iz 
člena 31(2).
Kmetje, ki na novo začnejo z dejavnostjo 
ekološke pridelave, so zajeti v določbah 
Naslova V te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija predlaga uporabo postopka komitologije za določitev obdobij ali rokov, ki jih je 
treba spoštovati, preden lahko proizvode s kmetije, ki spreminja svoje metode kmetijske 
proizvodnje, štejemo za ekološke. Vendar pa je določitev obdobij v zakonodaji bolj zaželena, 
saj kmetom, ki želijo svoje kmetije preoblikovati v ekološke kmetije, omogoča večjo 
preglednost, postopek komitologije pa se uporablja zgolj v primeru revizije opredeljenih 
obdobij zaradi spremenjenih okoliščin itd.

Za kmetije v procesu prehoda na ekološko predelavo bi morale veljati določbe za nadzor in 
izdajo potrdil.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 93
Člen 13, odstavek 4, pododstavek 1

4. Od pridelovalcev krme se zahteva, da ne 
uporabljajo GSO ali proizvodov, 
pridobljenih iz GSO, če se morajo zavedati 
njihove prisotnosti zaradi podatkov na 
kateri koli oznaki, ki spremlja proizvod, ali 
iz drugih spremnih dokumentov.

4. Od pridelovalcev krme se zahteva, da ne 
uporabljajo GSO ali proizvodov, 
pridobljenih iz GSO. Izvajalci morajo 
sprejeti vse ustrezne ukrepe, da se izognejo 
kontaminaciji z GSO in predložiti dokaze, 
da ni prišlo do kontaminacije.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci morajo sprejeti vse potrebne ukrepe, da preprečijo kontaminacijo živil z GSO.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 94
Člen 13, odstavek 4, pododstavek 2

Če pridelovalci krme uporabljajo za 
pridelavo krme za ekološko živinorejo 
sestavine in dodatke, kupljene od tretjih 
strank, morajo od prodajalca zahtevati, da 
potrdi, da dobavljeni proizvodi niso bili 
pridobljeni z GSO.

Če pridelovalci krme uporabljajo za 
pridelavo krme za ekološko živinorejo 
sestavine in dodatke, kupljene od tretjih 
strank, mora prodajalec na zahtevo 
pridelovalcev krme potrditi, da dobavljeni 
proizvodi niso bili pridobljeni iz ali z GSO.

Or. fr

Obrazložitev

Če je uporaba GSO proizvodov v ekološkem kmetijstvu prepovedana, bi moral biti uporabnik 
dolžan zahtevati dokument s potrdilom, da GMO niso bili uporabljeni, dobavitelj pa bi moral 
biti dolžan ta dokument zagotoviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 95
Člen 13, odstavek 4, pododstavek 2

Če pridelovalci krme uporabljajo za 
pridelavo krme za ekološko živinorejo 
sestavine in dodatke, kupljene od tretjih 
strank, morajo od prodajalca zahtevati, da 
potrdi, da dobavljeni proizvodi niso bili 
pridobljeni z GSO.

Če pridelovalci krme uporabljajo za 
pridelavo krme za ekološko živinorejo 
sestavine in dodatke, kupljene od tretjih 
strank, morajo od prodajalca zahtevati, da v 
pisni obliki potrdi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili pridobljeni z GSO.

Or. pl

Obrazložitev

Pisna potrditev je dokaz, da proizvod izpolnjuje vsa predpisana pravila (prim. člen 7(2)).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 96
Člen 14, odstavek 3, pododstavek 2

Če predelovalci za pridelavo ekološke hrane 
ali krme uporabljajo sestavine in 
predelovalne pripomočke, kupljene od tretjih 

Če predelovalci za pridelavo ekološke hrane 
ali krme uporabljajo sestavine in 
predelovalne pripomočke, kupljene od tretjih 
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strank, morajo od prodajalca zahtevati, da 
potrdi, da dobavljeni proizvodi niso bili 
pridobljeni z GSO.

strank, mora na zahtevo pridelovalcev krme 
potrditi, da dobavljeni proizvodi niso bili 
pridobljeni iz ali z GSO.

Or. fr

Obrazložitev

Če je uporaba GSO proizvodov v ekološkem kmetijstvu prepovedana, bi moral biti uporabnik 
dolžan zahtevati dokument s potrdilom, da GMO niso bili uporabljeni, dobavitelj pa bi moral 
biti dolžan ta dokument zagotoviti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 97
Člen 14, odstavek 3, pododstavek 2

Če predelovalci za pridelavo ekološke hrane 
ali krme uporabljajo sestavine in 
predelovalne pripomočke, kupljene od tretjih 
strank, morajo od prodajalca zahtevati, da 
potrdi, da dobavljeni proizvodi niso bili 
pridobljeni z GSO.

Če predelovalci za pridelavo ekološke hrane 
ali krme uporabljajo sestavine in 
predelovalne pripomočke, kupljene od tretjih 
strank, morajo od prodajalca zahtevati, da v 
pisni obliki potrdi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili pridobljeni z GSO.

Or. pl

Obrazložitev

Pisna potrditev je dokaz, da proizvod izpolnjuje vsa predpisana pravila (glej zgoraj).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 98
Člen 14, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice lahko za proizvodnjo 
predelane hrane ohranijo ali uvedejo 
strožja pravila po pogojem, da so ta v 
skladu z zakonodajo Skupnosti in ne 
ovirajo prostega pretoka blaga, ki je v 
skladu s to uredbo.

Or. en
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Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da za proizvodnjo predelane hrane v ekološki 
pridelavi uvedejo strožja pravila. To je pomembno za konkurenčnost bolj etičnih proizvodov 
in potrošnikom omogoča širši izbor ekoloških proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 99
Člen 15, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice lahko za uporabo 
nekaterih proizvodov in snovi v predelavi 
ohranijo ali uvedejo strožja pravila po 
pogojem, da so ta v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in ne ovirajo prostega pretoka 
blaga, ki je v skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da za uporabo nekaterih proizvodov in snovi v 
ekološki pridelavi uvedejo strožja pravila. To je pomembno za konkurenčnost bolj etičnih 
proizvodov in potrošnikom omogoča širši izbor ekoloških proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 100
Člen 16, naslov

Manj omejujoča pravila pridelave Začasna odstopanja od pravil pridelave

Or. fr

Obrazložitev

Različni ukrepi in določbe iz tega člena so odvečni in se nanašajo na primere (npr. prehod), v 
katerih je začasno očitno potrebna določena stopnja prožnosti.

Pogoje za bolj prožno uporabo pravil o ekološkem kmetijstvu bi bilo treba prav tako razvrstiti 
po prednosti, njihov obseg pa zmanjšati.

Postopek komitologije bi moral zajemati le nekaj posebnih ukrepov.

Končno je treba vsako odstopanje od pravil o ekološkem kmetijstvu sporočiti pristojnim 
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organom, vključno z organi za izdajanje potrdil, nadzorni organi pa morajo oceniti in na 
kraju samem pregledati akcijski načrt, ki ga kmet izdela za soočenje s posebnim položajem, v 
katerem se je znašel.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 101
Člen 16, odstavek 1

1. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) in v skladu s pogoji iz odstavka 
2 ter cilji in načeli iz Naslova II predvidi 
odobritev izjem pravil pridelave, ki so 
predpisana v poglavjih 1 do 3.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 102
Člen 16, odstavek 1

1. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) in v skladu s pogoji iz odstavka 
2 ter cilji in načeli iz Naslova II predvidi 
odobritev izjem pravil pridelave, ki so 
predpisana v poglavjih 1 do 3.

1. V primeru nepredvidenih dogodkov, ki so 
zunaj nadzora strani iz te uredbe, zaradi 
katerih zadevne strani ne morejo delovati v 
skladu s standardi iz te uredbe, se v skladu 
s cilji in načeli iz Naslova II lahko po 
načelu višje sile odobrijo odstopanja od te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za primere, kot so ptičja gripa ali naravne nesreče, morajo imeti ekološki kmetovalci 
možnost, da se jim odobrijo kratkoročna odstopanja od te uredbe. Pri takih primerih naj torej 
prevlada načelo višje sile in ne komitološki postopek.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 103
Člen 16, odstavek 2

2. Izjem, omenjenih v odstavku 1, mora biti 
čim manj in so predvidene le v naslednjih 
primerih:

2. Ob spoštovanju ciljev in načel iz Naslova 
II te uredbe mora biti izjem čim manj in so 
lahko začasno dovoljene le v naslednjih 
primerih:

Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 104
Člen 16, odstavek 2

2. Izjem, omenjenih v odstavku 1, mora biti 
čim manj in so predvidene le v naslednjih 
primerih:

2. Izjeme ne smejo trajati dolgo in jih je 
treba umakniti takoj, ko okoliščine to 
dovoljujejo.

(a) če so potrebne, da se omogoči kmetijam, 
ki začenjajo z ekološko pridelavo, da 
postanejo uspešne, to še zlasti velja za 
kmetijska gospodarstva na območjih, ki so 
v začetnih fazah razvoja ekološke 
pridelave;

(b) če so potrebne, da se zagotovi ohranitev 
ekološke pridelave na gospodarstvih, ki se 
spopadajo s podnebnimi, geografskimi ali 
strukturnimi ovirami;
(c) če je to potrebno, da bi zagotovili dostop 
do krme, semen in vegetativnega 
razmnoževalnega materiala, živih živali in 
drugih kmetijskih vložkov, pri čemer ta 
sredstva niso komercialno dostopna v 
ekološki obliki;
(d) če je to potrebno za zagotovitev dostopa 
do sestavin kmetijskega izvora, pri čemer te 
sestavine niso komercialno dostopne v 
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ekološki obliki;
(e) če so potrebne za rešitev posebnih težav, 
povezanih z upravljanjem ekološke 
živinoreje;
(f) če so potrebne za zagotavljanje 
nepretrgane pridelave tradicionalnih 
prehrambenih proizvodov, ki so dobro 
poznani že vsaj eno generacijo;
(g) če so potrebni začasni ukrepi, da bi 
omogočili nadaljevanje ali ponovni začetek 
ekološke pridelave zaradi katastrofalnih 
okoliščin;
(h)če zakonodaja Skupnosti nalaga 
omejitve in obveznosti v zvezi z varovanjem 
zdravja ljudi in živali.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za primere, kot so ptičja gripa ali naravne nesreče, morajo imeti ekološki kmetovalci 
možnost, da se jim odobrijo kratkoročna odstopanja od te uredbe. Pri takih primerih naj torej 
prevlada načelo višje sile in ne komitološki postopek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 105
Člen 16, odstavek 2, točka (a)

(a) če so potrebne, da se omogoči kmetijam, 
ki začenjajo z ekološko pridelavo, da 
postanejo uspešne, to še zlasti velja za 
kmetijska gospodarstva na območjih, ki so 
v začetnih fazah razvoja ekološke pridelave;

(a) če so potrebni začasni ukrepi, da se 
omogoči nadaljevanje ali ponovni začetek 
ekološke pridelave v primeru višje sile, 
zlasti v primeru resnih nevarnosti za 
pridelek ali preživetje kmetije;

Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti 
avtor.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 106
Člen 16, odstavek 2, točka (a)

(a) če so potrebne, da se omogoči kmetijam, 
ki začenjajo z ekološko pridelavo, da 
postanejo uspešne, to še zlasti velja za 
kmetijska gospodarstva na območjih, ki so 
v začetnih fazah razvoja ekološke 
pridelave;

črtano

Or. pl

Obrazložitev

To določbo je možno zlorabiti. Neekološka kmetijska gospodarstva, ki niso sposobna 
preživeti, nimajo sredstev za vlaganje v nove proizvodne tehnologije, vključno z ekološkimi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 107
Člen 16, odstavek 2, točka (b)

(b) če so potrebne, da se zagotovi ohranitev 
ekološke pridelave na gospodarstvih, ki se 
spopadajo s podnebnimi, geografskimi ali 
strukturnimi ovirami;

(b) če so potrebne, da se zagotovi ohranitev 
ekološke pridelave na gospodarstvih, ki se 
spopadajo s velikimi geografskimi ali 
gospodarskimi ovirami, ki ogrožajo 
preživetje kmetij;

Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 108
Člen 16, odstavek 2, točka (b a) (novo)

(ba) če zakonodaja Skupnosti nalaga
omejitve in obveznosti v zvezi z varovanjem 
zdravja ljudi in živali;
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Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 109
Člen 16, odstavek 2, točka (f)

(f) če so potrebne za zagotavljanje 
nepretrgane pridelave tradicionalnih 
prehrambenih proizvodov, ki so dobro 
poznani že vsaj eno generacijo;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti 
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 110
Člen 16, odstavek 2, točka (g)

(g) če so potrebni začasni ukrepi, da bi 
omogočili nadaljevanje ali ponovni začetek 
ekološke pridelave zaradi katastrofalnih 
okoliščin;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti 
avtor..
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 111
Člen 16, odstavek 2, točka (h)

(h) če zakonodaja Skupnosti nalaga 
omejitve in obveznosti v zvezi z varovanjem 
zdravja ljudi in živali.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti
avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 112
Člen 16, odstavek 2 a (novo)

2a. Pristojni organi ali organ(i) za nadzor 
in izdajanje potrdil v državi članici, iz 
katere prihaja proizvajalec, so nemudoma 
obveščeni o vsakem začasnem odstopanju, 
sprejetim v skladu z odstavkom 2.
Obvestilo jasno in podrobno opiše nastalo 
stanje, sprejete ukrepe, njihovo trajanje ter 
materiale, sestavine in vložke, uporabljene 
za reševanje stanja.
Pristojni organi v državi članici ali 
nadzorni organ ali organi čim prej podajo 
mnenje in o tem nemudoma obvestijo 
proizvajalca. Organi za izdajanje potrdil so 
o tem mnenju nemudoma obveščeni.
Če je kateri od ukrepov proizvajalca 
sporen, pristojni organi ali nadzorni organi 
predložijo alternative, za katere menijo, da 
so primernejše za opisano stanje.
Nadzor se opravi čim prej, v skladu s 
določili iz naslova V te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe naslova člena 16, ki ga vlaga isti 
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avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 113
Člen 16, odstavek 3

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) določi posebne pogoje za 
uporabo izjem iz odstavka 1.

3. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) pripravi seznam primerov, kjer 
se uporabi načelo višje sile.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za primere, kot so ptičja gripa ali naravne nesreče, morajo imeti ekološki kmetovalci 
možnost, da se jim odobrijo kratkoročna odstopanja od te uredbe. Pri takih primerih naj torej 
prevlada načelo višje sile in ne komitološki postopek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 114
Člen 17, odstavek 3

3. Izrazi iz Priloge I, njihove izpeljanke ali 
pomanjševalnice se ne smejo niti posamezno 
niti skupaj uporabljati za proizvod, ki nosi 
oznako, iz katere je razvidno, da vsebuje 
GSO, je sestavljen ali pridobljen iz GSO .

3. Izrazi iz Priloge I, njihove izpeljanke ali 
pomanjševalnice se ne smejo niti posamezno 
niti skupaj uporabljati za proizvod, ki nosi 
oznako, iz katere je razvidno, da vsebuje 
GSO, je sestavljen ali pridobljen iz ali z 
GSO.

Or. fr

Obrazložitev

Zavoljo usklajenosti z uvodno izjavo 16 Okvirne uredbe 1829/2003 bi bilo treba jasno ločiti 
med opredelitvama za 'pridobljen iz GSO' in 'pridobljen z GSO'.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 115
Člen 17, odstavek 3

3. Izrazi iz Priloge I, njihove izpeljanke ali 3. Izrazi iz Priloge I, njihove izpeljanke ali 
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pomanjševalnice se ne smejo niti posamezno 
niti skupaj uporabljati za proizvod, ki nosi 
oznako, iz katere je razvidno, da vsebuje 
GSO, je sestavljen ali pridobljen iz GSO .

pomanjševalnice se ne smejo niti posamezno 
niti skupaj uporabljati za proizvod, ki 
vsebuje GSO, je sestavljen ali pridobljen iz 
GSO .

Or. pl

Obrazložitev

Potrebne so strožje omejitve, da bi preprečili namerno zavajanje potrošnikov zaradi opustitve 
vključitve vseh informacij o izdelku na oznako..

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 116
Člen 21

Specifične zahteve označevanja Specifične zahteve označevanja za kmetije, 
ki začenjajo z ekološkim kmetovanjem

Uporaba izraza 'ekološko kmetovanje' je 
strogo prepovedana. Uporablja se lahko 
samo izraz 'kmetija v prehodu na ekološko 
kmetovanje'.
Izraz 'kmetija v prehodu na ekološko 
kmetovanje' se lahko uporablja le od 
drugega leta prehoda naprej, če o tem 
podajo mnenje pristojni organi ali nadzorni 
organi.

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
31(2) določi specifične zahteve glede 
označevanja, ki veljajo za ekološko krmo in 
za proizvode, ki izvirajo s kmetijskih 
gospodarstev v prehodu.  

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
31(2) določi specifične določbe glede 
označevanja, razen tistih, določenih v 
prejšnjem odstavku, ki veljajo za ekološko 
krmo in za proizvode, ki izvirajo s 
kmetijskih gospodarstev v prehodu. 

Or. fr

Obrazložitev

Temeljne določbe o označevanju izdelkov iz kmetijskih gospodarstev v prehodu na ekološko 
kmetovanje ne morejo biti uvrščene v postopek komitologije, razen v primeru specifičnih 
določb, ki bi morale zatorej biti določene v tej uredbi. Člen 5(5)(b) Uredbe (EGS) 2092/91 
omenja upoštevanje obdobja najmanj 12 mesecev pred žetvijo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 117
Člen 24, odstavek 3, pododstavek 3

Pristojbine za izdajo potrdila ali znaka 
skladnosti morajo biti razumne.

Pristojbine za izdajo potrdila ali znaka 
skladnosti morajo pokriti stroške nadzora in 
izdaje potrdila ali znaka skladnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev bo preprečila previsoke pristojbine.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 118
Člen 27, odstavek 3, točka (a)

(a) izdelek je bil proizveden skladno s 
standardi pridelave, enakovrednimi tistim, ki 
veljajo za ekološko pridelavo v Skupnosti, 
ali v skladu z mednarodno priznanimi 
standardi, ki jih predpisujejo smernice 
Codex Alimentarius;

(a) izdelek je bil proizveden skladno s 
standardi pridelave, enakovrednimi tistim, ki 
veljajo za ekološko pridelavo v Skupnosti, 
ali v skladu z mednarodno priznanimi 
standardi, ki jih predpisujejo osnovni 
standardi ekološke pridelave Mednarodne 
federacije gibanj ekološkega kmetovanja 
(IFOAM);

Or. en

Obrazložitev

Osnovni standardi Mednarodne federacije gibanj ekološkega kmetovanja (IFOAM) temeljijo 
na mednarodnih ISO normah za delovanje certifikacijskih teles in so dopolnjeni tako, da 
upoštevajo posebne okoliščine potrjevanja ekološke pridelave in proizvodnje.

Osnovni standardi in akreditacijski pogoji Mednarodne federacije gibanj ekološkega 
kmetovanja (IFOAM) na splošno veljajo za mednarodne smernice, ki so lahko podlaga za 
nacionalne standarde in sisteme nadzora. Nanje so se upirali tudi nacionalni in mednarodni 
zakonodajalci.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 119
Člen 27, odstavek 3, točka (b)
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(b) za pridelovalca veljajo določbe o 
nadzoru, ki so enakovredne določbam 
nadzornega sistema v Skupnosti ali so 
skladne s smernicami Codex Alimentarius;

(b) za pridelovalca veljajo določbe o 
nadzoru, ki so enakovredne določbam 
nadzornega sistema v Skupnosti ali so 
skladne s smernicami osnovnih standardov 
ekološke pridelave Mednarodne federacije 
gibanj ekološkega kmetovanja (IFOAM);

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe člena 27(3a), ki ga vlaga isti avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 120
Člen 27, odstavek 4, pododstavek 1

4. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) priznava tretje države, katerih 
standardi pridelave in sistem nadzora so 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, 
ali so skladni z mednarodno priznanimi 
standardi v smernicah Codex Alimentarius, 
in sestavi seznam teh držav.

4. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) priznava tretje države, katerih 
standardi pridelave in sistem nadzora so 
enakovredni tistim, ki veljajo v Skupnosti, 
ali so skladni z mednarodno priznanimi 
standardi v osnovnih standardih ekološke 
pridelave Mednarodne federacije gibanj 
ekološkega kmetovanja (IFOAM), in 
sestavi seznam teh držav.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je enaka obrazložitvi predloga spremembe člena 27(3a), ki ga vlaga isti avtor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 121
Člen 27, odstavek 5, pododstavek 3

Pri pregledovanju zahtev za priznanje 
Komisija povabi nadzorni organ, da predloži 
vse potrebne informacije. Komisija lahko
zaupa strokovnjakom nalogo pregledovanja 
pravil pridelave na kraju samem in nadzorne 
dejavnosti, ki jih zadevni nadzorni organ 

Pri pregledovanju zahtev za priznanje 
Komisija povabi nadzorni organ, da predloži 
vse potrebne informacije. Komisija zaupa 
strokovnjakom nalogo pregledovanja pravil 
pridelave na kraju samem in nadzorne 
dejavnosti, ki jih zadevni nadzorni organ 
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izvaja v tretji državi. izvaja v tretji državi.

S sprejetjem tega predloga spremembe se 
ustrezno spremeni zadevni člen v predlogu 
uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 
2092/91.

Or. fr

Obrazložitev

Pregledovanja pravil pridelave na kraju samem in nadzorne dejavnosti zadevnega organa v 
tretji državi bi se morala izvajati, če je Komisija zanje prejela zahtevo za priznanje. To je 
sestavni del potrebne konsolidacije potrošniškega zaupanja v sektor ekološke pridelave tako 
znotraj Evropske unije kot glede uvoženih izdelkov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 122
Člen 28, odstavek 1 a (novo)

Države članice lahko za živali in živalske 
izdelke v skladu s pravili iz členov 9 in 10 
ohranijo ali uvedejo strožja pravila po 
pogojem, da so ta v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in ne ovirajo prostega pretoka 
drugih živali ali živalskih izdelkov, ki so v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno se ekološka živinoreja v državah članica različno izvaja, zaradi česar morajo imeti 
države članice možnost izvajati strožje ukrepe za živino in živalske proizvode z njihovega 
ozemlja.

Poleg tega se zdi logično, da bi moralo načelo minimalnega števila direktiv, ki ga je Komisija 
potrdila v svojem akcijskem načrtu za dobro počutje živali (2006/2046(INI)), veljati tudi za 
dobro počutje živali v ekološki živinoreji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 123
Člen 31
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Upravljalni odbor za ekološko pridelavo Regulativni odbor za ekološko pridelavo

1. Komisiji pomaga Upravljani odbor za 
ekološko pridelavo (v nadaljnjem besedilu 
„Odbor“).

1. Komisiji pomaga Regulativni odbor za 
ekološko pridelavo (v nadaljnjem besedilu 
„Odbor“).

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 
1999/468/ES.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek veljata 
člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

3. Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 
1999/468/ES je tri mesece.
4. Odbor sprejme svoj poslovnik. 4. Odbor sprejme svoj poslovnik v skladu s 

členom 7 Sklepa 1999/468/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Ker ta predlog uredbe vsebuje le malo usklajevalnih standardov, bi morali biti različni 
ukrepi, sprejeti s postopkom komitologije, v odgovornosti regulativnega odbora, ki v proces 
sprejemanja odločitev vključuje države članice, namesto upravljalnega odbora.

Za razliko od člena 4 Sklepa 1999/468/ES člen 5 ne vsebuje nobene časovne omejitve. 
Odstavek 3 bi bilo treba zato zbrisati.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 124
Člen 31, odstavek 1

1. Komisiji pomaga Upravljani odbor za 
ekološko pridelavo (v nadaljnjem besedilu 
„Odbor“).

1. Komisiji pomaga regulativni odbor za 
ekološko pridelavo (v nadaljnjem besedilu 
Odbor).

(Ta sprememba velja za celotno 
zakonodajno besedilo; s sprejetjem tega 
predloga spremembe bo treba ustrezno 
popraviti celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba kar se da pregledna, je treba ohraniti priloge k uredbi 2092/91 in kar se da 
zmanjšati uporabo komitološkega postopka.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 125
Člen 31, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru sklicevanja na ta odstavek, 
se uporabijo priloge I do VIII k Uredbi 
(ES) št. 2092/91. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba kar se da pregledna, je treba ohraniti priloge k uredbi 2092/91 in kar se da 
zmanjšati uporabo komitološkega postopka.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 126
Člen 31, odstavek 2

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 
1999/468/ES.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba kar se da pregledna, je treba ohraniti priloge k uredbi 2092/91 in kar se da 
zmanjšati uporabo komitološkega postopka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 127
Člen 31, odstavek 2 a (novo)

2a. Komisija obvesti Evropski parlament o 
vseh načrtovanih spremembah uredbe prek 
komitološkega postopka in upošteva stališče 
Parlamenta v zvezi s tem.

Or. en



AM\612856SL.doc PE 372.199v01-00 40/44 AM\

SL

Obrazložitev

Parlament mora biti obveščen o vseh spremembah, ki so sprejete v okviru komitološkega 
postopka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 128
Člen 31 a (novo)

Člen 31a
1. Ustanovi se odbor, ki ga imenuje 
Komisija in v katerem sedijo predstavniki 
interesnih skupin na evropski ravni. Te 
skupine so COPA, IFOAM, EEB, BEUC in 
EURO-COOP.
2. Preden Komisija predlaga spremembe v 
okviru komitološkega postopka, se 
posvetuje z odborom. Komisija mora 
upoštevati priporočila odbora.
3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Or. en

Obrazložitev

Sodelovanje predstavnikov evropskih ekoloških pridelovalcev v postopku odločanja lahko z 
inovativnimi metodami le izboljša najboljšo prakso in izkušnje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 129
Člen 31 b (novo)

Člen 31b
Z odstopanjem od Sklepa št. 1999/468/ES 
se razveljavi sklep Komisije, sprejet v 
skladu s postopkom, nanašajočim se na 
člen 24(2), če bosta Evropski parlament ali 
Svet v roku treh mesecev proti njemu 
izrazila ugovor.

Or. en
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Obrazložitev

Organic farming has been developed by civil society organisations - consumers, traders, 
farmers and retailers were involved. Ob upoštevanju te tradicije bi bilo treba okrepiti 
preglednost in demokratične strukture te uredbe. Pri sprejemanju izvedbenih sklepov v okviru 
te uredbe, bi moral postopek vključevati obveščanje javnosti in Evropskega parlamenta. Za 
dejanski učinek preglednosti bi moral imeti Parlament pravico do veta.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 130
Člen 32

Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) in v skladu s cilji ter načeli, 
predpisanimi v Naslovu II, sprejme 
podrobna pravila za uporabo te uredbe. Ta 
zlasti vključujejo:

Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) in v skladu s cilji ter načeli, 
predpisanimi v Naslovu II, sprejme 
podrobna pravila za uporabo te uredbe.

(a) podrobna pravila v zvezi s pravili 
pridelave, predpisanimi v Naslovu III, še 
zlasti glede specifičnih zahtev in pogojev, ki 
jih morajo upoštevati kmetje in drugi 
pridelovalci ekoloških proizvodov;
(b) podrobna pravila v zvezi s pravili 
označevanja iz Naslova IV;
(c) podrobna pravila v zvezi z nadzornim 
sistemom, predpisanim v Naslovu V, zlasti 
glede specifičnih meril za podeljevanje 
nalog zasebnim nadzornim organom in 
merila za odobritev takih organov;
(d) podrobna pravila v zvezi s pravili uvoza 
iz tretjih držav iz Naslova VI, zlasti glede 
meril in postopkov, ki jih je treba upoštevati 
v zvezi s priznavanjem tretjih držav in 
nadzornih organov iz člena 27, vključno z 
objavo seznamov priznanih tretjih držav in 
nadzornih organov, in glede potrdil iz točke 
d) člena 27(3),
vključno z objavo seznamov priznanih 
tretjih držav in nadzornih organov, in glede 
potrdil iz točke d) člena 27(3).

Or. en
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Obrazložitev

Da bi bila uredba kar se da pregledna, je treba ohraniti priloge k Uredbi (ES) 2092/91 in kar 
se da zmanjšati uporabo komitološkega postopka. Priloge je torej treba popraviti, da bodo 
sklicevanja na člene ustrezala predlagani uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Jens-Peter Bonde in Johannes Blokland

Predlog spremembe 131
Člen 33

1. Uredba (EGS) št. 2092/91 se razveljavi s 
1. januarjem 2009.

1. Uredba (EGS) št. 2092/91 se, z izjemo 
prilog I do VII, razveljavi s 1. januarjem 
2009.

2. Sklicevanje na razveljavljeno Uredbo 
(EGS) št. 2092/91 se šteje kot sklicevanje na 
to uredbo.

2. Sklicevanje na razveljavljeno Uredbo 
(EGS) št. 2092/91 se šteje kot sklicevanje na 
to uredbo, razen če gre za sklicevanje na 
priloge I do VII.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila uredba kar se da pregledna, je treba ohraniti priloge k Uredbi (ES) 2092/91 in kar 
se da zmanjšati uporabo komitološkega postopka. Priloge je torej treba popraviti, da bodo 
sklicevanja na člene ustrezala predlagani uredbi.


