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Изменение 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Част II –  дял II –  глава I а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДЯЛ II
ГЛАВА Iа

Регулиране на производството
Член 100а

Квоти в сектора на млякото
1. Съществуващата квотна система 
за производството на мляко остава в 
сила и след 2015 г. Във възможно най-
кратък срок квотите се адаптират 
към потребностите на отделните 
държави членки и към техните 
относителни равнища на наличен 
производствен капацитет. 
2. Комисията представя предложение 
за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
националните квоти за мляко, 
коригирани съгласно предвиденото в 
параграф 1; графикът се определя 
така, че Регламентът да може да 
влезе в сила на 1 юли 2014 г.

Член 100б
Права на засаждане на лозя

1. Съществуващата система за 
правата на засаждане в лозаро-
винарския сектор остава в сила и след 
2015 г.
2. Комисията извършва оценка на 
необходимостта от корекции и 
адаптиране на настоящата система 
и представя предложение за 
регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за определяне на 
специални условия за регионите, в 
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които лозарството е основна 
дейност, с оглед на опазването на 
отличителните черти на лозаро-
винарските продукти на тези 
региони; графикът се определя така, 
че Регламентът да може да влезе в 
сила на 1 юли 2014 г. 

Член 100в
Квоти в сектора на захарта

1. Съществуващата квотна система в 
сектора на захарта остава в сила и 
след 2015 г. Във възможно най-кратък 
срок квотите се адаптират към 
относителните равнища на наличен 
и/или потенциален производствен 
капацитет на държавите членки. 
2. Комисията представя предложение 
за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
националните квоти в сектора на 
захарта, коригирани съгласно 
предвиденото в параграф 1; графикът 
се определя така, че Регламентът да 
може да влезе в сила на 1 юли 2014 г.

Член 100г
Други сектори

1. В срок до 1 юли 2014 г. Комисията 
представя проучване на 
въздействието на прекратяването на 
действието на инструментите за 
регулиране и разпространение, 
приложими за производството в други 
сектори в държавите членки.
2. Въз основа на заключенията на 
проучването, посочено в параграф 1, 
Комисията своевременно представя 
предложения, в които се определят 
квотните системи в други сектори, в 
които това е необходимо, с цел 
производството да бъде равномерно 
разпределено в държавите членки, 
като се вземат предвид 
възможностите и потенциала на 
всяка една от тях и същевременно се 
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предоставя възможност за 
диференцирано развитие в държавите 
членки, в които в съответните 
сектори се наблюдава по-висок 
дефицит. 

Or. pt

Изменение 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Част 2 – дял  2 – глава 2 – раздел 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ

Or. es

Изменение 1418
Mairead McGuinness

Предложение за регламент
Член 100 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100а
Срок на действие и възстановяване на 

квоти
С изключение на член 101, 
параграфи 1, 2б, 2г и 2д и на член 101а, 
настоящият раздел се прилага до края 
на пазарната 2019/2020 година.
Ако режимът бъде продължен до края 
на пазарната 2019/2020 година, на 
държавите членки, които в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
320/2006 на Съвета са се отказали от 
своите квоти, се разпределят квоти, 
равностойни на квотите, от които 
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те са се отказали.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове относно 
условията, при които дадена държава 
членка може да възстанови своите 
квоти. 

Or. en

Изменение 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 100 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100а
Срок на действие

С изключение на член 101, 
параграфи 1, 2б, 2г и 2д и на член 101а, 
настоящият раздел се прилага само 
до края на пазарната 2019/2020 
година.

Or. es

Обосновка

Всички изменения към този раздел целят отразяването и актуализацията на 
квотната система за захар (и съответните свързани с нея членове), установени в 
предложението за регламент (COM(2010)799), което привежда единната ООП в 
съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон. Въпреки това в член 101л, 
буква д) се въвежда механизъм за автоматично прекласифициране на захарта извън 
квотата като захар в рамките на квотата, за да се предотвратят или да се 
управляват ситуации на напрежение на пазара.

Изменение 1420
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 100 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100а
Срок на действие

Този раздел се прилага за захарта от 
началото на пазарната 2015/2016 
година, т.е. от 1 октомври 2015 г. С 
изключение на член 101, параграф 1, 
първа алинея, и параграфи 2б, 2г и 2д и 
на член 101а, той се прилага за 
захарта до края на пазарната 
2019/2020 година, т.е. до 30 септември 
2020 г.

Or. pl

Изменение 1421
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 100 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100а
Срок на действие

Този раздел се прилага от пазарната 
2015/2016 година, която започва на 1 
октомври 2015 г. С изключение на 
член 101, параграф 1, първа алинея, и 
параграфи 2б, 2г и 2д и на член 101а, 
той се прилага до края на пазарната 
2019/2020 година, т.е. до 30 септември 
2020 г.

Or. fr

Изменение 1422
Béla Glattfelder
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Предложение за регламент
Член 100 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100а
Срок на действие

Този раздел се прилага за захарта от 
началото на пазарната 2015/2016 
година, т.е. от 1 октомври 2015 г. С 
изключение на член 101, параграф 1, 
първа алинея, и параграфи 2б, 2г и 2д и 
на член 101а, той се прилага за 
захарта до края на пазарната 
2019/2020 година, т.е. до 30 септември 
2020 г. 

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да избегне евентуалните празнини, които могат да 
възникнат (в зависимост от това, кога [COM(2011)626] влезе в сила) при 
изпълнението на политическото решение, отразено в Регламент (ЕО) № 1234/2007, за 
запазване на режима за захарта до 30 септември 2015 г. Целта е да се избегне 
ситуация, в която една и съща пазарна година се урежда от две правни рамки.

Изменение 1423
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101 заличава се
Споразумения в сектора на захарта

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, 
включително предсеитбените 
споразумения за доставка, се уреждат 
от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза и 
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предприятията за производство на 
захар в Съюза.
2. Като се отчитат специфичните 
характеристики на сектора на 
захарта, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
условията на споразуменията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член.

Or. en

Изменение 1424
Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, 
включително предсеитбените 
споразумения за доставка, се уреждат 
от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза и 
предприятията за производство на 
захар в Съюза.

заличава се

Or. en

Изменение 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за покупка на захарно 1. Настоящият квотен режим на ЕС 
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цвекло и захарна тръстика, 
включително предсеитбените 
споразумения за доставка, се уреждат 
от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза и 
предприятията за производство на 
захар в Съюза.

за захарта следва да се удължи до 
края на пазарната 2019/2010 година, 
като захарта извън квотата се 
определя автоматично като захар в 
рамките на квотата.

Or. en

Изменение 1426
Petri Sarvamaa

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, 
включително предсеитбените 
споразумения за доставка, се уреждат 
от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза и 
предприятията за производство на 
захар в Съюза.

1. Настоящият квотен режим на ЕС 
за захарта следва да се удължи до 
края на пазарната 2030/2010 година, 
като захарта извън квотата се 
определя автоматично като захар в 
рамките на квотата.

Or. en

Изменение 1427
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, 
включително предсеитбените 

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика се уреждат 
от вътрешнобраншови споразумения, 
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споразумения за доставка, се уреждат 
от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза и 
предприятията за производство на захар 
в Съюза.

сключени между производителите в 
Съюза, отглеждащи тези суровини, и 
предприятията за производство на захар 
в Съюза.

Or. en

Изменение 1428
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, включително 
предсеитбените споразумения за 
доставка, се уреждат от писмени 
вътрешнобраншови споразумения, 
сключени между производителите на 
захарно цвекло и захарна тръстика в 
Съюза и предприятията за производство 
на захар в Съюза.

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, включително 
предсеитбените договори за доставка, се 
уреждат от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза или, от 
тяхно име, организациите, в които 
те членуват, и предприятията за 
производство на захар в Съюза или, от 
тяхно име, организациите, в които 
те членуват. 

До края на пазарната 2019/2020 
година, т.е. до 30 септември 2020 г., 
тези споразумения са в съответствие 
с разпоредбите на приложение IIIг, 
параграф 2а, и приложение II, раздел 
Ia, точка 11.

Or. fr

Изменение 1429
Béla Glattfelder
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Предложение за регламент
Член 101 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, включително 
предсеитбените споразумения за 
доставка, се уреждат от писмени 
вътрешнобраншови споразумения, 
сключени между производителите на 
захарно цвекло и захарна тръстика в 
Съюза и предприятията за производство 
на захар в Съюза.

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, включително 
предсеитбените договори за доставка, се 
уреждат от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза или, от 
тяхно име, организациите, в които 
те членуват, и предприятията за 
производство на захар в Съюза или, от 
тяхно име, организациите, в които 
те членуват.

Те са в съответствие с разпоредбите 
на приложение IIIг, параграф 2a[В1] и 
приложение II, част Ia, точка 11[В2] 
до края на пазарната 2019/2020 
година, а именно до 30 септември 2020 
г., по отношение на захарта.

Or. en

Обосновка

Първата алинея следва да се прилага както преди, така и след 2020 г., за да се 
гарантира, че условията за покупка на захарно цвекло и захарна тръстика, 
включително предсеитбените договори за доставка, продължават да бъдат 
задължителни за сектора на захарта. При все това втората алинея не следва да се 
прилага за захарта след края на пазарната 2019/2020 година, т.е. след 30 септември 
2020 г., тъй като приложенията съдържат определени условия, свързани с единната 
ООП на ЕС за захарта, включително квотната система.

Изменение 1430
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, включително 

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, включително 
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предсеитбените споразумения за 
доставка, се уреждат от писмени 
вътрешнобраншови споразумения, 
сключени между производителите на 
захарно цвекло и захарна тръстика в 
Съюза и предприятията за производство 
на захар в Съюза.

предсеитбените договори за доставка, се 
уреждат от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза или 
организациите, в които те членуват 
и които действат от тяхно име, и 
предприятията за производство на захар 
в Съюза или организациите, в които 
те членуват и които действат от 
тяхно име. Те са в съответствие с 
разпоредбите на приложение IIIг, 
параграф 2a и приложение II, част Ia, 
точка 11 до края на пазарната 
2019/2020 година, а именно до 30 
септември 2020 г., по отношение на 
захарта.

Or. pl

Изменение 1431
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, включително 
предсеитбените споразумения за 
доставка, се уреждат от писмени 
вътрешнобраншови споразумения, 
сключени между производителите на 
захарно цвекло и захарна тръстика в 
Съюза и предприятията за производство 
на захар в Съюза.

1. Условията за покупка на захарно 
цвекло и захарна тръстика, включително 
предсеитбените договори за доставка, се 
уреждат от писмени вътрешнобраншови 
споразумения, сключени между 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика в Съюза или, от 
тяхно име, организациите, в които 
те членуват, и предприятията за 
производство на захар в Съюза, и те са 
в съответствие с разпоредбите на 
приложение IIIг, параграф 2a и 
приложение II, раздел Ia, точка 11.

Or. fr
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Изменение 1432
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Вътрешнобраншовите 
споразумения и договорите за 
доставка са в съответствие с  
параграф 3 и с условията за продажба, 
които се определят от Комисията, 
по-специално що се отнася до 
условията за покупката, доставката, 
получаването и заплащането на 
цвекло.

Or. en

Изменение 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се отчитат специфичните 
характеристики на сектора на 
захарта, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
условията на споразуменията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член.

заличава се

Or. en

Изменение 1434
Vicky Ford
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Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се отчитат специфичните 
характеристики на сектора на 
захарта, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
условията на споразуменията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член.

заличава се

Or. en

Изменение 1435
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се отчитат специфичните 
характеристики на сектора на 
захарта, Комисията се оправомощава 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
условията на споразуменията, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член.

заличава се

Or. fr

Изменение 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При договорите за доставка се 
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прави разграничение в зависимост от 
това, дали количествата захар, 
които следва да бъдат произведени от 
захарното цвекло, представляват:
а) захар в рамките на квотата; или
б) захар извън квотата.

Or. es

Изменение 1437
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При договорите за доставка се 
прави разграничение в зависимост от 
това, дали количествата захар, 
които следва да бъдат произведени от 
захарното цвекло, представляват:
а) захар в рамките на квотата;
б) захар извън квотата.

Or. en

Изменение 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Всяко предприятие за 
производство на захар следва да 
предостави на държавата членка, в 
която произвежда захар, следната 
информация:
а) количествата цвекло, посочени в 
параграф 2а, буква а), за които е 
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сключило предсеитбени договори за 
доставка, и процентното съдържание 
на захар, на което са основани тези 
договори;
б) съответния прогнозен добив.
Държавите членки могат да изискат 
допълнителна информация.

Or. es

Изменение 1439
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Всяко предприятие за 
производство на захар следва да 
предостави на държавата членка, в 
която произвежда захар, следната 
информация:
а) количествата цвекло, посочени в 
параграф 3, буква а), за които е 
сключило предсеитбени договори за 
доставка, и процентното съдържание 
на захар, на което са основани тези 
договори;
б) съответния прогнозен добив.
Държавите членки могат да изискат 
допълнителна информация.

Or. en

Изменение 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Предприятията за производство 
на захар, които не са подписали 
предсеитбени договори за доставка на 
минималната цена за цвекло в 
рамките на квотата, определена в 
член 101ж, за количеството цвекло, 
равняващо се на отпуснатата им 
квота за захар, коригирана, при 
необходимост, съгласно коефициента 
за превантивно изтегляне, определен 
съгласно член 101г, параграф 2, първа 
алинея, се задължават да заплатят 
най-малко минималната цена за 
цвекло в рамките на квотата за 
цялото количество захарно цвекло, 
което преработват в захар.

Or. es

Изменение 1441
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Предприятията за производство 
на захар, които не са подписали 
предсеитбени договори за доставка на 
минималната цена за цвекло в 
рамките на квотата, определена в 
член 101ж, за количеството цвекло, 
равняващо се на отпуснатата им 
квота за захар, се задължават да 
заплатят най-малко минималната 
цена за цвекло в рамките на квотата 
за цялото количество захарно цвекло, 
което преработват в захар.

Or. en
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Изменение 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. При положение че бъдат одобрени 
от съответната държава членка, 
вътрешнобраншовите споразумения 
могат да се отклоняват от 
разпоредбите на параграфи 2а, 2б и 2в.

Or. es

Изменение 1443
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 101 - параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101е
2г. При положение че бъдат одобрени 
от съответната държава членка, 
вътрешнобраншовите споразумения 
могат да се отклоняват от 
разпоредбите на параграфи 3 и 4.

Or. en

Изменение 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Ако не съществуват 
вътрешнобраншови споразумения, 
съответната държава членка 
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предприема необходимите стъпки, 
съобразени с настоящия регламент, 
за да защити интересите на 
заинтересованите страни.

Or. es

Изменение 1445
Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Ако не съществуват 
вътрешнобраншови споразумения, 
съответната държава членка 
предприема необходимите стъпки, 
съобразени с настоящия регламент, 
за да защити интересите на 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101а
Информация за цените на пазара на 

захар
Чрез актове за изпълнение, приети 
съгласно процедурата по разглеждане, 
упомената в член 162, параграф 2, 
Комисията може да въведе 
информационна система за цените на 
пазара на захар, която да разполага с 
инструмент за публикуване на 
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ценовите равнища за този пазар.
Системата следва да се основава на 
информация, предоставена от 
предприятията, произвеждащи бяла 
захар, или от други оператори, 
участващи в търговията със захар. 
Тази информация се разглежда като 
поверителна.
Комисията гарантира, че
публикуваната информация не 
предоставя възможност за 
разпознаване на цените, използвани 
от отделните предприятия или 
оператори.

Or. es

Изменение 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101б
Възстановяване при производство

1. До края на пазарната 
2019/2020 година може да се 
предостави възстановяване при 
производството на продуктите от 
сектора на захарта, изброени в 
приложение I, част III, букви б)—д), 
ако излишъкът от захар или вносна 
захар, излишъкът от изоглюкоза или 
излишъкът от инулинов сироп не се 
предлага на цена, съответстваща на 
световната цена за производството 
на продуктите, посочени в член 101м, 
параграф 2, букви б) и в).
2. Възстановяванията при 
производството, посочени в 
параграф 1, се определят от 
Комисията чрез актове за 
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изпълнение, приети в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.
3. С цел да отчете особеностите на 
пазара на захар, произведена извън 
фиксираните квоти, в Съюза, 
Комисията може, чрез делегирани 
актове, приети съгласно процедурата 
по разглеждане, упомената в член 160, 
да определи условията за отпускане 
на възстановяването при 
производство, посочено в настоящия 
раздел.

Or. es

Изменение 1448
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 101 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101г
Изтегляне на захар

1. С цел да предотврати ситуации на 
излишък, определени на базата на 
прогнозния баланс на предлагането, и 
като взема предвид задълженията на 
Съюза по силата на сключените в 
съответствие с член 218 от Договора 
споразумения, чрез актове за 
изпълнение Комисията може да реши 
да изтегли от пазара през определена 
пазарна година произведените в 
рамките на квоти количества захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп, които 
превишават прага, изчислен в 
съответствие с параграф 2 от 
настоящия член.
В такъв случай внесените количества 
бяла захар и сурова захар от всички 
източници се изтеглят, в еднаква 
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степен, от пазара през съответната 
пазарна година.
2. Прагът на изтегляне, посочен в 
параграф 1, се изчислява за всяко 
предприятие, разполагащо с квота, 
чрез умножаване на квотата му с 
коефициент, който може да бъде 
определен от Комисията чрез актове 
за изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
упомената в член 162, параграф 2, 
най-късно до 28 февруари през 
предходната пазарна година, на 
базата на прогнозните пазарни 
тенденции.
Въз основа на актуализираните 
пазарни тенденции до 31 октомври 
през съответната пазарна година чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да реши или да коригира, или, в 
случай че не е бил определен 
коефициент съгласно първата алинея, 
да определи коефициент.
3. Всяко предприятие, което 
разполага с квота или лицензия за 
внос, складира до началото на 
следващата пазарна година на свои 
разноски произведената в рамките на 
квотата захар, която надвишава 
изчисления в съответствие с 
параграф 2 праг. Количествата захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп, 
изтеглени през дадена пазарна година, 
се считат за първите количества, 
произведени в рамките на квотата за 
следващата пазарна година.
Чрез дерогация от първата алинея, 
като взема предвид прогнозните 
тенденции на пазара на захарта, 
Комисията може да реши, чрез 
актове за изпълнение, да счита, по 
отношение на текущата и/или 
следващата пазарна година, цялото 
количество изтеглена захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп или 
част от него за:
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а) излишък от захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, в наличност за 
преработка в индустриална захар, 
индустриална изоглюкоза или 
индустриален инулинов сироп; или
б) временно производство в рамките 
на квотата, част от което може да 
бъде запазено за износ при спазване на 
поетите от Съюза задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени съгласно член 218 от 
Договора.
4. Ако предлагането на захар в Съюза е 
недостатъчно, Комисията може да 
реши, чрез актове за изпълнение, 
определена част от изтеглените 
количества захар, изоглюкоза и 
инулинов сироп да бъде продадена на 
пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне.
5. В случаите, когато изтеглената 
захар се счита за първото количество 
захар, произведено през следващата 
пазарна година, на производителите 
на захарно цвекло се заплаща 
минималната цена за същата пазарна 
година.
В случаите, когато изтеглената
захар се превръща в промишлена захар 
или се изнася съгласно параграф 3, 
букви а) и б) от настоящия член, 
изискванията по член 101ч относно 
минималната цена не се прилагат.
Когато изтеглената захар се продава 
на пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне съгласно 
параграф 4, на производителите на 
цвекло се заплаща минималната цена 
за текущата пазарна година.
6. Актовете за изпълнение по силата 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2.
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Or. en

Изменение 1449
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 101 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101г
Изтегляне на захар

1. С цел да предотврати ситуации на 
излишък, определени на базата на 
прогнозния баланс на предлагането, и 
като взема предвид задълженията на 
Съюза по силата на сключените в 
съответствие с член 218 от Договора 
споразумения, чрез актове за 
изпълнение Комисията може да реши 
да изтегли от пазара през определена 
пазарна година произведените в 
рамките на квоти количества захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп, които 
превишават прага, изчислен в 
съответствие с параграф 2 от 
настоящия член. В такъв случай 
внесените количества бяла захар и 
сурова захар от всички източници се 
изтеглят, в еднаква степен, от пазара 
през съответната пазарна година.
2. Прагът на изтегляне, посочен в 
параграф 1, се изчислява за всяко 
предприятие, разполагащо с квота, 
чрез умножаване на квотата му с 
коефициент, който може да бъде 
определен от Комисията чрез актове 
за изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
упомената в член 162, параграф 2, 
най-късно до 28 февруари през 
предходната пазарна година, на 
базата на прогнозните пазарни 
тенденции. Въз основа на 
актуализираните пазарни тенденции 
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до 31 октомври през съответната 
пазарна година чрез актове за 
изпълнение Комисията може да реши 
или да коригира, или, в случай че не е 
бил определен коефициент съгласно 
първата алинея, да определи 
коефициент.
3. Всяко предприятие, което 
разполага с квота или лицензия за 
внос, складира до началото на 
следващата пазарна година на свои 
разноски произведената в рамките на 
квотата захар, която надвишава 
изчисления в съответствие с 
параграф 2 праг. Количествата захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп, 
изтеглени през дадена пазарна година, 
се считат за първите количества, 
произведени в рамките на квотата за 
следващата пазарна година. Чрез 
дерогация от първата алинея, като 
взема предвид прогнозните тенденции 
на пазара на захарта, Комисията 
може да реши, чрез актове за 
изпълнение, да счита, по отношение 
на текущата и/или следващата 
пазарна година, цялото количество 
изтеглена захар, изоглюкоза или
инулинов сироп или част от него за:
а) излишък от захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, в наличност за 
преработка в индустриална захар, 
индустриална изоглюкоза или 
индустриален инулинов сироп; или
б) временно производство в рамките 
на квотата, част от което може да 
бъде запазено за износ при спазване на 
поетите от Съюза задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени съгласно член 218 от 
Договора.
4. Ако предлагането на захар в Съюза е 
недостатъчно, Комисията може да 
реши, чрез актове за изпълнение, 
определена част от изтеглените 
количества захар, изоглюкоза и 
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инулинов сироп да бъде продадена на 
пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне.
5. В случаите, когато изтеглената 
захар се счита за първото количество 
захар, произведено през следващата 
пазарна година, на производителите 
на захарно цвекло се заплаща 
минималната цена за същата пазарна 
година.
В случаите, когато изтеглената 
захар се превръща в промишлена захар 
или се изнася съгласно параграф 3, 
букви а) и б) от настоящия член, 
изискванията по член 101ж относно 
минималната цена не се прилагат.
Когато изтеглената захар се продава 
на пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне съгласно 
параграф 4, на производителите на 
цвекло се заплаща минималната цена 
за текущата пазарна година.
6. Актовете за изпълнение по силата 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2.

Or. pl

Изменение 1450
Jean-Paul Gauzès

Предложение за регламент
Член 101 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101
Изтегляне на захар

1. С цел да предотврати ситуации на 
свръхпроизводство или излишък, 
определени на базата на прогнозния 
баланс на предлагането, и като взема 
предвид задълженията на Съюза по 
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силата на сключените в 
съответствие с член 218 от Договора 
споразумения, чрез актове за 
изпълнение Комисията може да реши 
да изтегли от пазара през определена 
пазарна година произведените в 
рамките на квоти количества захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп, които 
превишават прага, изчислен в 
съответствие с параграф 2 от 
настоящия член.
Внесените количества бяла захар и 
сурова захар от всички източници се 
изтеглят, в еднаква степен, от пазара 
през въпросната пазарна година.
2. Прагът на изтегляне, посочен в 
параграф 1, се изчислява за всяко 
предприятие, разполагащо с квота, 
чрез умножаване на квотата му с 
коефициент, който може да бъде 
определен от Комисията чрез актове 
за изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
упомената в член 162, параграф 2, 
най-късно до 28 февруари през 
предходната пазарна година, на 
базата на прогнозните пазарни 
тенденции.
На базата на актуализираните 
пазарни тенденции Комисията може 
да реши, чрез актове за изпълнение, до 
31 октомври на съответната пазарна 
година или да коригира коефициента, 
или, ако такова решение не е взето в 
съответствие с алинея първа от 
настоящия параграф, да определи 
коефициент.
3. Всяко предприятие, което 
разполага с квота, складира до 
началото на следващата пазарна 
година на свои разноски 
произведената в рамките на квотата 
захар, която надвишава изчисления в 
съответствие с параграф 2 праг. 
Количествата захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, изтеглени през дадена 
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пазарна година, се считат за първите 
количества, произведени в рамките на 
квотата за следващата пазарна 
година.
Чрез дерогация от първата алинея, 
като взема предвид прогнозните 
тенденции на пазара на захарта, 
Комисията може да реши, чрез 
актове за изпълнение, да счита, по 
отношение на текущата и/или 
следващата пазарна година, цялото 
количество изтеглена захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп или 
част от него за:
а) излишък от захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, в наличност за 
преработка в индустриална захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп, или
б) временно производство в рамките 
на квотата, част от което може да 
бъде запазено за износ при спазване на 
поетите от Съюза задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени съгласно член 218 от 
Договора.
4. Ако предлагането на захар в Съюза е 
неподходящо, Комисията може да 
реши, чрез актове за изпълнение, че 
определена част от изтеглените 
количества захар, изоглюкоза и 
инулинов сироп може да бъде 
продадена на пазара на ЕС преди края 
на периода на изтегляне.
5. Когато изтеглената захар се счита 
за първото количество захар, 
произведено през следващата пазарна 
година, на производителите на 
захарно цвекло се заплаща 
определената за същата пазарна 
година минимална цена.
Когато изтеглената захар се 
превръща в промишлена захар или се 
изнася съгласно параграф 3, букви а) и 
б) от настоящия член, изискванията 
по член 101ж относно минималната 
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цена не се прилагат.
Когато изтеглената захар се продава 
на пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне съгласно 
параграф 4, на производителите на 
цвекло се заплаща минималната цена, 
определена за текущата пазарна 
година.
6. Актовете за изпълнение по силата 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 1451
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 101 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101г
Изтегляне на захар

1. С цел да предотврати ситуации на 
излишък, определени на базата на 
прогнозния баланс на предлагането, и 
като взема предвид задълженията на 
Съюза по силата на сключените в 
съответствие с член 218 от Договора 
споразумения, чрез актове за 
изпълнение Комисията може да реши 
да изтегли от пазара през определена 
пазарна година произведените в 
рамките на квоти количества захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп, които 
превишават прага, изчислен в 
съответствие с параграф 2 от 
настоящия член.
В такъв случай внесените количества 
бяла захар и сурова захар от всички 
източници се изтеглят, в еднаква 
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степен, от пазара през съответната 
пазарна година.
2. Прагът на изтегляне, посочен в 
параграф 1, се изчислява за всяко 
предприятие, разполагащо с квота, 
чрез умножаване на квотата му с 
коефициент, който може да бъде 
определен от Комисията чрез актове 
за изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
упомената в член 162, параграф 2, 
най-късно до 28 февруари през 
предходната пазарна година, на 
базата на прогнозните пазарни 
тенденции.
Въз основа на актуализираните 
пазарни тенденции до 31 октомври 
през съответната пазарна година чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да реши или да коригира, или, в 
случай че не е бил определен 
коефициент съгласно първата алинея, 
да определи коефициент.
3. Всяко предприятие, което 
разполага с квота или лицензия за 
внос, складира до началото на 
следващата пазарна година на свои 
разноски произведената в рамките на 
квотата захар, която надвишава 
изчисления в съответствие с 
параграф 2 праг. Количествата захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп, 
изтеглени през дадена пазарна година, 
се считат за първите количества, 
произведени в рамките на квотата за 
следващата пазарна година. 
Чрез дерогация от първата алинея, 
като взема предвид прогнозните 
тенденции на пазара на захарта, 
Комисията може да реши, чрез 
актове за изпълнение, да счита, по 
отношение на текущата и/или 
следващата пазарна година, цялото 
количество изтеглена захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп или 
част от него за:
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а) излишък от захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, в наличност за 
преработка в индустриална захар, 
индустриална изоглюкоза или 
индустриален инулинов сироп; или
б) временно производство в рамките 
на квотата, част от което може да 
бъде запазено за износ при спазване на 
поетите от Съюза задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени съгласно член 218 от 
Договора.
4. Ако предлагането на захар в Съюза е 
недостатъчно, Комисията може да 
реши, чрез актове за изпълнение, 
определена част от изтеглените 
количества захар, изоглюкоза и 
инулинов сироп да бъде продадена на 
пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне.
5. В случаите, когато изтеглената 
захар се счита за първото количество 
захар, произведено през следващата 
пазарна година, на производителите 
на захарно цвекло се заплаща 
минималната цена за същата пазарна 
година.
В случаите, когато изтеглената 
захар се превръща в промишлена захар 
или се изнася съгласно параграф 3, 
букви а) и б) от настоящия член, 
изискванията по член 101ж относно 
минималната цена не се прилагат.
Когато изтеглената захар се продава 
на пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне съгласно 
параграф 4, на производителите на 
цвекло се заплаща минималната цена 
за текущата пазарна година.
6. Актовете за изпълнение по силата 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2. 
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Or. en

Обосновка

Възпроизвежда се член 45 от COM(2010)799. Първият параграф е изменен, тъй като 
структурното равновесие на пазара следва да се разглежда във връзка с обемите (а не 
цените), определени въз основа на анализа на количествени данни. Също така е по-
уместно да се говори за излишък и дефицит, а не за недостатъчно производство или 
свръхпроизводство. И, накрая, включването на „или лицензия за внос“ и „от всички 
източници“ има за цел да гарантира, че всички участници правят корекции, за да 
осигурят равновесието на пазара – понастоящем единствено производителите на 
захарно цвекло са задължени да изтеглят количества от пазара.

Изменение 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101г
Изтегляне на захар

2. Прагът на изтегляне, посочен в 
параграф 1, се изчислява за всяко 
предприятие, разполагащо с квота, 
чрез умножаване на квотата му с 
коефициент, който се прилага в целия 
Съюз и който може да бъде определен 
от Комисията чрез актове за 
изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
упомената в член 162, параграф 2, 
най-късно до 28 февруари през 
предходната пазарна година, на 
базата на прогнозните пазарни 
тенденции.
Въз основа на актуализираните 
пазарни тенденции, до 31 октомври 
на съответната пазарна година, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да реши или да коригира, или, в 
случай че не е бил определен 
коефициент съгласно първата алинея, 
да определи коефициент.
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В такъв случай традиционните 
нужди от доставки за целите на 
рафинирането на вносна сурова захар 
се намаляват със същия процент за 
въпросната пазарна година.
3. Всяко предприятие, което 
разполага с квота, до началото на 
следващата пазарна година складира 
на свои разноски произведената в 
рамките на квотата захар, която 
надвишава прага, изчислен в 
съответствие с параграф 2. 
Количествата захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, изтеглени през дадена 
пазарна година, се считат за първите 
количества, произведени в рамките на 
квотата за следващата пазарна 
година. 
Чрез дерогация от първата алинея, 
като взема предвид прогнозните 
тенденции на пазара на захарта, 
Комисията може да реши, чрез 
актове за изпълнение, да счита, по 
отношение на текущата и/или 
следващата пазарна година, цялото 
количество изтеглена захар, 
изоглюкоза или инулинов сироп или 
част от него за:
а) излишък от захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, в наличност за 
преработка в индустриална захар, 
индустриална изоглюкоза или 
индустриален инулинов сироп; или
б) временно производство в рамките 
на квотата, част от което може да 
бъде запазено за износ при спазване на 
поетите от Съюза задължения, 
произтичащи от споразумения, 
сключени съгласно член 218 от 
Договора.
4. Ако предлагането на захар в Съюза е 
недостатъчно, Комисията може да 
реши, чрез актове за изпълнение, 
определена част от изтеглените 
количества захар, изоглюкоза и 
инулинов сироп да бъде продадена на 
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пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне.
5. В случаите, когато изтеглената 
захар се счита за първото количество 
захар, произведено през следващата 
пазарна година, на производителите 
на захарно цвекло се заплаща 
минималната цена за същата пазарна 
година.
В случаите, когато изтеглената 
захар се превръща в промишлена захар 
или се изнася съгласно параграф 3, 
букви а) и б) от настоящия член, 
изискванията по член 101ж относно 
минималната цена не се прилагат.
Когато изтеглената захар се продава 
на пазара на Съюза преди края на 
периода на изтегляне съгласно 
параграф 4, на производителите на 
цвекло се заплаща минималната цена 
за текущата пазарна година.
5a. Захарта, складирана в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия член, не отговаря на 
условията за отпускане на помощта 
за частно складиране, предвидена в 
член 17.
6. Предвидените в настоящия член 
актове за изпълнение се приемат 
съгласно процедурата на разглеждане, 
упомената в член 162, параграф 2.

Or. es

Изменение 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101д
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Делегирани правомощия
С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
сектора на захарта и да се гарантира 
надлежното отчитане на 
интересите на всички страни, чрез 
делегирани актове, приети съгласно 
член 160, Комисията може да приема 
правила относно:
а) договорите за доставка и 
условията за покупка, посочени в 
член 101, параграф 1;
б) критериите, които да се прилагат 
от предприятията за производство 
на захар при разпределяне сред 
продавачите на цвекло на 
количествата цвекло, които следва да 
бъдат включени в предсеитбените 
договори за доставка, както се 
посочва в член 101, параграф 2б.

Or. es

Изменение 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101е
Квоти в сектора на захарта

1. По отношение на захарта, 
изоглюкозата и инулиновия сироп се 
прилага квотна система.
2. По отношение на квотната 
система, посочена в параграф 1 от 
настоящия член, ако даден 
производител превиши съответната 
квота и не използва излишните 
количества, както е предвидено в 
член 101л, за тези количества се 
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дължи такса за свръхпроизводство, 
при условията, определени в членове 
101л–101о.

Or. es

Изменение 1455
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101е
Квоти в сектора на захарта

По отношение на захарта, 
изоглюкозата и инулиновия сироп се 
прилага квотна система.

Or. fr

Изменение 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101ж
Минимална цена на цвеклото

1. Минималната цена на цвеклото в 
рамките на квотата е 26,29 евро/тон, 
до края на пазарната 
2019/2020 година.
2. Минималната цена, посочена в 
параграф 1, се прилага за захарно 
цвекло от стандартно качество, 
определено в част Б от 
приложение IІІ.
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3. От предприятията за 
производство на захар, които 
изкупуват цвекло в рамките на 
квотата, подходящо за преработка в 
захар и предназначено за преработка в 
захар в рамките на квотата, се 
изисква да заплащат най-малко 
минималната цена, коригирана с 
ценови повишения или намаления, 
съответстващи на отклонението от 
стандартното качество.
С цел да се коригира цената, когато 
действителното качество на 
захарното цвекло се различава от 
стандартното качество, 
повишенията и намаленията, 
посочени в първата алинея, се 
прилагат в съответствие с 
правилата, определени от Комисията 
чрез делегирани актове, приети 
съгласно член 101п, параграф 5.
4. За количествата захарно цвекло, 
съответстващи на количествата 
индустриална захар или излишък от 
захар, които се облагат с 
предвидената в член 101о такса за 
свръхпроизводство, съответните 
предприятия за производство на захар 
коригират изкупната цена така, че 
тя да бъде най-малко равна на 
минималната цена за цвеклото в 
рамките на квотата.

Or. es

Изменение 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 1 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101з
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Разпределяне на квотите
1. Настоящите квоти за 
производството на захар, изоглюкоза 
и инулинов сироп на национално или 
регионално равнище са определени в 
приложение IIIб. Ако квотите не 
бъдат преустановени през 2015 г., 
както е планирано, настоящата 
квотна система следва да се 
преразгледа и срокът й да се удължи 
до края на пазарната 2019/2020 
година. Преразгледаната система 
следва да предостави възможност на 
всички държави членки, които 
желаят това, да се възползват от 
квотите за захарта. Подкрепата от 
страна на Съюза следва да бъде 
насочена към разрастването на 
сектора на захарта в ЕС и следва да се 
окаже съдействие по отношение на 
разходите, свързани със започването 
на дейност в сектора на 
преработката на захар в държавите 
членки.
2. Държавите членки разпределят 
квота на всяко предприятие за 
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, което е установено 
на тяхна територия и е одобрено в 
съответствие с член 101и.
3. В случай на разпределяне на квота 
на предприятие за захар, което 
разполага с повече от една 
производствена единица, държавите 
членки приемат мерките, които 
считат за необходими, за да бъдат 
надлежно отчетени интересите на 
производителите на захарно цвекло и 
тръстика.

Or. en

Изменение 1458
Jean-Paul Gauzès
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Предложение за регламент
Член 101 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101з
Разпределяне на квотите

1. Квотите за производството на 
захар, изоглюкоза и инулинов сироп на 
национално и регионално равнище са 
определени в приложение IIIб. 
2. Държавите членки разпределят 
квота на всяко предприятие за 
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, което е установено 
на тяхна територия и е одобрено в 
съответствие с член 101и.
За всяко предприятие разпределената 
квота е равна на квотата по 
приложение IIIб, разпределена на 
предприятието от пазарната 
2010/2011 година насам.
3. Когато дадена квота се разпределя 
на предприятие за производство на 
захар, което разполага с повече от 
една производствена единица, 
държавите членки приемат мерките, 
които считат за необходими, за да 
бъдат надлежно отчетени 
интересите на производителите на 
захарно цвекло и тръстика.

Or. fr

Изменение 1459
Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 101 з (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101з
Разпределяне на квотите

1. Квотите за производството на 
захар, изоглюкоза и инулинов сироп на 
национално и регионално равнище са 
определени в приложение IIIб. 
2. Държавите членки разпределят 
квота на всяко предприятие за
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, което е установено 
на тяхна територия и е одобрено в 
съответствие с член 101и. За всяко 
предприятие отпуснатата квота е 
равна на квотата съгласно 
приложение IIIб (ново) към 
Регламент (ЕО) № 513/2010, 
разпределена на предприятието за 
пазарната 2010/2011 година.
3. В случай на разпределяне на квота 
на предприятие за захар, което 
разполага с повече от една 
производствена единица, държавите 
членки приемат мерките, които 
считат за необходими, за да бъдат 
надлежно отчетени интересите на 
производителите на захарно цвекло и 
тръстика.

Or. fr

Обосновка

Това изменение произтича от член 56 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета. 
Това е техническо изменение, тъй като Регламент (ЕО) № 513/2010 (от който води 
началото си приложение IIIб (ново)) е последният регламент, който определя 
разпределението на квотите за захар.

Изменение 1460
Younous Omarjee
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Предложение за регламент
Член 101 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101з
Разпределяне на квотите

1. Квотите за производството на 
захар, изоглюкоза и инулинов сироп на 
национално и регионално равнище са 
определени в приложение XX. 
2. Държавите членки разпределят 
квота на всяко предприятие за 
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, което е установено 
на тяхна територия и е одобрено в 
съответствие с член XX.
За всяко предприятие разпределената 
квота е равна на квотата съгласно 
Регламент (ЕО) № 318/2006, 
разпределена на предприятието за 
пазарната 2005/2006 година.
3. Когато дадена квота се разпределя 
на предприятие за производство на 
захар, което разполага с повече от 
една производствена единица, 
държавите членки приемат мерките, 
които считат за необходими, за да 
бъдат надлежно отчетени 
интересите на производителите на 
захарно цвекло и тръстика.

Or. fr

Изменение 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101з
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Разпределяне на квотите
1. Квотите за производството на 
захар, изоглюкоза и инулинов сироп на 
национално или регионално равнище 
са определени в приложение IIIб.
2. Държавите членки разпределят 
квота на всяко предприятие за 
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, което е установено 
на тяхна територия и е одобрено в 
съответствие с член 101и.
За всяко предприятие разпределената 
квота е равна на квотата, 
разпределена на предприятието за 
пазарната 2010/2011 година съгласно 
Регламент (ЕО) № 513/2010.
3. В случай на разпределяне на квота 
на предприятие за захар, което 
разполага с повече от една 
производствена единица, държавите 
членки приемат мерките, които 
считат за необходими, за да бъдат 
надлежно отчетени интересите на 
производителите на захарно цвекло и
тръстика.

Or. es

Изменение 1462
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 101 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101з
Разпределяне на квотите

1. Квотите за производството на 
захар, изоглюкоза и инулинов сироп на 
национално или регионално равнище 
са определени в приложение IIIб.
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2. Държавите членки разпределят 
квота на всяко предприятие за 
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, което е установено 
на тяхна територия и е одобрено в 
съответствие с член 101и.
За всяко предприятие разпределената 
квота е равна на квотата по 
приложение IIIб, разпределена на 
предприятието от пазарната 
2010/2011 година насам.

Or. pl

Изменение 1463
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 и (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101и
Предприятия, получили разрешение

1. При поискване държавите членки 
одобряват предприятия за 
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп или предприятия, 
преработващи тези продукти в някой 
от продуктите, които са включени в 
списъка, посочен в член XX, при 
условие че съответното 
предприятие:
а) докаже капацитета си за 
професионално производство;
б) се съгласи да предоставя всякаква 
необходима информация и да бъде 
обект на контрол съгласно 
настоящия регламент;
в) не подлежи на временно 
преустановяване или оттегляне на 
одобрението.



AM\909518BG.doc 45/198 PE494.484v01-00

BG

2. Одобрените предприятия 
предоставят на държавата членка, 
на чиято територия се събира 
реколтата от цвекло и тръстика или 
се извършва рафинирането, следната 
информация:
а) количествата цвекло или 
тръстика, за които е сключен договор 
за доставка, както и съответните 
прогнозни добиви на цвекло или 
тръстика, както и на захар на 
хектар;
б) данни относно планираните и 
действителните доставки на захарно 
цвекло, захарна тръстика и сурова 
захар и относно производството на 
захар и отчетите за складова 
наличност на захар;
в) продадените количества бяла захар 
и съответните цени и условия.

Or. fr

Изменение 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 и (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101и
Одобрени предприятия

1. При поискване държавите членки 
одобряват предприятия за 
производство на захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп или предприятия, 
преработващи тези продукти в някой 
от продуктите, които са включени в 
списъка, посочен в член 101м, 
параграф 2, при условие че 
съответното предприятие:
а) докаже капацитета си за 
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професионално производство;
б) се съгласи да предоставя всякаква 
информация и да бъде обект на 
контрол съгласно настоящия 
регламент;
в) не подлежи на временно 
преустановяване или оттегляне на 
одобрението.
2. Одобрените предприятия 
предоставят на държавата членка, 
на чиято територия се събира 
реколтата от цвекло и тръстика или 
се извършва рафинирането, следната 
информация:
а) количествата цвекло или 
тръстика, за които е сключен договор 
за доставка, както и съответните 
прогнозни добиви на цвекло или 
тръстика, както и на захар на 
хектар;
б) данни относно планираните и 
действителните доставки на захарно 
цвекло, захарна тръстика и сурова 
захар и относно производството на 
захар и отчетите за складова 
наличност на захар;
в) продадените количества бяла захар 
и съответните цени и условия.

Or. es

Изменение 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 й (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101й
Коригиране на националните квоти

Чрез делегирани актове, приети 
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съгласно член 160, Комисията може 
да коригира квотите, посочени в 
приложение IIIб, вследствие на 
решенията, взети от държавите 
членки в съответствие с член 101к.

Or. es

Изменение 1466
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 101 к (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101к
Преразпределяне на национални 

квоти
Всяка държава членка може да 
намали или намали и преразпредели 
квотата за захар, изоглюкоза или 
инулинов сироп, която вече е 
разпределена на дадено предприятие, 
установено на нейна територия:
а) с максимално 10 %;
при все това тази възможност 
отпада, ако дадено дружество е 
произвело цялата квота през 
предишните пазарни години;
или
б) в съответствие с правилата, 
установени в приложение (x).
Държавите членки извършват това, 
като прилагат обективни и 
недискриминационни критерии.

Or. en

Изменение 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra



PE494.484v01-00 48/198 AM\909518BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 101 к (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101к
Преразпределяне на национални

квоти и намаляване на квоти
1. Всяка държава членка може да 
намали с до 10 % квотата за захар 
или изоглюкоза, която вече е 
разпределена на дадено предприятие, 
установено на нейна територия. 
Държавите членки извършват това, 
като прилагат обективни и 
недискриминационни критерии.
2. Държавите членки могат да 
прехвърлят квоти между 
предприятията в съответствие с 
правилата, установени в 
приложение IIIв, и отчитайки 
интересите на всяка от 
заинтересованите страни, и по-
специално на производителите на 
захарно цвекло и захарна тръстика.
3. Намалените количества съгласно 
параграфи 1 и 2 се разпределят от 
въпросната държава членка между 
едно или повече предприятия на нейна 
територия, независимо от това, дали 
тези предприятия вече разполагат с 
определена квота.

Or. es

Изменение 1468
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 к (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101к
Преразпределяне на национални 

квоти и намаляване на квоти
1. Всяка държава членка може да 
намали с до 10 % квотата за захар 
или изоглюкоза, която вече е 
разпределена на дадено предприятие, 
установено на нейна територия. 
Държавите членки извършват това, 
като прилагат обективни и 
недискриминационни критерии.
2. Държавите членки могат да 
прехвърлят квоти между 
предприятията в съответствие с 
правилата, установени в приложение 
XX, и отчитайки интересите на 
всяка от заинтересованите страни, 
предимно интересите на 
производителите на захарно цвекло и 
захарна тръстика.
3. Намалените количества съгласно 
параграфи 1 и 2 се разпределят от 
въпросната държава членка между 
едно или повече предприятия на нейна 
територия, независимо от това, дали 
тези предприятия вече разполагат с 
определена квота.

Or. fr

Изменение 1469
Britta Reimers, George Lyon

Предложение за регламент
Член 101 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101л
Производство извън рамките на 
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квотата
1. Захарта, изоглюкозата или 
инулиновият сироп, произведени през 
дадена пазарна година в превишение 
на квотата по член 101з, могат да 
бъдат:
а) използвани за преработка на 
определени продукти, посочени в 
член 101м;
б) пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година в 
съответствие с член 101н;
в) използвани за специфичния режим 
на снабдяване за най-отдалечените 
региони в съответствие с [глава III 
от Регламент [предишен (ЕО) 
№ 247/2006]] на Европейския 
парламент и на Съвета;
г) изнесени в рамките на 
количествените ограничения, 
определени от Комисията чрез 
актове за изпълнение, при зачитане 
на ангажиментите по силата на 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора; 
или
д) освободени автоматично на 
вътрешния пазар като захар в 
рамките на квотата, с цел 
снабдяването да се приведе в 
съответствие с промените в 
търсенето, като част от временния 
механизъм за управление на пазара, 
описан в член 101, параграф 1б.

Or. en

Изменение 1470
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 л (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101л
Превишаване на квотите

Захарта, изоглюкозата или 
инулиновият сироп, произведени през 
дадена пазарна година в превишение 
на квотата по член XX, могат да 
бъдат:
а) използвани за преработка на 
определени продукти, посочени в 
член XX;
б) пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година в 
съответствие с член XX;
в) използвани за специфичния режим 
на снабдяване за най-отдалечените 
региони в съответствие с глава III от 
Регламент [предишен (ЕО) 
№ 247/2006] на Европейския 
парламент и на Съвета; или
г) изнесени в рамките на 
количествените ограничения, 
определени от Комисията чрез 
актове за изпълнение, при зачитане 
на ангажиментите по силата на 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора; 
или
д) освободени автоматично на 
вътрешния пазар като захар в 
рамките на квотата, с цел 
снабдяването да се приведе в 
съответствие с промените в 
търсенето, в количества и по начин, 
определени от Комисията чрез 
делегирани актове, приети в 
съответствие с член 101п, 
параграф 6, както и на базата на 
прогнозния баланс на снабдяването.
Мерките, посочени в настоящия член, 
се изпълняват преди активиране на 
мерките за предотвратяване на
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смущения на пазара, посочени в 
член 154, параграф 1.
Други количества, които 
представляват излишък, подлежат 
на облагане с таксата за 
свръхпроизводство, посочена в 
член XX.

Or. fr

Изменение 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101л
Производство извън рамките на 

квотата
1. Захарта, изоглюкозата или 
инулиновият сироп, произведени през 
дадена пазарна година в превишение 
на квотата по член 101з, могат да 
бъдат:
а) използвани за преработка на 
определени продукти, посочени в 
член 101м;
б) пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година в 
съответствие с член 101н;
в) използвани за специфичния режим 
на снабдяване за най-отдалечените 
региони в съответствие с глава III от 
Регламент [предишен (ЕО) 
№ 247/2006] на Европейския 
парламент и на Съвета; или
г) изнесени, посредством актове за 
изпълнение и в рамките на 
количествените ограничения, 
определени от Комисията, при 
зачитане на ангажиментите по 
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силата на споразуменията, сключени 
в съответствие с член 218 от 
Договора; или
д) освободени автоматично на 
вътрешния пазар като захар в 
рамките на квотата, с цел 
снабдяването да се приведе в 
съответствие с промените в 
търсенето, в количества и по начин, 
определени от Комисията чрез 
делегирани актове, приети в 
съответствие с член 101п, 
параграф 6, както и на базата на 
прогнозния баланс на снабдяването.
Мерките, посочени в настоящия член, 
се изпълняват преди активиране на 
мерките за предотвратяване на 
смущения на пазара, посочени в 
член 154, параграф 1.
Останалите количества подлежат 
на облагане с таксата за 
свръхпроизводство, посочена в 
член 101о.
2. Актовете за изпълнение, приети по 
силата на настоящия член, са в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 1472
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 101 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101л
Производство извън рамките на 

квотата
1. Захарта, изоглюкозата или 
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инулиновият сироп, произведени през 
дадена пазарна година в превишение 
на квотата по член 101з, могат да 
бъдат:
а) използвани за преработка на 
определени продукти, посочени в 
член 101м;
б) пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година в 
съответствие с член 101н;
в) използвани за специфичния режим 
на снабдяване за най-отдалечените 
региони в съответствие с [глава III 
от Регламент [предишен (ЕО) 
№ 247/2006]] на Европейския 
парламент и на Съвета; или
г) изнесени в рамките на 
количествените ограничения, 
определени от Комисията чрез 
актове за изпълнение, при зачитане 
на ангажиментите по силата на 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора; 
или
д) освободени автоматично на 
вътрешния пазар въз основа на 
прогнозния баланс на снабдяването с 
цел да се запази структурното 
равновесие на пазара, в количества и 
по начин, определени от Комисията.
Мерките, посочени в настоящия член, 
се изпълняват преди активиране на 
мерките за предотвратяване на 
смущения на пазара, посочени в 
член 154, параграф 1. Останалите 
количества подлежат на облагане с 
таксата за свръхпроизводство, 
посочена в член 101о.
2. Актовете за изпълнение по силата 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2.
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Or. pl

Изменение 1473
Béla Glattfelder

Предложение за регламент
Член 101 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101л
Производство извън рамките на 

квотата
1. Захарта, изоглюкозата или 
инулиновият сироп, произведени през 
дадена пазарна година в превишение 
на квотата по член 101, могат да 
бъдат:
а) използвани за преработка на 
определени продукти, посочени в 
член 101м;
б) пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година в 
съответствие с член 101н;
в) използвани за специфичния режим 
на снабдяване за най-отдалечените 
региони в съответствие с [глава III 
от Регламент [предишен (ЕО) 
№ 247/2006]] на Европейския 
парламент и на Съвета; или
г) изнесени в рамките на 
количествените ограничения, 
определени от Комисията чрез 
актове за изпълнение, при зачитане 
на ангажиментите по силата на 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора;
д) освободени автоматично на 
вътрешния пазар въз основа на 
прогнозния баланс на снабдяването с 
цел да се запази структурното 
равновесие на пазара, в количества и 
по начин, определени от Комисията.
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Мерките, посочени в настоящия член, 
се изпълняват преди активиране на 
мерките за предотвратяване на 
смущения на пазара, посочени в 
член 154, параграф 1.
Останалите количества подлежат 
на облагане с таксата за 
свръхпроизводство, посочена в 
член 101о.
2. Актовете за изпълнение по силата 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2. 

Or. en

Обосновка

Това изменение придава официален вид на съществуващото положение, като 
предвижда възможността определени количества захар извън квотите да се 
освобождава на пазара на ЕС. То има за цел да осигури правна сигурност и 
стабилност на пазара. По-специално решението за освобождаване (а не за промяна на 
обозначението) на захар извън квотата следва да се основава на анализ на 
количествени данни (а не на наличието на „значително повтарящо се“ напрежение —
термини, които могат да се тълкуват различно).

Изменение 1474
Albert Deß

Предложение за регламент
Член 101 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101л
Производство извън рамките на 

квотата
1. Захарта, изоглюкозата или 
инулиновият сироп, произведени през 
дадена пазарна година в превишение 
на квотата по член 101 (x), могат да 
бъдат:
a) използвани за преработка на 
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определени продукти, посочени в 
член 101 (x);
б) пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година в 
съответствие с член 101 (x);
в) използвани за специфичния режим 
на снабдяване за най-отдалечените 
региони в съответствие с [глава III 
от Регламент [предишен (ЕО) 
№ 247/2006]] на Европейския 
парламент и на Съвета; или
г) изнесени в рамките на 
количествените ограничения, 
определени от Комисията чрез 
актове за изпълнение, при зачитане 
на ангажиментите по силата на 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора;
д) освободени автоматично на 
вътрешния пазар въз основа на 
прогнозния баланс на снабдяването с 
цел да се запази структурното 
равновесие на пазара, в количества и 
по начин, определени от Комисията.
Мерките, посочени в настоящия член, 
се изпълняват преди активиране на 
мерките за предотвратяване на 
смущения на пазара, посочени в 
член 154, параграф 1.
Останалите количества подлежат 
на облагане с таксата за 
свръхпроизводство, посочена в 
член 101 (x).
2. Актовете за изпълнение по силата 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1475
Jean-Paul Gauzès
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Предложение за регламент
Член 101 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101л
Производство, надвишаващо квотата
1. Захарта, изоглюкозата или 
инулиновият сироп, произведени през 
дадена пазарна година в превишение 
на квотата по член 101з, могат да 
бъдат:
а) използвани за преработка на 
определени продукти, посочени в 
член 101м;
б) пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година в 
съответствие с член 101н;
в) използвани за специфичния режим 
на снабдяване за най-отдалечените 
региони в съответствие с глава III от 
Регламент [предишен (ЕО) 
№ 247/2006] на Европейския 
парламент и на Съвета; или
г) изнесени в рамките на 
количествените ограничения, 
определени от Комисията чрез 
актове за изпълнение, при зачитане 
на ангажиментите по силата на 
споразуменията, сключени в 
съответствие с член 218 от Договора; 
или
д) освободени автоматично на 
вътрешния пазар въз основа на 
прогнозния баланс на снабдяването с 
цел да се запази структурното 
равновесие на пазара, в количества и 
по начин, определени от Комисията.
Мерките, посочени в настоящия член, 
се изпълняват преди активиране на 
мерките за предотвратяване на 
смущения на пазара, посочени в 
член 154, параграф 1.
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Други количества, които 
представляват излишък, подлежат 
на облагане с таксата за 
свръхпроизводство, посочена в 
член 101о.
2. Актовете за изпълнение по силата 
на настоящия член се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 162, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 1476
Britta Reimers, George Lyon

Предложение за регламент
Член 101 м (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101м
Временен механизъм за управление на 

пазара
До изтичане на срока на квотната 
система ще се използва временен 
механизъм за управление на пазара, с 
цел да се поддържа равновесието на 
пазара, като автоматично се 
задействат следните мерки:
- временно преустановяване на 
прилагането на вносни мита, както 
се посочва в член 130б; и
- освобождаване на количества извън 
квотите, както се посочва в член 
101л, параграф 1, буква д), ако са 
налице такива във обеми, които са 
сравними с обемите, разпределени при 
временното преустановяване на 
прилагането на вносни мита, при 
нулева такса.
Временният механизъм за управление 
на пазара ще се задейства 
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автоматично веднага щом данните 
на Европейската комисия за 
внесената сурова захар достигнат 
равнище под 3,5 млн. тона за 
пазарната година. Тези оценки се 
извършват за всяка пазарна година, с 
най-късна начална дата 30 октомври.
Преди 1 март 2014 г. Европейската 
комисия ще определи, чрез делегиран 
акт, приет съгласно член 101, 
параграф 1б, всички необходими 
условия за прилагането на настоящия 
член.

Or. en

Обосновка

Квотата за производството на захар ограничава производството на ЕС на 13,3 млн. 
тона бяла захар, а потреблението възлиза на около 16,8 млн. тона. Ако 
преференциалният внос не пристигне по план, трябва да се разрешат доставките на 
по-големи количества захар от други източници, за да няма дефицит на пазара на ЕС. 
За да се избегне дискриминацията между различните участници във веригата, всички 
те (а не само доставчиците) трябва да се ползват с равни условия на достъп до този 
временен механизъм за управление на пазара.

Изменение 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 м (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101м
Индустриална захар

1. Индустриалната захар, 
индустриалната изоглюкоза или 
индустриалният инулинов сироп се 
запазват за производството на един 
от продуктите, посочени в 
параграф 2:
а) ако те са предмет на договор за 
доставка, сключен преди края на 
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пазарната година между 
производител и потребител, и 
двамата от които са получили 
одобрение по член 101и; и
б) ако те са били доставени на 
потребителя най-късно до 30 ноември 
на следващата пазарна година.
2. С цел да се вземат предвид 
техническите промени, чрез 
делегирани актове, приети съгласно 
член 160, Комисията може да изготви 
списък на продукти, за чието 
производство може да се използва 
индустриална захар, индустриална 
изоглюкоза или индустриален 
инулинов сироп.
Този списък включва по-конкретно:
а) биоетанол, алкохол, ром, жива 
закваска и количества сиропи за 
мазане, както и тези, които ще 
бъдат преработени в „Rinse 
appelstroop“;
б) определени промишлени продукти 
без съдържание на захар, но при 
производството на които се използва 
захар, изоглюкоза или инулинов сироп;
в) определени продукти на 
химическата или фармацевтичната 
промишленост, които съдържат 
захар, изоглюкоза или инулинов сироп.

Or. es

Изменение 1478
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 м (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101м
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Индустриална захар
1. Индустриалната захар, 
индустриалната изоглюкоза или 
индустриалният инулинов сироп се 
запазват за производството на един 
от продуктите, посочени в 
параграф 2:
а) ако те са предмет на договор за 
доставка, сключен преди края на 
пазарната година между 
производител и потребител, и 
двамата от които са получили 
одобрение по член XX; и
б) ако те са били доставени на 
потребителя най-късно до 30 ноември 
на следващата пазарна година.
2. Комисията може да състави 
списък с продуктите, за 
производството на които е 
необходима индустриална захар, 
индустриална изоглюкоза или 
индустриален инулинов сироп.
Този списък включва по-конкретно:
а) биоетанол, алкохол, ром, жива 
закваска и количества сироп за 
мазане, както и тези, които ще 
бъдат преработени в „Rinse 
appelstroop“;
б) определени промишлени продукти 
без съдържание на захар, но при 
производството на които се използва 
захар, изоглюкоза или инулинов сироп;
в) определени продукти на 
химическата или фармацевтичната 
промишленост, които съдържат 
захар, изоглюкоза или инулинов сироп.

Or. fr

Изменение 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Член 101 м (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101н
Пренасяне на излишъци от захар

1. Всяко предприятие може да реши 
да пренесе към следващата пазарна 
година в пълен размер или частично 
производството си в превишение на 
отпусната му квота за захар, за 
изоглюкоза или за инулинов сироп, 
което да бъде смятано за част от 
производството през следващата 
пазарна година. Без да се засягат 
разпоредбите на параграф 3, подобно 
решение е неотменимо.
2. Предприятията, които вземат 
решението, посочено в параграф 1:
а) информират за него съответната 
държава членка преди дата, която 
следва да бъде определена от същата 
държава членка:
- между 1 февруари и 15 август на 
текущата пазарна година за 
пренесените количества тръстикова 
захар;
- между 1 февруари и 15 август на 
текущата пазарна година за другите 
пренесени количества захар или 
инулинов сироп;
б) се задължават да държат на склад 
тези количества на свои разноски до 
края на текущата пазарна година.
3. Ако реалното производство на 
дадено предприятие през въпросната 
пазарна година е било по-малко от 
прогнозното количество, изчислено 
при вземането на решението по 
параграф 1, пренесеното количество 
може да бъде коригирано с обратно 
действие най-късно до 31 октомври на 
следващата пазарна година.
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4. Пренесените количества се 
смятат за първите произведени 
количества в рамките на квотата за 
следващата пазарна година.
5. Захарта, складирана в 
съответствие с настоящия член по 
време на дадена пазарна година, не 
може да бъде подложена на други 
мерки за складиране, предвидени в 
член 16 или член 101г.

Or. es

Изменение 1480
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 н (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101н
Пренасяне на излишъци от захар

1. Всяко предприятие може да реши 
да пренесе към следващата пазарна 
година в пълен размер или частично 
производството си в превишение на 
отпуснатата му квота за захар, за 
изоглюкоза или за инулинов сироп, 
което да бъде смятано за част от 
производството през следващата 
пазарна година. Без да се засягат 
разпоредбите на параграф 3, подобно 
решение е неотменимо.
2. Предприятията, които вземат 
решението, посочено в параграф 1:
а) информират за него съответната 
държава членка преди дата, която 
следва да бъде определена от същата 
държава членка:
- между 1 февруари и 15 август на 
текущата пазарна година за 
пренесените количества тръстикова 
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захар;
-между 1 февруари и 15 август на 
текущата пазарна година за другите 
пренесени количества захар или 
инулинов сироп;
б) се задължават да държат на склад 
тези количества на свои разноски до 
края на текущата пазарна година.
3. Ако реалното производство на 
дадено предприятие през въпросната 
пазарна година е било по-малко от 
прогнозното количество, изчислено 
при вземането на решението по 
параграф 1, пренесеното количество 
може да бъде коригирано с обратно 
действие не по-късно от 31 октомври 
на следващата пазарна година.
4. Пренесените количества се 
смятат за първите произведени 
количества в рамките на квотата за 
следващата пазарна година.
5. Захарта, складирана в 
съответствие с настоящия член по 
време на дадена пазарна година, не 
може да бъде обект на други мерки за 
складиране, предвидени в членове XX, 
XX или XX.

Or. fr

Изменение 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 о (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101о
Такса за свръхпроизводство

1. Такса за свръхпроизводство се 
начислява върху количествата:
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а) излишък от захар, изоглюкоза и 
инулинов сироп, произведени през 
която и да е пазарна година, с 
изключение на количествата, 
пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година и 
държани на склад съгласно член 101н, 
или количествата по член 101л, 
параграф 1, букви в), г) и д);
б) индустриална захар, индустриална 
изоглюкоза и индустриален инулинов 
сироп, за които до дадена дата, която 
следва да бъде определена от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение, приети съгласно член 162, 
параграф 2, не е представено 
доказателство, че са преработени в 
един от продуктите по член 101м, 
параграф 2;
в) захар, изоглюкоза и инулинов сироп, 
изтеглени в съответствие с член 101г 
и за които не са изпълнени 
задълженията по член 101г, параграф 
3.
2. Таксата за свръхпроизводство се 
определя от Комисията чрез актове 
за изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2, в 
достатъчно голям размер, за да се 
избегне натрупването на 
количествата, посочени в параграф 1.
3. Посочената в параграф 1 такса за
свръхпроизводство се начислява от 
държавата членка на предприятията 
на нейна територия в съответствие 
с произведените количества, посочени 
в параграф 1, които са били 
установени за тези предприятия за 
съответната пазарна година.

Or. es
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Изменение 1482
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Член 101 о (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101о
Такса за свръхпроизводство

1. Такса за свръхпроизводство се 
начислява върху количествата:
а) излишък от захар, изоглюкоза и 
инулинов сироп, произведени през 
която и да е пазарна година, с 
изключение на количествата, 
пренесени към производствената 
квота за следващата пазарна година и 
складирани съгласно член XX, или 
количествата по член XX, параграф 1, 
букви в), г) и д);
б) индустриална захар, индустриална 
изоглюкоза и индустриален инулинов 
сироп, за които до дадена дата, която 
следва да бъде определена от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2, не е 
представено доказателство, че са 
преработени в един от продуктите по 
член XX, параграф (XX);
в) захар, изоглюкоза и инулинов сироп, 
изтеглени в съответствие с член XX 
и за които не са изпълнени 
задълженията по член XX, параграф 
(XX).
2. Таксата за свръхпроизводство се 
определя от Комисията чрез актове 
за изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2, в 
достатъчно голям размер, за да се 
избегне натрупването на 
количествата, посочени в параграф 1.
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3. Посочената в параграф 1 такса за 
свръхпроизводство се начислява от 
държавите членки на предприятията 
на тяхната територия в 
съответствие с произведените 
количества, посочени в параграф 1, 
които са били установени за тези 
предприятия за съответната пазарна 
година.

Or. fr

Изменение 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 п (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101п
Делегирани правомощия

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, за да 
предвиди мерките, изброени в 
параграфи 2—6 от настоящия член.
2. С оглед на необходимостта да се 
гарантира, че предприятията, 
посочени в член 101и, изпълняват 
своите задължения, чрез делегирани 
актове Комисията може да приема 
правила относно предоставянето и 
оттеглянето на одобрение на тези 
предприятия, както и критерии за 
налагането на административни 
санкции.
3. С оглед на необходимостта да се 
отчете спецификата на сектора на 
захарта и да се гарантира, че 
интересите на всички страни са 
надлежно отчетени, чрез делегирани 
актове Комисията може да установи 
допълнителни определения, в това 
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число на производството на захар, 
изоглюкоза и инулинов сироп, на 
продукцията на дадено предприятие, 
както и по отношение на условията, 
уреждащи продажбите за най-
отдалечените региони.
4. С оглед на необходимостта да се 
гарантира, че производителите на 
цвекло са тясно свързани с решението 
за пренасяне на определено 
количество от продукцията към 
следващата година, чрез делегирани 
актове Комисията може да определи 
правила относно пренасянето на 
захар към следващата година.
5. С оглед на необходимостта 
минималната цена на захарната 
тръстика да се коригира, ако 
действителното качество се 
различава от стандартното 
качество, чрез делегирани актове 
Комисията може да определи 
правилата по отношение на ценовите 
повишения и намаления, посочени в 
член 101ж, параграф 3.
6. С цел да се предотвратят 
смущенията на пазара, чрез 
делегирани актове Комисията може 
да определи условията за 
освобождаването на пазара на 
захарта извън квотата, посочено в 
член 101л, параграф 1, точка д), като 
захар в рамките на квотата.

Or. es

Изменение 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 101 п (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101п
Делегирани правомощия

С цел да се отчете спецификата на 
сектора на захарта и да се гарантира 
надлежното отчитане на 
интересите на всички страни, чрез 
делегирани актове Комисията може 
да приема правила относно 
корекциите на цените, които следва 
да се прилагат, както се предвижда в 
член 101ж, параграф 3.

Or. en

Изменение 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 101 р (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101р
Изпълнителни правомощия

По отношение на предприятията, 
посочени в член 101и, чрез актове за 
изпълнение, приети съгласно 
процедурата по разглеждане, 
упомената в член 162, параграф 2, 
Комисията може да установи 
правила:
a) относно заявленията за одобрение, 
подавани от предприятията, 
документацията, която следва да се 
води от одобрените предприятия, и 
информацията, която следва да се 
предоставя от одобрените 
предприятия;
б) относно системата за проверки, 
които следва да бъдат извършвани от 
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държавите членки по отношение на 
одобрените предприятия;
в) относно съобщенията от 
държавите членки, от една страна, и 
Комисията и одобрените 
предприятия, от друга страна;
г) относно доставката на суровини до 
предприятията, в това число 
договори за доставка и известия за 
доставка;
д) по отношение на 
равностойността, свързана със 
захарта, посочена в член 101, 
параграф 1, буква а);
е) за специфичния режим на 
снабдяване за най-отдалечените 
региони;
ж) по отношение на износа, посочен в 
член 101л, параграф 1, буква г);
з) относно сътрудничеството между 
държавите членки с цел да се 
гарантира извършването на 
ефективни проверки;
и) за изменение на датите, посочени в 
член 101н;
й) за установяване на количеството 
на излишъка, уведомленията и 
плащането на таксата за 
свръхпроизводство, посочена в 
член 101о;
к) автоматичното освобождаване на 
пазара на захарта извън квотата, 
посочено в член 101л, параграф 1, 
точка д), като захар в рамките на 
квотата.

Or. es

Изменение 1486
Мария Габриел
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Предложение за регламент
Член 101 р (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 101р
Изпълнителни правомощия

1а. С цел да се отчете спецификата 
на сектора на рафинирането на пълен 
работен ден на тръстикова захар, на 
Комисията следва да се предостави 
правомощието да приема определени 
актове за изпълнение в съответствие 
с член 291 от Договора по отношение 
на съставянето на списък на 
рафинериите на пълен работен ден.

Or. en

Изменение 1487
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част II – дял II – глава II – раздел 1 – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на заключенията на 
оценките на въздействието, които 
следва да се извършат в срок до 31 
декември 2012 г., на квотната 
система за мляко и премахването на 
правата на засаждане в лозаро-
винарския сектор Комисията 
представя не по-късно от 30 юни 2013 
г. предложение за продължаването 
или преразглеждането на процесите 
за преустановяване на квотите и 
правата на засаждане в секторите на 
млякото и захарното цвекло и в 
лозаро-винарския сектор. 

Or. pt
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Изменение 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 102 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки поддържат 
лозарски регистър, който съдържа 
актуализирана информация за 
производствения потенциал.

1. Държавите членки поддържат 
лозарски регистър, който съдържа 
актуализирана информация за 
производствения потенциал и който се 
интегрира в системите за 
идентифициране на поземлени 
парцели, които са част от 
интегрираната система за 
администриране и контрол в рамките 
на Общата селскостопанска 
политика.

Or. pt

Изменение 1489
Elisabeth Köstinger

Предложение за регламент
Член 102 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) След 1 януари 2016 г. Комисията 
може, чрез делегиран акт, да вземе 
решение, че параграфи 1—3 от 
настоящия член не се прилагат 
повече. Посоченият акт за 
изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

заличава се

Or. de

Изменение 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Част 2 – дял 2 – глава 2 – раздел 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО

Or. es

Изменение 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 102 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 102а
Национални органи, отговарящи за 

лозаро-винарския сектор
1. Без да се засягат другите 
разпоредби от настоящия регламент 
относно определянето на 
компетентните национални органи, 
държавите членки определят един 
или повече органи, които отговарят 
за осигуряването на спазването на 
правилата на Съюза в лозаро-
винарския сектор. По-специално 
държавите членки определят 
лабораториите, имащи право да 
провеждат официални анализи в 
лозаро-винарския сектор. 
Определените лаборатории следва да 
отговарят на общите критерии за 
работа на изпитващи лаборатории, 
определени в ISO/IEC 17025.
2. Държавите членки уведомяват 
Комисията за наименованията и 
адресите на посочените в параграф 1 
органи и лаборатории. Комисията 
прави тази информация обществено 
достояние и я актуализира 
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периодично.

Or. fr

Изменение 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Предложение за регламент
Член 102 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 102б
Оценки в лозаро-винарския сектор

Държавите членки изпращат 
уведомление и извършват оценки в 
лозаро-винарския сектор:
а) по отношение на незаконните 
насаждения, посадени след 31 август 
1998 г., посочени в член 85а от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007, 
държавите членки информират 
Комисията в срок до 1 март всяка 
година за площите, засадени с лозя без 
съответното право на засаждане 
след 31 август 1998 г., както и за 
площите с лозови насаждения, 
изкоренени съгласно параграф 1 на 
същия член;
б) по отношение на задължителното 
регулиране на незаконните 
насаждения, посадени преди 1 
септември 1998 г., съгласно Регламент 
(ЕО) № 1234/2007 държавите членки 
уведомяват Комисията преди 1 март 
на всяка от съответните години за:
i) площите, засадени с лозя без 
съответното право на засаждане 
преди 1 септември 1998 г.;
ii) узаконените площи, предвидените 
такси и средната стойност на 
регионалните права на засаждане 
съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007;



PE494.484v01-00 76/198 AM\909518BG.doc

BG

в) всяка година преди 1 март 
държавите членки представят на 
Комисията доклад за изпълнението 
през предходната финансова година 
на мерките, предвидени в техните 
програми за подпомагане, посочени в 
част II, дял I, глава II, раздел IV;
в докладите се изброяват и описват 
мерките, за които е предоставена 
помощ от Съюза по линия на 
програмите за подпомагане, като по-
специално се предоставят подробни 
данни относно изпълнението на 
мерките за популяризиране по 
член 43;
г) не по-късно от 1 март 2014 г. 
държавите членки представят на 
Комисията оценка на разходите и 
ползите от програмите за 
подпомагане, като посочват и начина 
за подобряване на тяхната 
ефективност;
д) чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приеме правила 
за нотифициране и оценка, за да се 
гарантира еднаквото прилагане на 
настоящия член.

Or. fr

Изменение 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 103 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите от лозаро-винарския 
сектор се пускат в обращение в Съюза с 
официално проверен придружаващ 
документ.

1. Продуктите от лозаро-винарския 
сектор се пускат в обращение в Съюза с 
официално проверен придружаващ 
документ. Като отчита 
необходимостта от
стандартизиране и опростяване на 
документите, използвани от 
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държавите членки, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160, в 
които се определят правилата за 
образеца на документа, който следва 
да се използва.

Or. pt

Изменение 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 103 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Физическите или юридическите лица, 
или група от такива лица, които държат 
продукти от лозаро-винарския сектор 
поради естеството на извършваната 
от тях търговия, по-специално 
производители, лица, които извършват 
бутилиране, и преработватели, както и 
търговците водят входящи и изходящи 
регистри по отношение на тези 
продукти.

2. Физическите или юридическите лица, 
или група от такива лица, които поради 
естеството на извършваната от тях 
търговия държат продукти от лозаро-
винарския сектор, предназначени да 
бъдат пуснати на пазара, по-
специално производители, лица, които 
извършват бутилиране, и 
преработватели, както и търговците 
водят входящи и изходящи регистри по 
отношение на тези продукти.

Or. pt

Изменение 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта да се 
улесни транспортирането на лозаро-
винарските продукти и тяхната 
проверка от страна на държавите 
членки, Комисията се оправомощава да 

3. Като се отчита необходимостта да се 
улесни транспортирането на лозаро-
винарските продукти и тяхната 
проверка от страна на държавите членки 
и като се имат предвид разпоредбите 
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приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно:

на параграф 1 по-горе, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160
относно:

Or. pt

Изменение 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) опростяването и 
стандартизирането на регистъра. 

Or. pt

Изменение 1497
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) правилата относно състава на 
регистъра, продуктите, които 
трябва да бъдат включени в него,
сроковете за извършване на вписвания 
в регистрите и приключването на 
регистрите.

Or. de

Изменение 1498
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 103 – параграф 4 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правилата относно състава на 
регистъра, продуктите, които 
трябва да бъдат включени в него, 
сроковете за извършване на вписвания 
в регистрите и приключването на 
регистрите;

заличава се

Or. de

Изменение 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 102 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103б
Забрана на засаждането на нови лозя
1. Като общо правило се забранява
засаждането на винени сортове лози, 
които могат да бъдат 
класифицирани в съответствие с 
член 24, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 
април 2008 г.
2. Забранява се също така 
повторното присаждане на винени 
сортове лози, посочени в параграф 1 
по-горе, към сортове, различни от 
винените сортове лози, посочени в 
цитирания член.
3. Независимо от параграфи 1 и 2 се 
разрешава посоченото в тези 
параграфи засаждане и повторно 
присаждане, ако то попада в обхвата 
на:
а) право на ново засаждане, 
предоставено съгласно член 103в;
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б) право на презасаждане, 
предоставено съгласно член 103г;
в) право на засаждане, предоставено 
от резерва, съгласно предвиденото в 
членове 103д и 103е.
4. Посочените в параграф 3 права на 
засаждане се предоставят в хектари.
5. Членове 103в—103е се прилагат 
поне до 31 декември 2020 г.
6. Държавите членки могат да решат 
да посочат, по отношение на своята 
територия, по-късна дата от 
датата, определена в предишния 
параграф. В такъв случай 
разпоредбите, уреждащи режима за 
правата на засаждане, определен в 
настоящия член, се прилагат по 
съответния начин в тези държави 
членки.

Or. es

Изменение 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 103 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103б
Забрана на засаждането на нови лозя
1. Като общо правило се забранява 
засаждането на винени сортове лози, 
които могат да бъдат 
класифицирани в съответствие с 
член 24, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 
април 2008 г.
2. Забранява се също така 
повторното присаждане на винени 
сортове лози, посочени в параграф 1 
по-горе, към сортове, различни от 
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винените сортове лози, посочени в 
цитирания член.
3. Независимо от параграфи 1 и 2 се 
разрешава посоченото в тези 
параграфи засаждане и повторно 
присаждане, ако то попада в обхвата 
на:
a) право на ново засаждане, 
предоставено съгласно член 103в;
б) право на презасаждане, 
предоставено съгласно член 103г;
в) право на засаждане, предоставено 
от резерва, съгласно предвиденото в 
членове 103д и 103е.
4. Посочените в параграф 3 права на 
засаждане се предоставят в хектари.
5. Членове 103в—103е се прилагат 
поне до 31 декември 2020 г.
6. Държавите членки могат да решат 
да посочат, по отношение на своята 
територия, по-късна дата от 
датата, определена в предишния 
параграф. В такъв случай 
разпоредбите, уреждащи режима за 
правата на засаждане, определен в 
настоящия член, се прилагат по 
съответния начин в тези държави 
членки.

Or. es

Обосновка

Всички изменения към този параграф си поставят за цел да запазят една система, 
която контролира производствения потенциал, подобрява качеството и стабилизира 
цените, която не предполага разноски за Общността и която е доказала своята 
ефикасност.

Изменение 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Член 103 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103в
Права на ново засаждане

1. Без да се засягат разпоредбите на 
предишния член, държавите членки 
могат да предоставят на 
производителите право на ново 
засаждане по отношение на площи:
а) които са предназначени за нови 
насаждения в рамките на мерки за 
комасация на земята или на мерки, 
свързани с отчуждаване на имоти с 
оглед на обществените интереси и 
приети съгласно националното право;
б) които са предназначени за 
експериментални цели;
в) които са предназначени за лозов 
посадъчен материал; или
г) чието вино или гроздови продукти 
са предназначени единствено за 
консумация в домакинството на 
производителя на гроздето.
2. Предоставените права на ново 
засаждане:
a) се упражняват от производителя, 
на когото са предоставени;
б) се използват преди края на втората 
винарска година след годината, през 
която са предоставени;
в) се използват за целите, за които са 
предоставени.

Or. es

Изменение 1502
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Член 103 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103в
Права на ново засаждане

1. Без да се засягат разпоредбите на 
предишния член, държавите членки 
могат да предоставят на 
производителите право на ново 
засаждане по отношение на площи, 
които:
a) са предназначени за нови 
насаждения в рамките на мерки за 
комасация на земята или на мерки, 
свързани с отчуждаване на имоти с 
оглед на обществените интереси и 
приети съгласно националното право;
б) са предназначени за 
експериментални цели;
в) са предназначени за лозов посадъчен 
материал; или
г) чието вино или гроздови продукти 
са предназначени единствено за 
консумация в домакинството на 
производителя на гроздето.
2. Предоставените права на ново 
засаждане:
a) се упражняват от производителя, 
на когото са предоставени;
б) се използват преди края на втората 
винарска година след годината, през 
която са предоставени;
в) се използват за целите, за които са 
предоставени.

Or. es

Изменение 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Член 103 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103г
Права на презасаждане

1. Държавите членки предоставят 
права на презасаждане на 
производители, които са изкоренили 
правно признати и регистрирани 
площи, засадени с лозя. Въпреки това 
изкоренените площи, за които е 
предоставена премия за изкореняване, 
не пораждат права на презасаждане.
2. Държавите членки могат да 
предоставят права на презасаждане 
на производители, които се 
задължават да изкоренят определена 
площ, засадена с лозя. В такива 
случаи изкореняването на площта, за 
която е поето задължение, се 
извършва най-късно в края на 
третата година след засаждането на 
нови лозя, за които са предоставени 
права на презасаждане.
3. Правата на презасаждане са 
равностойни на изкоренената площ 
по отношение на чистата реколта.
4. Правата на презасаждане се 
упражняват в стопанството, по 
отношение на което са били 
предоставени. Държавите членки 
могат освен това да предвидят, че 
подобни права на презасаждане може 
да се упражняват единствено на 
площта, на която е било извършено 
изкореняването.
5. Чрез дерогация от параграф 4 
държавите членки могат да решат, 
че правата на презасаждане могат да 
се прехвърлят изцяло или частично 
на друго стопанство в същата 
държава членка в следните случаи:
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а) част от съответното стопанство 
се прехвърля на това друго 
стопанство;
б) площи от това друго стопанство 
са предназначени за:
i) производство на вина със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание, или
ii) отглеждането на лозов посадъчен 
материал.
Държавите членки гарантират, че 
прилагането на предвидената в първа 
алинея дерогация не води до цялостно 
увеличаване на производствения 
потенциал на тяхна територия, по-
специално в случаите, когато 
прехвърлянето става от площи без 
напоителни съоръжения към площи с 
такива съоръжения.
6. Параграфи 1—5 се прилагат mutatis 
mutandis за права, подобни на правата 
на презасаждане, придобити по 
предходно общностно или национално 
законодателство.
7. Правата на презасаждане, 
предоставени съгласно член 4, 
параграф 5 от Регламент 
(ЕО) № 1493/1999, се използват в 
рамките на предвидените там 
периоди.

Or. es

Изменение 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 103 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10г
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Права на презасаждане
1. Държавите членки предоставят 
права на презасаждане на 
производители, които са изкоренили 
правно признати и регистрирани 
площи, засадени с лозя.
Въпреки това изкоренените площи, за 
които е предоставена премия за 
изкореняване, не пораждат права на 
презасаждане.
2. Държавите членки могат да 
предоставят права на презасаждане 
на производители, които се 
задължават да изкоренят определена 
площ, засадена с лозя. В такива 
случаи изкореняването на площта, за 
която е поето задължение, се 
извършва най-късно в края на 
третата година след засаждането на 
нови лозя, за които са предоставени 
права на презасаждане.
3. Правата на презасаждане са 
равностойни на изкоренената площ 
по отношение на чистата реколта.
4. Правата на презасаждане се 
упражняват в стопанството, по 
отношение на което са били 
предоставени. Държавите членки 
могат освен това да предвидят, че 
подобни права на презасаждане може 
да се упражняват единствено на 
площта, на която е било извършено 
изкореняването.
5. Чрез дерогация от параграф 4 
държавите членки могат да решат, 
че правата на презасаждане могат да 
се прехвърлят изцяло или частично 
на друго стопанство в същата 
държава членка в следните случаи:
а) част от съответното стопанство 
се прехвърля на това друго 
стопанство;
б) площи от това друго стопанство 
са предназначени за:
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i) производство на вина със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание, или
ii) отглеждането на лозов посадъчен 
материал.
Държавите членки гарантират, че 
прилагането на предвидената в първа 
алинея дерогация не води до цялостно 
увеличаване на производствения 
потенциал на тяхна територия, по-
специално в случаите, когато 
прехвърлянето става от площи без 
напоителни съоръжения към площи с 
такива съоръжения.
6. Параграфи 1—5 се прилагат mutatis 
mutandis за права, подобни на правата 
на презасаждане, придобити по 
предходно общностно или национално 
законодателство.
7. Правата на презасаждане, дадени 
съгласно член 4, параграф 5 от 
Регламент (ЕО) № 1493/1999, се 
използват в рамките на предвидените 
там периоди.

Or. es

Изменение 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103д
Национални и регионални резерви от 

права на засаждане
1. За да се подобри управлението на 
производствения потенциал, 
държавите членки създават 
национален резерв или регионални 
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резерви от права на засаждане.
2. Държавите членки, които са 
създали национални или регионални 
резерви от права на засаждане 
съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999, 
могат да ги поддържат дотогава, 
докато прилагат режима на правата 
на засаждане в съответствие с 
настоящия подраздел.
3. Ако не са използвани в рамките на 
предвидения срок, в националните или 
регионалните резерви се включват 
следните права на засаждане:
а) права на ново засаждане;
б) права на презасаждане;
в) права на засаждане, предоставени 
от резерв.
4. Производителите могат да 
прехвърлят права на презасаждане 
към националните или регионалните 
резерви.
Условията за подобно прехвърляне, 
при необходимост — в замяна на 
плащане от национални фондове, се 
определят от държавите членки, 
като се отчитат законните 
интереси на страните.
5. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
не прилагат система от резерви, ако 
могат да докажат, че на цялата 
тяхна територия съществува 
ефективна алтернативна система за 
управление на правата на засаждане. 
Алтернативната система при 
необходимост може да се отклонява 
от съответните разпоредби на 
настоящия подраздел.

Or. es
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Изменение 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 103 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103д
Резерв от права на засаждане

1. За да се подобри управлението на 
производствения потенциал, 
държавите членки създават 
национален резерв или регионални 
резерви от права на засаждане.
2. Държавите членки, които са 
създали национални или регионални 
резерви от права на засаждане 
съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999, 
могат да ги поддържат дотогава, 
докато прилагат режима на правата 
на засаждане в съответствие с 
настоящия подраздел.
3. Ако не са използвани в рамките на 
предвидения срок, в националните или 
регионалните резерви се включват 
следните права на засаждане:
а) права на ново засаждане;
б) права на презасаждане;
в) права на засаждане, предоставени 
от резерв.
4. Производителите могат да 
прехвърлят права на презасаждане 
към националните или регионалните 
резерви. Условията за подобно 
прехвърляне, при необходимост — в 
замяна на плащане от национални 
фондове, се определят от държавите 
членки, като се отчитат законните 
интереси на страните.
5. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да решат да 
не прилагат система от резерви, ако 
могат да докажат, че на цялата 
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тяхна територия съществува 
ефективна алтернативна система за 
управление на правата на засаждане. 
Алтернативната система при 
необходимост може да се отклонява 
от съответните разпоредби на 
настоящия подраздел.

Or. es

Изменение 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103е
Предоставяне на права на засаждане 

от резерв
1. Държавите членки могат да 
предоставят права от резерв:
а) без заплащане, на производители 
под 40-годишна възраст, 
притежаващи необходимите 
професионални умения и 
компетентност, които се 
установяват за първи път и 
ръководят стопанството;
б) срещу заплащане, в национални или 
по целесъобразност в регионални 
фондове, на производители, които 
възнамеряват да използват правата 
на засаждане на лозя и чиято 
продукция има осигурен пазар. 
Държавите членки определят 
критериите за установяване на 
размера на плащанията по буква
б), които могат да варират в 
зависимост от крайния целеви 
продукт от съответните винени лозя 
и остатъчния период на валидност на 
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правата, които се прехвърлят.
2. Когато се използват правата на 
засаждане, предоставени от резерв, 
държавите членки гарантират, че:
а) местонахождението, използваните 
сортове и техники за обработка 
гарантират, че последващото 
производство съответства на 
пазарното търсене;
б) добивите са типични за средната 
стойност в района, по-специално 
там, където правата на засаждане, 
произтичащи от площи без 
напоителни съоръжения, се 
използват за площи с напоителни 
съоръжения.
3. Предоставените от резерв права на 
засаждане, които не се използват 
преди края на втората винарска 
година след годината на 
предоставяне, се губят и връщат към 
резерва.
4. Отменят се правата на засаждане 
в резерв, които не са разпределени 
преди края на петата винарска година 
след годината на включването им в 
резерва.
5. Ако в определена държава членка 
съществуват регионални резерви, 
тази държава членка може да 
установи правила, разрешаващи 
прехвърлянето на права на засаждане 
между отделните регионални резерви. 
Ако в определена държава членка 
съществуват и регионални, и 
национални резерви, тази държава 
членка може също така да разреши 
прехвърляния, към които може да се 
прилага коефициент за намаление, 
между тези резерви.

Or. es
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Изменение 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 103 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103е
Права на засаждане от резерв

1. Държавите членки могат да 
предоставят права от резерв:
а) без заплащане, на производители 
под 40-годишна възраст, 
притежаващи необходимите 
професионални умения и 
компетентност, които се 
установяват за първи път и 
ръководят стопанството;
б) срещу заплащане, в национални или 
по целесъобразност в регионални 
фондове, на производители, които 
възнамеряват да използват правата 
на засаждане на лозя и чиято 
продукция има осигурен пазар.
Държавите членки определят 
критериите за установяване на 
размера на плащанията по буква б), 
които могат да варират в зависимост 
от крайния целеви продукт от 
съответните винени лозя и 
остатъчния период на валидност на 
правата, които се прехвърлят.
2. Когато се използват правата на 
засаждане, предоставени от резерв, 
държавите членки гарантират, че:
а) местонахождението, използваните 
сортове и техники за обработка 
гарантират, че последващото 
производство съответства на 
пазарното търсене;
б) добивите са типични за средната 
стойност в района, по-специално 
там, където правата на засаждане, 
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произтичащи от площи без 
напоителни съоръжения, се 
използват за площи с напоителни 
съоръжения.
3. Предоставените от резерв права на 
засаждане, които не се използват 
преди края на втората винарска 
година след годината на 
предоставяне, се губят и връщат към 
резерва.
4. Отменят се правата на засаждане 
в резерв, които не са разпределени 
преди края на петата винарска година 
след годината на включването им в 
резерва.
5. Ако в определена държава членка 
съществуват регионални резерви, 
тази държава членка може да 
установи правила, разрешаващи 
прехвърлянето на права на засаждане 
между отделните регионални резерви. 
Ако в определена държава членка 
съществуват и регионални, и 
национални резерви, тази държава 
членка може също така да разреши 
прехвърляния, към които може да се 
прилага коефициент за намаление, 
между тези резерви.

Or. es

Изменение 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ж
Правило de minimis

Настоящият подраздел не се прилага 
в държави членки, в които режимът 
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на Общността на права на засаждане 
не се е прилагал до 31 декември 2007 г.

Or. es

Изменение 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103з
По-строги национални правила

Държавите членки могат да приемат 
по-строги национални правила по 
отношение на предоставянето на 
права на ново засаждане или права на 
презасаждане.
Те могат също да изискат 
съответните заявления и 
информацията, която те трябва да 
съдържат, да бъдат допълнени с 
допълнителна информация, 
необходима за наблюдение на 
развитието на производствения 
потенциал.

Or. es

Изменение 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 103 и (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103й
Мерки за изпълнение



AM\909518BG.doc 95/198 PE494.484v01-00

BG

Мерките, необходими за изпълнение 
на настоящия подраздел, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
член 162 от настоящия регламент.
Тези мерки могат да включват който 
и да е от следните елементи:
а) разпоредби за избягване на 
прекомерни административни 
тежести при прилагане на 
въпросните разпоредби;
б) съвместното съществуване на 
лозови насаждения съгласно член 
103е, параграф 2;
в) прилагането на коефициент на 
намаление съгласно член 103е, 
параграф 5.

Or. es

Изменение 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 й (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103й
Мерки за изпълнение

Мерките, необходими за изпълнение 
на настоящия подраздел, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
член 162 от настоящия регламент.
Тези мерки могат да включват който 
и да е от следните елементи:
а) разпоредби за избягване на 
прекомерни административни 
тежести при прилагане на 
въпросните разпоредби;
б) съвместното съществуване на 
лозови насаждения съгласно член 
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103е, параграф 2;
в) прилагането на коефициент на 
намаление съгласно член 103е, 
параграф 5.

Or. es

Изменение 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Част II –дял II – глава II – раздел III – подраздел 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПОДРАЗДЕЛ 1
СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕКТОРА НА 

МЛЯКОТО
Член 103к

Определения
1. За целите на настоящия раздел се 
прилагат следните определения:
а) "мляко" означава продукт, получен 
от доенето на една или повече крави;
б) "други млечни продукти" означава 
всеки млечен продукт, различен от 
мляко, в частност обезмаслено мляко, 
сметана, масло, кисело мляко и 
сирене; при необходимост те могат 
да бъдат превърнати в „еквиваленти 
на мляко“, като се прилагат 
коефициенти, които се определят от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение;
в) „производител“ означава 
земеделски производител със 
стопанство, разположено в рамките 
на географската територия на 
държава членка, който произвежда и 
предлага на пазара мляко или се готви 
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да започне такава дейност в най-
близко бъдеще;
г) "стопанство" : съгласно 
определението по член 4 от 
Регламента на ЕС относно 
директните плащания; 
д) „изкупвач“ е предприятие или група 
от предприятия, които купуват 
мляко от производителите:
- с цел да го събират на едно място, 
пакетират, съхраняват, охлаждат 
или преработват, включително и по 
силата на договор,
- с цел да го продават на едно или 
повече предприятия, третиращи или 
преработващи мляко или други 
млечни продукти;
е) "доставка" означава всяка 
доставка на мляко, като се 
изключват всички други млечни 
продукти, от производител на 
изкупвач, независимо дали 
транспортът се извършва от 
производителя, изкупвача, 
предприятие, преработващо или 
третиращо такива продукти, или от 
трето лице;
ж) „директна продажба“ означава 
всяка продажба или прехвърляне на 
мляко от производител директно на 
потребители, както и всяка 
продажба или прехвърляне на други 
млечни продукти от страна на 
производителя;
з) "предлагане на пазара" означава 
доставки на мляко или директни 
продажби на мляко или други млечни 
продукти;
и) "индивидуална квота" означава 
квотата на отделен производител 
към 1 април от всеки 
дванадесетмесечен период;
й) "национална квота" е квотата, 
посочена в член 103л, определена за 
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всяка държава членка;
к) "налична квота" означава квотата 
на разположение на производителите 
на 31 март от съответния 
дванадесетмесечен период, за който е 
изчислена таксата за 
свръхпроизводство, като се вземат 
предвид всички прехвърляния, 
продажби, превръщания и временни 
преразпределения, предвидени в 
настоящия регламент, които са били 
извършени през съответния 
дванадесетмесечен период.
2. По отношение на определението, 
дадено в параграф 1, буква д), всяка 
група от изкупвачи, намираща се в 
един и същи географски район, която 
изпълнява административните и 
счетоводните операции, необходими 
за плащането на таксата за 
свръхпроизводство от името на 
своите членове, също се разглежда 
като един изкупвач. За целите на 
първото изречение на настоящата 
алинея, Гърция се разглежда като 
един географски район и може да 
счита официален орган за група от 
изкупвачи.
3. С цел да се гарантира по-специално, 
че от квотния режим не е изключено 
никакво количество от предлаганото 
на пазара мляко или други предлагани 
на пазара млечни продукти, 
Комисията, като спазва 
определението за „доставка“, дадено в 
буква е), може да коригира 
определението на „директна 
продажба“ чрез делегиран акт.

Член 103л
Национални квоти

1. Националните квоти за 
производство на мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара по време на пет 
последователни периода от 



AM\909518BG.doc 99/198 PE494.484v01-00

BG

дванадесет месеца, считано от 
1 април 2015 г. (наричани по-долу 
„дванадесетмесечни периоди“), са 
определени в приложение [VIIIa].
2. Квотите, посочени в параграф 1, се 
разпределят между производителите 
в съответствие с член 103м, като се 
прави разграничение между доставки 
и директни продажби. Всяко 
превишаване на националните квоти 
се определя за всяка държава членка 
на национално равнище, в 
съответствие с настоящия раздел и 
като се прави разграничение между 
доставки и директни продажби.
3. Националните квоти, определени в 
приложение (VIIIa), се определят, без 
да се засяга евентуално 
преразглеждане с оглед на общата 
пазарна ситуация и особените 
условия, които съществуват в 
определени държави членки.
4. За България, Чешката република, 
Естония, Кипър, Латвия, Литва, 
Унгария, Малта, Полша, Румъния, 
Словения и Словакия националните 
квоти включват цялото количество 
мляко или еквиваленти на млякото, 
доставено на изкупвачи или продадено 
директно, независимо дали е 
произведено или предлагано на пазара 
по силата на преходни мерки, които 
се прилагат в тези държави.
5. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема правилата, 
необходими за еднакво прилагане на 
настоящия член в държавите членки. 
В тези правила се посочват 
процедурите, нотификациите и 
техническите критерии.

Член 103м
Индивидуални квоти

1. Индивидуалната квота или квоти 
на производителите към 1 април 
2015 г. е равна на тяхното 
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индивидуално референтно количество 
или количества към 31 март 2015 г., 
без да се засягат прехвърляния, 
продажби и преобразувания на квоти, 
които пораждат действие на 1 април 
2015 г.
2. Производителите могат да имат 
една или две индивидуални квоти —
една за доставки и една за директни 
продажби. Количествата на един 
производител могат да бъдат 
преобразувани от единия вид квота в 
другия само от компетентния орган 
на държавата членка, при надлежно 
обосновано искане от страна на 
производителя.
3. Когато един производител има две 
квоти, неговата вноска по всяка 
дължима такса за свръхпроизводство 
се изчислява поотделно за всяка 
квота.
4. Частта от финландската 
национална квота, отпусната за 
доставките, посочени в член 105л, 
може да бъде увеличена от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
с цел да се компенсират 
финландските SLOM производители в 
размер до 200 000 тона. Този резерв, 
който трябва да се разпредели в 
съответствие със 
законодателството на Общността, 
се използва само и единствено за 
производители, чието право да 
възобновят производство е било 
засегнато в резултат на 
присъединяването.
5. Индивидуалните квоти се 
променят, при необходимост, за всеки 
съответен дванадесетмесечен период, 
така че за всяка държава членка 
сумата от индивидуалните квоти за 
доставки и тези за директни 
продажби да не надхвърля 
съответстващата част от 
националната квота, коригирана в 
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съответствие с член 103о, и като се 
вземат предвид всички намаления, 
направени с цел прехвърляне към 
националния резерв, както е посочено 
в член 103р.

Член 103н
Разпределение на квоти от 

националния резерв
Държавите членки приемат правила 
за разпределение между 
производителите на всички или на 
част от квотите от националния 
резерв, предвидени в член 103р, въз 
основа на обективни критерии, които 
следва да бъдат нотифицирани на 
Комисията.

Член 103о
Управление на квотите

1. Комисията коригира за всяка 
държава членка и за всеки период, 
преди края на този период, чрез 
актове за изпълнение съгласно член 
103ае разделението между 
"доставки" и "директни продажби" 
на националните квоти, с оглед на 
поисканите от производителите 
преобразувания на индивидуалните им 
квоти за доставки и за директни 
продажби.
2. Всяка година държавите членки 
изпращат на Комисията, не по-късно 
от определени дати, които се 
посочват от Комисията, и в 
съответствие с правила, които се 
определят от Комисията чрез акт за 
изпълнение съгласно член 162, 
необходимата информация с цел:
а) да се направи корекцията, посочена 
в параграф 1 от настоящия член;
б) да се изчисли таксата за 
свръхпроизводство, която трябва да 
заплати всяка държава членка.

Член 103п
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Масленост
1. На всеки производител се определя 
референтна масленост, която се 
прилага за индивидуалната квота за 
доставки, отпусната на този 
производител.
2. За квотите, отпуснати на 
производителите на 31 март 2015 г. в 
съответствие с член 105в, параграф 1, 
референтната масленост, посочена в 
параграф 1, е същата като 
референтната масленост за 
съответната квота към тази дата.
3. Референтната масленост се изменя 
по време на преобразуването, посочено 
в член 103м, параграф 2, както и при 
придобиване, прехвърляне или 
временно прехвърляне на квоти в 
съответствие с правила, които 
следва да бъдат установени от 
Комисията чрез акт за изпълнение 
съгласно член 103ае, буква б).
4. За новите производители, които 
имат индивидуална квота за 
доставки, отпусната изцяло от 
националния резерв, маслеността се 
определя в съответствие с правила, 
които следва да бъдат установени от 
Комисията чрез акт за изпълнение 
съгласно член 103ае, буква б).
5. Индивидуалната референтна 
масленост, посочена в параграф 1, се 
коригира при необходимост при 
влизане в сила на настоящия 
регламент и след това, в началото на 
всеки дванадесетмесечен период, 
когато е необходимо, така че за всяка 
държава членка средната претеглена 
стойност на индивидуалните 
представителни маслености да не 
превишава с повече от 0,1 грама за 
килограм референтната масленост, 
определена в приложение [VIIIб].

Член 103р
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Национален резерв
1. Всяка държава членка създава 
национален резерв като част от 
националните квоти, определени в 
приложение [VIIIа], по-специално с 
оглед на разпределението, предвидено 
в член 103л. Националният резерв се 
попълва, при необходимост, чрез 
изтегляне на част от количествата, 
както е предвидено в член 103с, като 
се задържи част от прехвърлените 
количества, както е предвидено в член 
103ц, или като се направи 
едновременно намаляване на всички 
индивидуални квоти. Въпросните 
квоти запазват първоначалното си 
предназначение, а именно за доставки 
или за директни продажби.
2. Всички допълнителни квоти, 
отпуснати на държава членка, се 
прехвърлят автоматично в 
националния резерв и се разпределят 
между доставки и директни 
продажби, в съответствие с 
предвидимите нужди.
3. Квотите, намиращи се в 
националния резерв, нямат 
референтна масленост.

 Член 103с
Случаи на неизвършване на дейност

1. Ако едно физическо или юридическо 
лице, което притежава индивидуални 
квоти, престане да изпълнява 
условията, посочени в член 103ка, 
буква в) през един дванадесетмесечен 
период, съответните количества се 
връщат в националния резерв не по-
късно от 1 април на следващата 
календарна година, освен в случаите, 
когато това лице отново стане 
производител по смисъла на член 
103л, буква в) не по-късно от тази 
дата.
Ако това лице стане отново 
производител не по-късно от края на 
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втория дванадесетмесечен период 
след оттегляне, цялата индивидуална 
квота или частта от нея, която е 
била оттеглена, се връща на това 
лице не по-късно от 1 април след 
датата на подаване на заявлението.
2. Ако производителите не предлагат 
на пазара количество, равно на поне 
85 % от тяхната индивидуална 
квота, през най-малко един 
дванадесетмесечен период, 
държавите членки могат да решат 
дали и при какви условия 
неизползваната квота или част от 
нея да бъде върната в националния 
резерв.
Държавите членки могат да 
определят при какви условия една 
квота може да се отпусне обратно на 
въпросния производител, ако той 
възобнови предлагането на пазара.
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при 
форсмажорни обстоятелства и при 
надлежно обосновани случаи, които 
временно засягат производствения 
капацитет на съответните 
производители и са признати за 
такива от компетентните органи.

Член 103т
Временни прехвърляния

1. До края на всеки дванадесетмесечен 
период държавите членки 
разрешават за съответния период 
временното прехвърляне на част от 
индивидуалните квоти, които няма 
да бъдат използвани от 
производителите, имащи право да 
разполагат с тях.
Държавите членки могат да 
регулират операциите по прехвърляне 
според съответните категории 
производители или структури за 
млекопроизводство, могат да ги 
ограничат до равнището на изкупвача 
или в рамките на регионите, да 
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разрешават пълно прехвърляне в 
случаите, посочени в член 103с, 
параграф 3, и да определят до каква 
степен лицето, което прехвърля 
количеството, може да повтори 
операциите по прехвърляне.
2. Всяка държава членка може да 
реши да не прилага параграф 1 въз 
основа на единия или двата от 
следните критерии:
а) необходимостта от улесняване на 
структурни промени и корекции;
б) приоритетни административни 
нужди.

Член 103у
Прехвърляне на квоти заедно със 

земята
1. Индивидуалните квоти се 
прехвърлят заедно със стопанството 
на производителите, които го 
получават при продажба, отдаване 
под наем, действително или очаквано 
наследяване или чрез всякакъв друг вид 
прехвърляне, който има сходни 
правни последици за 
производителите, в съответствие с 
подробните правила, които 
държавите членки следва да 
установят, като се вземат предвид 
площите, използвани за производство 
на мляко, или други обективни 
критерии и — когато е приложимо, 
наличието на споразумение между 
страните. Частта от квотата, 
която не е прехвърлена заедно със 
стопанството, ако има такива 
случаи, се добавя към националния 
резерв.
2. Когато квоти са прехвърлени или се 
прехвърлят в съответствие с 
параграф 1 чрез селскостопански 
договори за наем или по друг начин, 
водещ до сходни правни последици, 
държавите членки могат да решат 
квотата да не се прехвърля заедно със 
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стопанството въз основа на 
обективни критерии и с цел да се 
осигури квотите да се предоставят 
само на производители.
3. Когато се прехвърля земя на 
публични институции и/или за 
използване в обществен интерес, или 
когато прехвърлянето се осъществява 
с неземеделски цели, държавите 
членки осигуряват предприемането на 
необходимите мерки за защита на 
законните интереси на страните, и 
по-специално с цел производители, 
които отстъпват такава земя, да 
имат възможност да продължат 
производството на мляко, ако 
желаят.
4. Когато няма съгласие между 
страните, в случаите на договори за 
наем, чиито срокове изтичат и за 
които няма възможност да бъдат 
продължени при подобни условия, или 
при ситуации със сходни правни 
последици, въпросните индивидуални 
квоти се прехвърлят изцяло или 
частично на производителя, който ги 
получава, в съответствие с 
разпоредби, приети от държавите 
членки, като се вземат предвид 
законните интереси на страните.

Член 103ф
Специални мерки за прехвърляне

1. С цел успешното преструктуриране 
на производството на мляко или 
подобряване на състоянието на 
околната среда и в съответствие с 
подробни правила, които следва да 
приемат, като вземат предвид 
законните интереси на засегнатите 
страни, държавите членки могат:
а) да предоставят обезщетения, чрез 
една или повече ежегодни вноски, на 
производители, които решават да 
спрат за постоянно производството 
на част или на цялото количество 
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произвеждано от тях мляко и да 
върнат така освободените 
индивидуални квоти в националния 
резерв;
б) да определят на базата на 
обективни критерии условията, при 
които производителите в началото 
на определен дванадесетмесечен 
период могат да получат срещу 
заплащане преразпределение от 
страна на компетентната 
институция или орган, определен от 
компетентната институция, на 
индивидуални квоти, които са 
окончателно освободени в края на 
предходния дванадесетмесечен период 
от други производители срещу 
обезщетение, изплатено на една или 
повече ежегодни вноски, равно по 
размер на посоченото по-горе 
плащане;
в) да централизират и упражняват 
контрол върху прехвърлянето на 
квоти без земя;
г) да предвидят в случаите, в които се 
прехвърля земя с цел подобряване на 
състоянието на околната среда, 
отпускането на въпросната 
индивидуална квота на производител, 
който се отказва от земята, но би 
искал да продължи производството 
на мляко;
д) въз основа на обективни критерии 
да определят регионите или 
областите за събиране, в рамките на 
които е разрешено постоянното 
прехвърляне на квоти без прехвърляне 
на съответната земя, с цел 
подобряване структурата на 
производството на мляко;
е) след подаване на заявление от 
страна на производителя до 
компетентната институция или 
орган, определен от тази 
институция, да разрешават 
окончателното прехвърляне на квоти 
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без прехвърляне на съответната земя 
или обратното, с цел подобряване 
структурата на производството на 
мляко на равнище стопанство или 
създаване на възможност за 
екстензификация на производството.
2. Параграф 1 може да се прилага на 
национално равнище, на подходящото 
териториално равнище или в 
специфични области за събиране.

Член 103х
Задържане на квоти

1. В случаите на прехвърляния, 
посочени в членове 103у и103ф, 
държавите членки могат въз основа 
на обективни критерии да задържат 
част от индивидуалните квоти за 
своя национален резерв.
2. Когато квотите са прехвърлени или 
се прехвърлят в съответствие с 
членове 103у и 103ф със или без 
съответстващата земя, посредством 
договори за наем на земеделска земя 
или по други начини със сходни правни 
последици, държавите членки могат 
да решат дали и при какви условия 
цялото или част от количеството на 
прехвърлената квота да се върне в 
националния резерв, като това се 
извършва въз основа на обективни 
критерии и с цел да се гарантира, че 
квотите се разпределят само и 
единствено на производители.

Член 103ц
Помощ за придобиване на квоти

Финансова помощ, пряко свързана с 
придобиването на квоти, не може да 
се предоставя от който и да е 
публичен орган за продажба, 
прехвърляне или разпределение на 
квоти по силата на настоящия 
раздел.

Член 103ч
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Такса за свръхпроизводство
1. Заплаща се такса за 
свръхпроизводство за мляко и други 
млечни продукти, които се предлагат 
на пазара в превишение на 
националната квота.
Размерът на таксата се установява в 
размер на 27,83 EUR за 100 килограма 
мляко.
2. Държавите членки са отговорни 
пред Общността за таксата за 
свръхпроизводство, дължима в 
резултат на превишаване на 
националната квота и определена на 
национално равнище и поотделно за 
доставките и директните продажби, 
и следва да заплатят 99 % от 
дължимата сума на Европейския 
фонд за гарантиране на селското 
стопанство между 16 октомври и 30 
ноември след края на съответния 
дванадесетмесечен период.
3. Ако таксата за свръхпроизводство, 
предвидена в параграф 1, не бъде 
платена до определената дата и след 
консултации с Комитета за 
земеделските фондове, Комисията 
приспада сума, равна на сумата на 
неплатената такса за 
свръхпроизводство, от месечните 
плащания по смисъла на член хх и 
член хх, параграф х от 
Хоризонталния регламент (ЕО) № 
1290/2005. Преди да вземе решението 
си, Комисията предупреждава 
заинтересованата държава членка, 
която следва да оповести позицията 
си в рамките на една седмица. Член хх 
от Хоризонталния регламент (ЕО) не 
се прилага.

Член 103ш
Вноска на производителите в 

дължимата такса за 
свръхпроизводство
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Таксата за свръхпроизводство се 
разпределя изцяло, в съответствие с 
членове 103ч и 103ав, между 
производителите, които са 
допринесли за всеки от случаите на 
превишаване на националните квоти, 
посочени в член 103л, параграф 2.
Без да се засягат член 103щ и 
член 103ав, параграф 1, 
производителите отговарят пред 
държавата членка за заплащането на 
своята вноска в дължимата такса за 
свръхпроизводство, изчислена в 
съответствие с членове 103о, 103п и 
103щ, поради факта, че са превишили 
предоставените им квоти.

Член 103щ
Такса за свръхпроизводство върху 

доставките
1. С цел да се състави окончателен 
разчет на таксата за 
свръхпроизводство количествата, 
доставени от всеки производител, се 
увеличават или намаляват, за да 
отразят всяка разлика между 
фактическата масленост и 
референтната масленост.
2. Вноската на всеки производител в 
размера на дължимата такса за 
свръхпроизводство се определя въз 
основа на решение на държавата 
членка, след като всички неизползвани 
части от националната квота за 
доставки се преразпределят или не се 
преразпределят, пропорционално на 
индивидуалните квоти на всеки 
производител или в съответствие с 
обективни критерии, които следва да 
се определят от държавите членки:
а) или на национално ниво на 
основата на размера, с който е 
превишена индивидуалната квота на 
съответния производител,
б) или първо на равнище изкупвач и 
впоследствие на национално равнище, 
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ако е приложимо.
Член 103аа

Роля на изкупвачите
1. Изкупвачите носят отговорността 
за събиране от производителите на 
дължимите от тях вноски по силата 
на таксата за свръхпроизводство и 
изплащат на компетентния орган на 
държавата членка, преди определена 
дата, която следва да се установи от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 103ае, букви г), е) и ж), 
сумата на тези вноски, приспадната 
от цената на млякото, която се 
заплаща на производителите, 
отговорни за превишаването на 
квотата или, ако това не се изпълни, 
събрана по какъвто и да е друг 
подходящ начин.
2. Ако един изкупвач замести изцяло 
или частично един или повече други 
изкупвачи, индивидуалните квоти, с 
които разполагат производителите, 
се вземат предвид за остатъка от 
текущия дванадесетмесечен период 
след приспадане на количествата, 
които вече са били доставени, и като 
се държи сметка за тяхната 
масленост. Този параграф се прилага 
и в случаите, когато един 
производител смени изкупвача си.
3. Когато през референтния период 
количествата, доставени от един 
производител, надхвърлят неговата 
налична квота, съответната 
държава членка може да реши да 
задължи изкупвача да удържа част 
от цената на млякото при всяка 
доставка на този производител в 
превишение на квотата под формата 
на авансово плащане на вноската на 
производителя, в съответствие с 
подробни правила, установени от 
държавата членка. Държавата 
членка може да установи специфични 
условия, за да даде възможност на 
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изкупвачите да удържат това 
авансово плащане и когато 
производителите доставят мляко на 
няколко изкупвачи.

Член 103аб
Разрешение

Статутът на изкупвача ще подлежи 
на предварително одобрение от 
държавата членка в съответствие с 
критерии, които трябва да се 
установят от Комисията чрез 
делегирани актове съгласно 
член 103ад, буква е) и в съответствие 
с процедурата, установена от актове 
за изпълнение съгласно член 103ае.

Член 103ав
Такса за свръхпроизводство върху 

директните продажби
1. В случаите на директна продажба 
вноската на всеки производител в 
размера на таксата за 
свръхпроизводство се определя въз 
основа на решение на държавата 
членка, след като всяка неизползвана 
част от националната квота, 
разпределена за директни продажби, е 
била или не е била преразпределена на 
подходящото териториално или на 
национално равнище.
2. Държавите членки определят 
базата за изчисляване на размера на 
вноската на един производител в 
размера на дължимата такса за 
свръхпроизводство върху цялото 
количество мляко, което е било 
продадено, прехвърлено или 
използвано за производството на 
млечни продукти, като прилагат 
критериите, определени от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 103ад, буква б).
3. При изготвяне на окончателния 
разчет на таксата за 
свръхпроизводство не се вземат 
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предвид никакви корекции във връзка с 
маслеността.
4. Комисията определя чрез актове за 
изпълнение съгласно член 103ае, букви 
г) и е) как и кога таксата за 
свръхпроизводство се изплаща на 
компетентния орган на държавата 
членка.

Член 103аг
Надвнесени или неплатени суми
1. Ако в случаите на доставки или 
директни продажби се установи, че се 
дължи такса за свръхпроизводство и 
сумата на събраните вноски от 
производителите надхвърля размера 
на таксата, държавата членка може:
а) да използва цялата излишна сума 
или част от нея, за да финансира 
мерките, посочени в член 103ф, 
параграф 1, буква а), и/или,
б) да я преразпредели частично или 
изцяло сред производители, които:
- попадат в приоритетните 
категории, установени от държавите 
членки на основата на обективни 
критерии и в рамките на период, 
които трябва да се установят от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 103ад, буква ж),
- са засегнати от извънредна 
ситуация в резултат на национално 
правило, несвързано с квотната 
система за мляко и други млечни 
продукти, установена с настоящата 
глава.
2. Ако се установи, че не се дължи 
такса за свръхпроизводство, всички 
авансови плащания, събрани от 
изкупвачите или държавата членка, 
се възстановяват не по-късно от края 
на следващия дванадесетмесечен 
период.
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3. Когато изкупвач не изпълни 
задължението си да събира вноските 
на производителите за таксата за 
свръхпроизводство в съответствие с 
член 103аа, държавата членка може 
да събира неплатените суми 
директно от производителя, без това 
да засяга възможните санкции, които 
тя може да наложи на изкупвача, 
който не е изпълнил задължението 
си.
4. Ако производител или изкупвач не 
спази сроковете за плащане, в полза 
на държавата членка се начислява 
лихва за забава върху дължимите 
суми, която трябва да бъде 
определена от Комисията чрез акт за 
изпълнение съгласно член 103ае, буква 
д).

Член 103ад
Делегирани актове

С цел да се гарантира постигането на 
целта на квотната система за мляко, 
по-специално ефективност при 
използването и изчисляването на 
индивидуалните квоти и събирането 
и използването на таксата, чрез 
делегирани актове Комисията приема 
правила по отношение на:
а) временните и окончателните 
преобразувания на квоти;
б) разпределението на неизползваните 
квоти;
в) прага за коефициента за корекция 
на масленото съдържание;
г) задължението на производителите 
да извършват доставки за одобрените 
изкупвачи;
д) критериите за одобрение на 
изкупвачи от държавите членки;
е) обективните критерии за 
преразпределяне на допълнителната 
такса;
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ж) всяка промяна в определението на 
„директна продажба“, като се има 
предвид определението на „доставка“ 
по член 103к, буква е).

Член 103ае
Актове за изпълнение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя правилата, необходими за 
прилагане на квотната система, 
включително правилата относно:
а) окончателни преобразувания и 
разделението, след уведомяване на 
държавите членки, на националните 
квоти между доставки и директни 
продажби;
б) определяне на коефициента за 
масленото съдържание на 
индивидуалните квоти и за корекция 
на масленото съдържание;
в) определяне от държавите членки 
на еквивалента на млякото;
г) процедурата, графика и операцията 
за заплащане на таксата, 
преразпределението на 
допълнителната такса и намаляване 
или авансиране, когато трябва да се 
спази графикът; 
д) налагане на лихви за забавяне на 
плащането и коригиращи ставки по 
отношение на таксата;
е) информиране на производителите 
относно нови определения, 
уведомяване относно индивидуалните 
квоти и уведомяване за таксата;
ж) информация относно 
приложенията и споразуменията по 
отношение на допълнителната такса 
в сектора на млякото;
з) създаването на образец за 
декларации за доставки и директни 
продажби;
и) изготвянето на декларации, 
воденето на регистри и предаването 
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на информация от страна на 
производители и изкупвачи;
й) проверки на доставките и 
директните продажби.

Or. es

Обосновка

Квотната система следва да се запази в сектора на млякото поне до 2020 г. съгласно 
политиката на Парламента за продължаване на системите за ограничаване на 
производството за захарта и виното. Секторът на млякото се нуждае от повече 
време, за да се приспособи чрез „меко кацане“ към либерализацията на пазара.

Изменение 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Част II –дял II – глава II – раздел 3 – подраздел 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПОДРАЗДЕЛ 1
СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕКТОРА НА 

МЛЯКОТО
Член 103к

Определения
1. За целите на настоящия раздел се 
прилагат следните определения:
а) "мляко" означава продукт, получен 
от доенето на една или повече крави;
б) "други млечни продукти" означава 
всеки млечен продукт, различен от 
мляко, в частност обезмаслено мляко, 
сметана, масло, кисело мляко и 
сирене; при необходимост те могат 
да бъдат превърнати в „еквиваленти 
на мляко“, като се прилагат 
коефициенти, които се определят от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение;
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в) „производител“ означава 
земеделски производител със 
стопанство, разположено в рамките 
на географската територия на 
държава членка, който произвежда и 
предлага на пазара мляко или се готви 
да започне такава дейност в най-
близко бъдеще;
г) "стопанство": съгласно 
определението по член 4 от 
Регламента на ЕС относно 
директните плащания; 
д) „изкупвач“ е предприятие или група 
от предприятия, които купуват 
мляко от производителите:
- с цел да го събират на едно място, 
пакетират, съхраняват, охлаждат 
или преработват, включително и по 
силата на договор,
- с цел да го продават на едно или 
повече предприятия, третиращи или 
преработващи мляко или други 
млечни продукти;
е) "доставка" е всяка доставка на 
мляко, като се изключват всички 
други млечни продукти, от 
производител на изкупвач, независимо 
дали транспортът се извършва от 
производителя, изкупвача, 
предприятие, преработващо или 
третиращо такива продукти, или от 
трета страна;
ж) „директна продажба“ е всяка 
продажба или прехвърляне на мляко 
от производител директно на 
потребители, както и всяка 
продажба или прехвърляне на други 
млечни продукти от страна на 
производителя;
з) "предлагане на пазара" означава 
доставки на мляко или директни 
продажби на мляко или други млечни 
продукти;
и) "индивидуална квота" означава 
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квотата на отделен производител 
към 1 април от всеки 
дванадесетмесечен период;
й) "национална квота" означава 
квотата, посочена в член 103л, 
определена за всяка държава членка;
к) "налична квота" означава квотата 
на разположение на производителите
на 31 март от съответния 
дванадесетмесечен период, за който е 
изчислена таксата за 
свръхпроизводство, като се вземат 
предвид всички прехвърляния, 
продажби, превръщания и временни 
преразпределения, предвидени в 
настоящия регламент, които са били 
извършени през съответния 
дванадесетмесечен период.
2. По отношение на определението, 
дадено в параграф 1, буква д), всяка 
група от изкупвачи, намираща се в 
един и същи географски район, която 
изпълнява административните и 
счетоводните операции, необходими 
за плащането на таксата за 
свръхпроизводство от името на 
своите членове, се разглежда също 
така като един изкупвач. За целите 
на първото изречение на настоящата 
алинея, Гърция се разглежда като 
един географски район и може да 
счита официален орган за група от 
изкупвачи.
3. С цел да се гарантира по-специално, 
че от квотния режим не е изключено 
никакво количество от предлаганото 
на пазара мляко или други предлагани 
на пазара млечни продукти, 
Комисията, като спазва 
определението за „доставка“, дадено в 
буква е), може да коригира 
определението на „директна 
продажба“ чрез делегиран акт.

Член 103л
Национални квоти
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1. Националните квоти за 
производство на мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара по време на пет 
последователни периода от 
дванадесет месеца, считано от 
1 април 2015 г. (наричани по-долу 
„дванадесетмесечни периоди“), са 
определени в приложение [VIIIa].
2. Квотите, посочени в параграф 1, се 
разпределят между производителите 
в съответствие с член 103м, като се 
прави разграничение между доставки 
и директни продажби. Всяко 
превишаване на националните квоти 
се определя за всяка държава членка 
на национално равнище, в 
съответствие с настоящия раздел и 
като се прави разграничение между 
доставки и директни продажби.
3. Националните квоти, определени в 
приложение (VIIIa), се определят, без 
да се засяга евентуално 
преразглеждане с оглед на общата 
пазарна ситуация и особените 
условия, които съществуват в 
определени държави членки.
4. За България, Чешката република, 
Естония, Кипър, Латвия, Литва, 
Унгария, Малта, Полша, Румъния, 
Словения и Словакия националните 
квоти включват цялото количество 
мляко или еквиваленти на млякото, 
доставено на изкупвачи или продадено 
директно, независимо дали е 
произведено или предлагано на пазара 
по силата на преходни мерки, които 
се прилагат в тези държави.
5. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема правилата, 
необходими за еднакво прилагане на 
настоящия член в държавите членки. 
В тези правила се посочват 
процедурите, нотификациите и 
техническите критерии.
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Член 103м
Индивидуални квоти

1. Индивидуалната квота или квоти 
на производителите към 1 април 
2015 г. е равна на тяхното 
индивидуално референтно количество 
или количества към 31 март 2015 г., 
без да се засягат прехвърляния, 
продажби и преобразувания на квоти, 
които пораждат действие на 1 април 
2015 г.
2. Производителите могат да имат 
една или две индивидуални квоти —
една за доставки и една за директни 
продажби. Количествата на един 
производител могат да бъдат 
преобразувани от единия вид квота в 
другия само от компетентния орган 
на държавата членка, при надлежно 
обосновано искане от страна на 
производителя.
3. Когато един производител има две 
квоти, неговата вноска по която и да 
е дължима такса за 
свръхпроизводство се изчислява 
поотделно за всяка квота.
4. Частта от финландската 
национална квота, отпусната за 
доставките, посочени в член 105л, 
може да бъде увеличена от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
с цел да се компенсират 
финландските SLOM производители в 
размер до 200 000 тона. Този резерв, 
който трябва да се разпредели в 
съответствие със 
законодателството на Общността, 
се използва само и единствено за 
производители, чието право да 
възобновят производство е било 
засегнато в резултат на 
присъединяването.
5. Индивидуалните квоти се 
променят, при необходимост, за всеки 
съответен дванадесетмесечен период, 
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така че за всяка държава членка 
сумата от индивидуалните квоти за 
доставки и тези за директни 
продажби да не надхвърля 
съответстващата част от 
националната квота, коригирана в 
съответствие с член 103о, и като се 
вземат предвид всички намаления, 
направени с цел прехвърляне към 
националния резерв, както е посочено 
в член 103р.

Член 103н
Разпределение на квоти от 

националния резерв
Държавите членки приемат правила 
за разпределение между 
производителите на всички или на 
част от квотите от националния 
резерв, предвидени в член 103р, въз 
основа на обективни критерии, които 
следва да бъдат нотифицирани на 
Комисията.

Член 103о
Управление на квотите

1. Комисията коригира за всяка 
държава членка и за всеки период, 
преди края на този период, чрез 
актове за изпълнение съгласно член 
103ае разделението между 
"доставки" и "директни продажби" 
на националните квоти, с оглед на 
поисканите от производителите 
преобразувания на индивидуалните им 
квоти за доставки и за директни 
продажби.
2. Всяка година държавите членки 
изпращат на Комисията, не по-късно 
от определени дати, които се 
посочват от Комисията, и в 
съответствие с правила, които се 
определят от Комисията чрез акт за 
изпълнение съгласно член 162, 
необходимата информация с цел:
а) да се направи корекцията, посочена 
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в параграф 1 от настоящия член;
б) да се изчисли таксата за 
свръхпроизводство, която трябва да 
заплати всяка държава членка.

Член 103п
Масленост

1. На всеки производител се определя 
референтна масленост, която се 
прилага за индивидуалната квота за 
доставки, отпусната на този 
производител.
2. За квотите, отпуснати на 
производителите на 31 март 2015 г. в 
съответствие с член 105в, параграф 1, 
референтната масленост, посочена в 
параграф 1, е същата като 
референтната масленост за 
съответната квота към тази дата.
3. Референтната масленост се изменя 
по време на преобразуването, посочено 
в член 103м, параграф 2, както и при 
придобиване, прехвърляне или 
временно прехвърляне на квоти в 
съответствие с правила, които 
следва да бъдат установени от 
Комисията чрез акт за изпълнение 
съгласно член 103ае, буква б).
4. За новите производители, които 
имат индивидуална квота за 
доставки, отпусната изцяло от 
националния резерв, маслеността се 
определя в съответствие с правила, 
които следва да бъдат установени от 
Комисията чрез акт за изпълнение 
съгласно член 103ае, буква б).
5. Индивидуалната референтна 
масленост, посочена в параграф 1, се 
коригира при необходимост при 
влизане в сила на настоящия 
регламент и след това в началото на 
всеки дванадесетмесечен период, 
когато е необходимо, така че за всяка 
държава членка средната претеглена 
стойност на индивидуалните 
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представителни маслености да не 
превишава с повече от 0,1 грама за 
килограм референтната масленост, 
определена в приложение [VIIIб].

Член 103р
Национален резерв

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв като част от 
националните квоти, определени в 
приложение [VIIIа], по-специално с 
оглед на разпределението, предвидено 
в член 103л. Националният резерв се 
попълва, при необходимост, чрез 
изтегляне на част от количествата, 
както е предвидено в член 103с, като 
се задържи част от прехвърлените 
количества, както е предвидено в член 
103ц, или като се направи 
едновременно намаляване на всички 
индивидуални квоти. Въпросните 
квоти запазват първоначалното си 
предназначение, а именно за доставки 
или за директни продажби.
2. Всички допълнителни квоти, 
отпуснати на държава членка, се 
прехвърлят автоматично в 
националния резерв и се разпределят
между доставки и директни 
продажби, в съответствие с 
предвидимите нужди.
3. Квотите, намиращи се в 
националния резерв, нямат 
референтна масленост.

 Член 103с
Случаи на неизвършване на дейност

1. Ако едно физическо или юридическо 
лице, което притежава индивидуални 
квоти, престане да изпълнява 
условията, посочени в член 103ка, 
буква в) през един дванадесетмесечен 
период, съответните количества се 
връщат в националния резерв не по-
късно от 1 април на следващата 
календарна година, освен в случаите, 
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когато това лице отново стане 
производител по смисъла на член 
103л, буква в) не по-късно от тази 
дата.
Ако това лице стане отново 
производител не по-късно от края на 
втория дванадесетмесечен период 
след оттегляне, цялата индивидуална 
квота или частта от нея, която е 
била отнета, се връща на това лице 
не по-късно от 1 април след датата 
на подаване на заявлението.
2. Ако производителите не предлагат 
на пазара количество, равно на поне 
85 % от тяхната индивидуална 
квота, през най-малко един 
дванадесетмесечен период, 
държавите членки могат да решат 
дали и при какви условия 
неизползваната квота или част от 
нея да бъде върната в националния 
резерв.
Държавите членки могат да 
определят при какви условия една 
квота може да се отпусне обратно на 
въпросния производител, ако той 
възобнови предлагането на пазара.
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при 
форсмажорни обстоятелства и при 
надлежно обосновани случаи, които 
временно засягат производствения 
капацитет на съответните 
производители и са признати за 
такива от компетентните органи.

Член 103т
Временни прехвърляния

1. До края на всеки дванадесетмесечен 
период държавите членки 
разрешават за съответния период 
временното прехвърляне на част от 
индивидуалните квоти, които 
производителите, имащи право да 
разполагат с тях, не възнамеряват да 
използват.
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Държавите членки могат да 
регулират операциите по прехвърляне 
според съответните категории 
производители или структури за 
млекопроизводство, могат да ги 
ограничат до равнището на изкупвача 
или в рамките на регионите, да 
разрешават пълно прехвърляне в 
случаите, посочени в член 103с, 
параграф 3, и да определят до каква 
степен лицето, което прехвърля 
количеството, може да повтори 
операциите по прехвърляне.
2. Всяка държава членка може да 
реши да не прилага параграф 1 въз
основа на единия или двата от 
следните критерии:
а) необходимостта от улесняване на 
структурни промени и корекции;
б) приоритетни административни 
нужди.

Член 103у
Прехвърляне на квоти заедно със 

земята
1. Индивидуалните квоти се 
прехвърлят заедно със стопанството 
на производителите, които го 
получават при продажба, отдаване 
под наем, действително или очаквано 
наследяване или чрез всякакъв друг вид 
прехвърляне, който има сходни 
правни последици за 
производителите, в съответствие с 
подробните правила, които 
държавите членки следва да 
установят, като се вземат предвид 
площите, използвани за производство 
на мляко, или други обективни 
критерии и — когато е приложимо, 
наличието на споразумение между 
страните. Частта от квотата, 
която не е прехвърлена заедно със 
стопанството, ако има такива 
случаи, се добавя към националния 
резерв.
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2. Когато квоти са прехвърлени или се 
прехвърлят в съответствие с 
параграф 1 чрез селскостопански 
договори за наем или по друг начин, 
водещ до сходни правни последици, 
държавите членки могат да решат 
квотата да не се прехвърля заедно със 
стопанството въз основа на 
обективни критерии и с цел да се 
осигури квотите да се предоставят 
само на производители.
3. Когато се прехвърля земя на 
публични институции и/или за 
използване в полза на обществен 
интерес, или когато прехвърлянето се 
осъществява с неземеделски цели, 
държавите членки осигуряват 
предприемането на необходимите 
мерки за защита на законните 
интереси на страните, и по-
специално с цел производители, които 
отстъпват такава земя, да имат 
възможност да продължат 
производството на мляко, ако 
желаят.
4. Когато няма съгласие между 
страните, в случаите на договори за 
наем, чиито срокове изтичат и за 
които няма възможност да бъдат 
продължени при подобни условия, или 
при ситуации със сходни правни 
последици, въпросните индивидуални 
квоти се прехвърлят изцяло или 
частично на производителя, който ги 
получава, в съответствие с 
разпоредби, приети от държавите 
членки, като се вземат предвид 
законните интереси на страните.

Член 103ф
Специални мерки за прехвърляне

1. С цел успешното преструктуриране 
на производството на мляко или 
подобряване на състоянието на 
околната среда и в съответствие с 
подробни правила, които следва да 
приемат, като вземат предвид 
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законните интереси на засегнатите 
страни, държавите членки могат:
а) да предоставят обезщетения, чрез 
една или повече ежегодни вноски, на 
производители, които решават да 
спрат за постоянно производството 
на част или на цялото количество 
произвеждано от тях мляко и да 
върнат така освободените 
индивидуални квоти в националния 
резерв;
б) да определят на базата на 
обективни критерии условията, при 
които производителите в началото 
на определен дванадесетмесечен 
период могат да получат срещу 
заплащане преразпределение от 
страна на компетентната 
институция или орган, определен от 
компетентната институция, на 
индивидуални квоти, които са 
окончателно освободени в края на 
предходния дванадесетмесечен период 
от други производители срещу 
обезщетение, изплатено на една или 
повече ежегодни вноски, равно по 
размер на посоченото по-горе 
плащане;
в) да централизират и упражняват 
контрол върху прехвърлянето на 
квоти без земя;
г) да предвидят в случаите, в които се 
прехвърля земя с цел подобряване на 
състоянието на околната среда, 
отпускането на въпросната 
индивидуална квота на производител, 
който се отказва от земята, но би 
искал да продължи производството 
на мляко;
д) въз основа на обективни критерии 
да определят регионите или 
областите за събиране, в рамките на 
които е разрешено постоянното 
прехвърляне на квоти без прехвърляне 
на съответната земя, с цел 
подобряване структурата на 
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производството на мляко;
е) след подаване на заявление от 
страна на производителя до 
компетентната институция или 
орган, определен от тази 
институция, да разрешават
окончателното прехвърляне на квоти 
без прехвърляне на съответната земя 
или обратното, с цел подобряване 
структурата на производството на 
мляко на равнище стопанство или 
създаване на възможност за 
екстензификация на производството.
2. Параграф 1 може да се прилага на 
национално равнище, на подходящото 
териториално равнище или в 
специфични области за събиране.

Член 103х
Задържане на квоти

1. В случаите на прехвърляния, 
посочени в членове 103у и103ф, 
държавите членки могат въз основа 
на обективни критерии да задържат 
част от индивидуалните квоти за 
своя национален резерв.
2. Когато квотите са прехвърлени или 
се прехвърлят в съответствие с 
членове 103у и 103ф със или без 
съответстващата земя, посредством 
договори за наем на земеделска земя 
или по други начини със сходни правни 
последици, държавите членки могат 
да решат дали и при какви условия 
цялото или част от количеството на 
прехвърлената квота да се върне в 
националния резерв, като това се 
извършва въз основа на обективни 
критерии и с цел да се гарантира, че 
квотите се разпределят само и 
единствено на производители.

Член 103ц
Помощ за придобиване на квоти

Финансова помощ, пряко свързана с 
придобиването на квоти, не може да 
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се предоставя от която и да е 
публична институция за продажба, 
прехвърляне или разпределение на 
квоти по силата на настоящия 
раздел.

Член 103ч
Такса за свръхпроизводство

1. Заплаща се такса за 
свръхпроизводство за мляко и други 
млечни продукти, които се предлагат 
на пазара в превишение на 
националната квота.
Размерът на таксата се установява в 
размер на 27,83 EUR за 100 килограма 
мляко.
2. Държавите членки са отговорни 
пред Общността за таксата за 
свръхпроизводство, дължима в 
резултат на превишаване на 
националната квота и определена на 
национално равнище и поотделно за 
доставките и директните продажби, 
и следва да заплатят 99 % от 
дължимата сума на Европейския 
фонд за гарантиране на селското 
стопанство между 16 октомври и 30 
ноември след края на съответния 
дванадесетмесечен период.
3. Ако таксата за свръхпроизводство, 
предвидена в параграф 1, не бъде 
платена до определената дата и след 
консултации с Комитета за 
земеделските фондове, Комисията 
приспада сума, равна на сумата на 
неплатената такса за 
свръхпроизводство, от месечните 
плащания по смисъла на член хх и 
член хх, параграф х от 
Хоризонталния регламент (ЕО). 
Преди да вземе решение, Комисията 
предупреждава заинтересованата 
държава членка, която следва да 
оповести позицията си в рамките на 
една седмица. Член хх от 
Хоризонталния регламент (ЕО) не се 
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прилага.
Член 103ш

Вноска на производителите в 
дължимата такса за 

свръхпроизводство
Таксата за свръхпроизводство се 
разпределя изцяло, в съответствие с 
членове 103ч и 103ав, между 
производителите, които са 
допринесли за всеки от случаите на 
превишаване на националните квоти, 
посочени в член 103л, параграф 2.
Без да се засягат член 103щ и 
член 103ав, параграф 1, 
производителите отговарят пред 
държавата членка за заплащането на 
своята вноска в дължимата такса за 
свръхпроизводство, изчислена в 
съответствие с членове 103о, 103п и 
103щ, поради факта, че са превишили 
предоставените им квоти.

Член 103щ
Такса за свръхпроизводство върху 

доставките
1. С цел да се състави окончателен 
разчет на таксата за 
свръхпроизводство, количествата, 
доставени от всеки производител, се 
увеличават или намаляват, за да 
отразят всяка разлика между 
фактическата масленост и 
референтната масленост.
2. Вноската на всеки производител в 
размера на дължимата такса за 
свръхпроизводство се определя въз 
основа на решение на държавата 
членка, след като всички неизползвани 
части от националната квота за 
доставки се преразпределят или не се 
преразпределят, пропорционално на 
индивидуалните квоти на всеки 
производител или в съответствие с 
обективни критерии, които следва да 
се определят от държавите членки:
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а) или на национално ниво на 
основата на размера, с който е 
превишена индивидуалната квота на 
съответния производител,
б) или първо на равнище изкупвач и 
впоследствие на национално равнище, 
ако е приложимо.

Член 103аа
Роля на изкупвачите

1. Изкупвачите носят отговорността 
за събиране от производителите на 
дължимите от тях вноски по силата 
на таксата за свръхпроизводство и 
изплащат на компетентния орган на 
държавата членка, преди определена 
дата, която следва да се установи от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 103ае, букви г), е) и ж), 
сумата на тези вноски, приспадната 
от цената на млякото, която се 
заплаща на производителите, 
отговорни за превишаването на 
квотата или, ако това не се изпълни, 
събрана по какъвто и да е друг 
подходящ начин.
2. Ако един изкупвач замести изцяло 
или частично един или повече други 
изкупвачи, индивидуалните квоти, с 
които разполагат производителите, 
се вземат предвид за остатъка от 
текущия дванадесетмесечен период 
след приспадане на количествата, 
които вече са били доставени, и като 
се държи сметка за тяхната 
масленост. Този параграф се прилага 
и в случаите, когато един 
производител смени изкупвача си.
3. Когато през референтния период 
количествата, доставени от един 
производител, надхвърлят неговата 
налична квота, съответната 
държава членка може да реши да 
задължи изкупвача да удържа част 
от цената на млякото при всяка 
доставка на този производител в 
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превишение на квотата под формата 
на авансово плащане на вноската на 
производителя, в съответствие с 
подробни правила, установени от 
държавата членка. Държавата 
членка може да установи специфични 
условия, за да даде възможност на 
изкупвачите да удържат това 
авансово плащане и когато 
производителите доставят мляко на 
няколко изкупвачи.

Член 103аб
Разрешение

Статутът на изкупвача ще подлежи 
на предварително одобрение от 
държавата членка в съответствие с 
критерии, които трябва да се 
установят от Комисията чрез 
делегирани актове съгласно 
член 103ад, буква е) и в съответствие 
с процедурата, установена от актове 
за изпълнение съгласно член 103ае.

Член 103ав
Такса за свръхпроизводство върху 

директните продажби
1. В случаите на директна продажба 
вноската на всеки производител в 
размера на таксата за 
свръхпроизводство се определя въз 
основа на решение на държавата 
членка, след като всяка неизползвана 
част от националната квота, 
разпределена за директни продажби, е 
била или не е била преразпределена на 
подходящото териториално или на 
национално равнище.
2. Държавите членки определят 
базата за изчисляване на размера на 
вноската на един производител в 
размера на дължимата такса за 
свръхпроизводство върху цялото 
количество мляко, което е било 
продадено, прехвърлено или 
използвано за производството на 
млечни продукти, като прилагат 
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критериите, определени от
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 103ад, буква б).
3. При изготвяне на окончателния 
разчет на таксата за 
свръхпроизводство не се вземат 
предвид никакви корекции във връзка с 
маслеността.
4. Комисията определя чрез актове за 
изпълнение съгласно член 103ае, букви 
г) и е) как и кога таксата за 
свръхпроизводство се изплаща на 
компетентния орган на държавата 
членка.

Член 103аг
Надвнесени или неплатени суми
1. Ако в случаите на доставки или 
директни продажби се установи, че се 
дължи такса за свръхпроизводство и 
сумата на събраните вноски от 
производителите надхвърля размера 
на таксата, държавата членка може:
а) да използва цялата излишна сума 
или част от нея, за да финансира 
мерките, посочени в член 103ф, 
параграф 1, буква а), и/или
б) да я преразпредели частично или 
изцяло сред производители, които:
- попадат в приоритетните 
категории, установени от държавите 
членки на основата на обективни 
критерии и в рамките на период, 
които трябва да се установят от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 103ад, буква ж),
- са засегнати от извънредна 
ситуация в резултат на национално 
правило, несвързано с квотната 
система за мляко и други млечни 
продукти, установена с настоящата 
глава.
2. Ако се установи, че не се дължи 
такса за свръхпроизводство, всички 
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авансови плащания, събрани от 
изкупвачите или държавата членка, 
се възстановяват не по-късно от края 
на следващия дванадесетмесечен 
период.
3. Когато изкупвач не изпълни 
задължението си да събира вноските 
на производителите за таксата за 
свръхпроизводство в съответствие с 
член 103аа, държавата членка може 
да събира неплатените суми 
директно от производителя, без това 
да засяга възможните санкции, които 
тя може да наложи на изкупвача, 
който не е изпълнил задължението 
си.
4. Ако производител или изкупвач не 
спази сроковете за плащане, в полза 
на държавата членка се начислява 
лихва за забава върху дължимите 
суми, която трябва да бъде 
определена от Комисията чрез акт за 
изпълнение съгласно член 103ае, буква 
д).

Член 103ад
Делегирани актове

С цел да се гарантира постигането на 
целта на квотната система за мляко, 
по-специално ефективност при 
използването и изчисляването на 
индивидуалните квоти и събиране и 
използване на таксата, чрез 
делегирани актове Комисията приема 
правила по отношение на:
а) временните и окончателните 
преобразувания на квоти;
б) разпределението на неизползваните 
квоти;
в) прага за коефициента за корекция 
на масленото съдържание;
г) задължението на производителите 
да извършват доставки за одобрените 
изкупвачи;
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д) критериите за одобрение на 
изкупвачи от държавите членки;
е) обективните критерии за 
преразпределяне на допълнителната 
такса;
ж) всяка промяна в определението на 
„директна продажба“, като се има 
предвид определението на „доставка“ 
по член 103к, буква е).

Член 103ае
Актове за изпълнение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя правилата, необходими за 
прилагане на квотната система, 
включително правилата относно:
а) окончателни преобразувания и 
разделението, след уведомяване на 
държавите членки, на националните 
квоти между доставки и директни 
продажби;
б) определяне на коефициента за 
масленото съдържание на 
индивидуалните квоти и за корекция 
на масленото съдържание;
в) определяне от държавите членки 
на еквивалента на млякото;
г) процедурата, графика и операцията 
за заплащане на таксата, 
преразпределението на 
допълнителната такса и намаляване 
или авансиране, когато трябва да се 
спази графикът; 
д) налагане на лихви за забавяне на 
плащането и коригиращи ставки по 
отношение на таксата;
е) информиране на производителите 
относно нови определения, 
уведомяване относно индивидуалните 
квоти и уведомяване за таксата;
ж) информация относно 
приложенията и споразуменията по 
отношение на допълнителната такса 
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в сектора на млякото;
з) създаването на образец за 
декларации за доставки и директни 
продажби;
и) изготвянето на декларации, 
воденето на регистри и предаването 
на информация от страна на 
производители и изкупвачи;
й) проверки на доставките и 
директните продажби.

Or. es

Изменение 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Част II –дял II – глава II – раздел III – подраздел 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПОДРАЗДЕЛ 1
СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕКТОРА НА 

МЛЯКОТО
Член 103к

Определения
1. За целите на настоящия раздел се 
прилагат следните определения:
а) "мляко" означава продукт, получен 
от доенето на една или повече крави;
б) "други млечни продукти" означава 
всеки млечен продукт, различен от 
мляко, в частност обезмаслено мляко, 
сметана, масло, кисело мляко и 
сирене; при необходимост те могат 
да бъдат превърнати в „еквиваленти 
на мляко“, като се прилагат 
коефициенти, които се определят от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение;
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в) „производител“ означава 
земеделски производител със 
стопанство, разположено в рамките 
на географската територия на 
държава членка, който произвежда и 
предлага на пазара мляко или се готви 
да започне такава дейност в най-
близко бъдеще;
г) "стопанство" : съгласно 
определението по член 4 от 
Регламента на ЕС относно 
директните плащания; 
д) „изкупвач“ е предприятие или група 
от предприятия, които купуват 
мляко от производителите:
- с цел да го събират на едно място, 
пакетират, съхраняват, охлаждат 
или преработват, включително и по 
силата на договор,
- с цел да го продават на едно или 
повече предприятия, третиращи или 
преработващи мляко или други 
млечни продукти;
е) "доставка" означава всяка 
доставка на мляко, като се 
изключват всички други млечни 
продукти, от производител на 
изкупвач, независимо дали 
транспортът се извършва от 
производителя, изкупвача, 
предприятие, преработващо или 
третиращо такива продукти, или от 
трето лице;
ж) „директна продажба“ означава 
всяка продажба или прехвърляне на 
мляко от производител директно на 
потребители, както и всяка 
продажба или прехвърляне на други 
млечни продукти от страна на 
производителя;
з) "предлагане на пазара" означава 
доставки на мляко или директни 
продажби на мляко или други млечни 
продукти;
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и) "индивидуална квота" е квотата 
на отделен производител към 1 април 
от всеки дванадесетмесечен период;
й) "национална квота" е квотата, 
посочена в член 103л, определена за 
всяка държава членка;
к) "налична квота" е квотата на 
разположение на производителите на 
31 март от съответния 
дванадесетмесечен период, за който е 
изчислена таксата за 
свръхпроизводство, като се вземат 
предвид всички прехвърляния, 
продажби, превръщания и временни 
преразпределения, предвидени в 
настоящия регламент, които са били 
извършени през съответния 
дванадесетмесечен период.
2. По отношение на определението, 
дадено в параграф 1, буква д), всяка 
група от изкупвачи, намираща се в 
един и същи географски район, която 
изпълнява административните и 
счетоводните операции, необходими 
за плащането на таксата за 
свръхпроизводство от името на 
своите членове, също се разглежда 
като един изкупвач. За целите на 
първото изречение на настоящата 
алинея, Гърция се разглежда като 
един географски район и може да 
счита официален орган за група от 
изкупвачи.
3. С цел да се гарантира по-специално, 
че от квотния режим не е изключено 
никакво количество от предлаганото 
на пазара мляко или други предлагани 
на пазара млечни продукти, 
Комисията, като спазва 
определението за „доставка“, дадено в 
буква е), може да коригира 
определението на „директна 
продажба“ чрез делегиран акт.

Член 103л
Национални квоти
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1. Националните квоти за 
производство на мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара по време на пет 
последователни периода от 
дванадесет месеца, считано от 
1 април 2015 г. (наричани по-долу 
„дванадесетмесечни периоди“), са 
определени в приложение [VIIIa].
2. Квотите, посочени в параграф 1, се 
разпределят между производителите 
в съответствие с член 103м, като се 
прави разграничение между доставки 
и директни продажби. Всяко 
превишаване на националните квоти 
се определя за всяка държава членка 
на национално равнище, в 
съответствие с настоящия раздел и 
като се прави разграничение между 
доставки и директни продажби.
3. Националните квоти, определени в 
приложение (VIIIa), се определят, без 
да се засяга евентуално 
преразглеждане с оглед на общата 
пазарна ситуация и особените 
условия, които съществуват в 
определени държави членки.
4. За България, Чешката република, 
Естония, Кипър, Латвия, Литва, 
Унгария, Малта, Полша, Румъния, 
Словения и Словакия националните 
квоти включват цялото количество 
мляко или еквиваленти на млякото, 
доставено на изкупвачи или продадено 
директно, независимо дали е 
произведено или предлагано на пазара 
по силата на преходни мерки, които 
се прилагат в тези държави.
5. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема правилата, 
необходими за еднакво прилагане на 
настоящия член в държавите членки. 
В тези правила се посочват 
процедурите, нотификациите и 
техническите критерии.



PE494.484v01-00 140/198 AM\909518BG.doc

BG

Член 103м
Индивидуални квоти

1. Индивидуалната квота или квоти 
на производителите към 1 април 
2015 г. е равна на тяхното 
индивидуално референтно количество 
или количества към 31 март 2015 г., 
без да се засягат прехвърляния, 
продажби и преобразувания на квоти, 
които пораждат действие на 1 април 
2015 г.
2. Производителите могат да имат 
една или две индивидуални квоти —
една за доставки и една за директни 
продажби. Количествата на един 
производител могат да бъдат 
преобразувани от единия вид квота в 
другия само от компетентния орган 
на държавата членка, при надлежно 
обосновано искане от страна на 
производителя.
3. Когато един производител има две 
квоти, неговата вноска по която и да 
е дължима такса за 
свръхпроизводство се изчислява 
поотделно за всяка квота.
4. Частта от финландската 
национална квота, отпусната за 
доставките, посочени в член 105л, 
може да бъде увеличена от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
с цел да се компенсират 
финландските SLOM производители в 
размер до 200 000 тона. Този резерв, 
който трябва да се разпредели в 
съответствие със 
законодателството на Общността, 
се използва само и единствено за 
производители, чието право да 
възобновят производство е било 
засегнато в резултат на 
присъединяването.
5. Индивидуалните квоти се 
променят, при необходимост, за всеки 
съответен дванадесетмесечен период, 
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така че за всяка държава членка 
сумата от индивидуалните квоти за 
доставки и тези за директни 
продажби да не надхвърля 
съответстващата част от 
националната квота, коригирана в 
съответствие с член 103о, и като се 
вземат предвид всички намаления, 
направени с цел прехвърляне към 
националния резерв, както е посочено 
в член 103р.

Член 103н
Разпределение на квоти от 

националния резерв
Държавите членки приемат правила 
за разпределение между 
производителите на всички или на 
част от квотите от националния 
резерв, предвидени в член 103р, въз 
основа на обективни критерии, които 
следва да бъдат нотифицирани на 
Комисията.

Член 103о
Управление на квотите

1. Комисията коригира за всяка 
държава членка и за всеки период, 
преди края на този период, чрез 
актове за изпълнение съгласно член 
103ае разделението между 
"доставки" и "директни продажби" 
на националните квоти, с оглед на 
поисканите от производителите 
преобразувания на индивидуалните им 
квоти за доставки и за директни 
продажби.
2. Всяка година държавите членки 
изпращат на Комисията, не по-късно 
от определени дати, които се 
посочват от Комисията, и в 
съответствие с правила, които се 
определят от Комисията чрез акт за 
изпълнение съгласно член 162, 
необходимата информация с цел:
а) да се направи корекцията, посочена 
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в параграф 1 от настоящия член;
б) да се изчисли таксата за 
свръхпроизводство, която трябва да 
заплати всяка държава членка.

Член 103п
Масленост

1. На всеки производител се определя 
референтна масленост, която се 
прилага за индивидуалната квота за 
доставки, отпусната на този 
производител.
2. За квотите, отпуснати на 
производителите на 31 март 2015 г. в 
съответствие с член 105в, параграф 1, 
референтната масленост, посочена в 
параграф 1, е същата като 
референтната масленост за 
съответната квота към тази дата.
3. Референтната масленост се изменя 
по време на преобразуването, посочено 
в член 103м, параграф 2, както и при 
придобиване, прехвърляне или 
временно прехвърляне на квоти в 
съответствие с правила, които 
следва да бъдат установени от 
Комисията чрез акт за изпълнение 
съгласно член 103ае, буква б).
4. За новите производители, които 
имат индивидуална квота за 
доставки, отпусната изцяло от 
националния резерв, маслеността се 
определя в съответствие с правила, 
които следва да бъдат установени от 
Комисията чрез акт за изпълнение 
съгласно член 103ае, буква б).
5. Индивидуалната референтна 
масленост, посочена в параграф 1, се 
коригира при необходимост при 
влизане в сила на настоящия 
регламент и след това в началото на 
всеки дванадесетмесечен период, 
когато е необходимо, така че за всяка 
държава членка средната претеглена 
стойност на индивидуалните 
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представителни маслености да не 
превишава с повече от 0,1 грама за 
килограм референтната масленост, 
определена в приложение [VIIIб].

Член 103р
Национален резерв

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв като част от 
националните квоти, определени в 
приложение [VIIIа], по-специално с 
оглед на разпределението, предвидено 
в член 103л. Националният резерв се 
попълва, при необходимост, чрез 
изтегляне на част от количествата, 
както е предвидено в член 103с, като 
се задържи част от прехвърлените 
количества, както е предвидено в член 
103ц, или като се направи 
едновременно намаляване на всички 
индивидуални квоти. Въпросните 
квоти запазват първоначалното си 
предназначение, а именно за доставки
или за директни продажби.
2. Всички допълнителни квоти, 
отпуснати на държава членка, се 
прехвърлят автоматично в 
националния резерв и се разпределят 
между доставки и директни 
продажби, в съответствие с 
прогнозираните нужди.
3. Квотите, намиращи се в 
националния резерв, нямат 
референтна масленост.

 Член 103с
Случаи на неизвършване на дейност

1. Ако едно физическо или юридическо 
лице, което притежава индивидуални 
квоти, престане да изпълнява 
условията, посочени в член 103ка, 
буква в) през един дванадесетмесечен 
период, съответните количества се 
връщат в националния резерв не по-
късно от 1 април на следващата 
календарна година, освен в случаите, 
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когато това лице отново стане 
производител по смисъла на член 
103л, буква в) не по-късно от тази 
дата.
Ако това лице стане отново 
производител не по-късно от края на 
втория дванадесетмесечен период 
след оттегляне, цялата индивидуална 
квота или частта от нея, която е 
била отнета, се връща на това лице 
не по-късно от 1 април след датата 
на подаване на заявлението.
2. Ако производителите не предлагат 
на пазара количество, равно на поне 
85 % от тяхната индивидуална 
квота, през най-малко един 
дванадесетмесечен период, 
държавите членки могат да решат 
дали и при какви условия 
неизползваната квота или част от 
нея да бъде върната в националния 
резерв.
Държавите членки могат да 
определят при какви условия една 
квота може да се отпусне обратно на 
въпросния производител, ако той 
възобнови предлагането на пазара.
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при 
форсмажорни обстоятелства и при 
надлежно обосновани случаи, които 
временно засягат производствения 
капацитет на съответните 
производители и са признати за 
такива от компетентните органи.

Член 103т
Временни прехвърляния

1. До края на всеки дванадесетмесечен 
период държавите членки 
разрешават за съответния период 
временното прехвърляне на част от 
индивидуалните квоти, които 
производителите, имащи право да 
разполагат с тях, не възнамеряват да 
използват.
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Държавите членки могат да 
регулират операциите по прехвърляне 
според съответните категории 
производители или структури за 
млекопроизводство, могат да ги 
ограничат до равнището на изкупвача 
или в рамките на регионите, да 
разрешават пълно прехвърляне в 
случаите, посочени в член 103с, 
параграф 3, и да определят до каква 
степен лицето, което прехвърля 
количеството, може да повтори 
операциите по прехвърляне.
2. Всяка държава членка може да 
реши да не прилага параграф 1 въз 
основа на единия или двата следни 
критерия:
а) необходимостта от улесняване на 
структурни промени и корекции;
б) приоритетни административни 
нужди.

Член 103у
Прехвърляне на квоти заедно със 

земята
1. Индивидуалните квоти се 
прехвърлят заедно със стопанството 
на производителите, които го 
получават при продажба, отдаване 
под наем, действително или очаквано 
наследяване или чрез всякакъв друг вид 
прехвърляне, който има сходни 
правни последици за 
производителите, в съответствие с 
подробните правила, които 
държавите членки следва да 
установят, като се вземат предвид 
площите, използвани за производство 
на мляко, или други обективни 
критерии и, когато е приложимо, 
наличието на споразумение между 
страните. Частта от квотата, 
която не е прехвърлена заедно със 
стопанството, ако има такива 
случаи, се добавя към националния 
резерв.
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2. Когато квоти са прехвърлени или се 
прехвърлят в съответствие с 
параграф 1 чрез селскостопански 
договори за наем или по друг начин, 
водещ до сходни правни последици, 
държавите членки могат да решат 
квотата да не се прехвърля заедно със 
стопанството въз основа на 
обективни критерии и с цел да се 
осигури квотите да се предоставят 
само на производители.
3. Когато се прехвърля земя на 
публични институции и /или за 
използване в полза на обществен 
интерес, или когато прехвърлянето се 
осъществява с неземеделски цели, 
държавите членки осигуряват 
предприемането на необходимите 
мерки за защита на законните 
интереси на страните, и по-
специално с цел производители, които 
отстъпват такава земя, да имат 
възможност да продължат 
производството на мляко, ако 
желаят.
4. Когато няма съгласие между
страните, в случаите на договори за 
наем, чиито срокове изтичат и за 
които няма възможност да бъдат 
продължени при подобни условия, или 
при ситуации със сходни правни 
последици, въпросните индивидуални 
квоти се прехвърлят изцяло или 
частично на производителя, който ги 
получава, в съответствие с 
разпоредби, приети от държавите 
членки, като се вземат предвид 
законните интереси на страните.

Член 103ф
Специални мерки за прехвърляне

1. С цел успешното преструктуриране 
на производството на мляко или 
подобряване на състоянието на 
околната среда и в съответствие с 
подробни правила, които следва да 
приемат, като вземат предвид 
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законните интереси на засегнатите 
страни, държавите членки могат:
а) да предоставят обезщетения, чрез 
една или повече ежегодни вноски, на 
производители, които решават да 
спрат за постоянно производството 
на част или на цялото количество 
произвеждано от тях мляко и да 
върнат така освободените 
индивидуални квоти в националния 
резерв;
б) да определят на базата на 
обективни критерии условията, при 
които производителите в началото 
на определен дванадесетмесечен 
период могат да получат срещу 
заплащане преразпределение от 
страна на компетентната 
институция или орган, определен от 
компетентната институция, на 
индивидуални квоти, които са 
окончателно освободени в края на 
предходния дванадесетмесечен период 
от други производители срещу 
обезщетение, изплатено на една или 
повече ежегодни вноски, равно по 
размер на посоченото по-горе 
плащане;
в) да централизират и упражняват 
контрол върху прехвърлянето на 
квоти без земя;
г) да предвидят в случаите, в които се 
прехвърля земя с цел подобряване на 
състоянието на околната среда, 
отпускането на въпросната 
индивидуална квота на производител, 
който се отказва от земята, но би 
искал да продължи производството 
на мляко;
д) въз основа на обективни критерии 
да определят регионите или 
областите за събиране, в рамките на 
които е разрешено постоянното 
прехвърляне на квоти без прехвърляне 
на съответната земя, с цел 
подобряване структурата на 
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производството на мляко;
е) след подаване на заявление от 
страна на производителя до 
компетентната институция или 
орган, определен от тази 
институция, да разрешават 
окончателното прехвърляне на квоти 
без прехвърляне на съответната земя 
или обратното, с цел подобряване 
структурата на производството на 
мляко на равнище стопанство или 
създаване на възможност за 
екстензификация на производството.
2. Параграф 1 може да се прилага на 
национално равнище, на подходящото 
териториално равнище или в 
специфични области за събиране.

Член 103х
Задържане на квоти

1. В случаите на прехвърляния, 
посочени в членове 103у и103ф, 
държавите членки могат въз основа 
на обективни критерии да задържат 
част от индивидуалните квоти за 
своя национален резерв.
2. Когато квотите са прехвърлени или 
се прехвърлят в съответствие с 
членове 103у и 103ф със или без 
съответстващата земя, посредством 
договори за наем на земеделска земя 
или по други начини със сходни правни 
последици, държавите членки могат 
да решат дали и при какви условия 
цялото или част от количеството на 
прехвърлената квота да се върне в 
националния резерв, като това се 
извършва въз основа на обективни 
критерии и с цел да се гарантира, че 
квотите се разпределят само и 
единствено на производители.

Член 103ц
Помощ за придобиване на квоти

Финансова помощ, пряко свързана с 
придобиването на квоти, не може да 
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се предоставя от която и да е 
публична институция за продажба, 
прехвърляне или разпределение на 
квоти по силата на настоящия 
раздел.

Член 103ч
Такса за свръхпроизводство

1. Заплаща се такса за 
свръхпроизводство за мляко и други 
млечни продукти, които се предлагат 
на пазара в превишение на 
националната квота.
Размерът на таксата се установява в 
размер на 27,83 EUR за 100 килограма 
мляко.
2. Държавите членки са отговорни 
пред Общността за таксата за 
свръхпроизводство, дължима в 
резултат на превишаване на 
националната квота и определена на 
национално равнище и поотделно за 
доставките и директните продажби, 
и следва да заплатят 99 % от 
дължимата сума на Европейския 
фонд за гарантиране на селското 
стопанство, между 16 октомври и 30 
ноември след края на съответния 
дванадесетмесечен период.
3. Ако таксата за свръхпроизводство, 
предвидена в параграф 1, не бъде 
платена до определената дата и след 
консултации с Комитета за 
земеделските фондове, Комисията 
приспада сума, равна на сумата на 
неплатената такса за 
свръхпроизводство, от месечните 
плащания по смисъла на член хх и 
член хх, параграф х от 
Хоризонталния регламент (ЕО). 
Преди да вземе решение, Комисията 
предупреждава заинтересованата 
държава членка, която следва да 
оповести позицията си в рамките на 
една седмица. Член хх от 
Хоризонталния регламент (ЕО) не се 
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прилага.
Член 103ш

Вноска на производителите в 
дължимата такса за 

свръхпроизводство
Таксата за свръхпроизводство се 
разпределя изцяло, в съответствие с 
членове 103ч и 103ав, между 
производителите, които са 
допринесли за всеки от случаите на 
превишаване на националните квоти, 
посочени в член 103л, параграф 2.
Без да се засягат член 103щ и 
член 103ав, параграф 1, 
производителите отговарят пред 
държавата членка за заплащането на 
своята вноска в дължимата такса за 
свръхпроизводство, изчислена в 
съответствие с членове 103о, 103п и 
103щ, поради факта, че са превишили 
предоставените им квоти.

Член 103щ
Такса за свръхпроизводство върху 

доставките
1. С цел да се състави окончателен 
разчет на таксата за 
свръхпроизводство количествата, 
доставени от всеки производител, се 
увеличават или намаляват, за да 
отразят всяка разлика между 
фактическата масленост и 
референтната масленост.
2. Вноската на всеки производител в 
размера на дължимата такса за 
свръхпроизводство се определя въз 
основа на решение на държавата 
членка, след като всички неизползвани 
части от националната квота за 
доставки се преразпределят или не се 
преразпределят, пропорционално на 
индивидуалните квоти на всеки 
производител или в съответствие с 
обективни критерии, които следва да 
се определят от държавите членки:
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а) или на национално равнище на 
основата на размера, с който е 
превишена индивидуалната квота на 
съответния производител,
б) или първо на равнище изкупвач и 
впоследствие на национално равнище, 
ако е приложимо.

Член 103аа
Роля на изкупвачите

1. Изкупвачите носят отговорността 
за събиране от производителите на 
дължимите от тях вноски по силата 
на таксата за свръхпроизводство и 
изплащат на компетентния орган на 
държавата членка, преди определена 
дата, която следва да се установи от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 103ае, букви г), е) и ж), 
сумата на тези вноски, приспадната 
от цената на млякото, която се 
заплаща на производителите, 
отговорни за превишаването на 
квотата или, ако това не се изпълни, 
събрана по какъвто и да е друг 
подходящ начин.
2. Ако един изкупвач замести изцяло 
или частично един или повече други 
изкупвачи, индивидуалните квоти, с 
които разполагат производителите, 
се вземат предвид за остатъка от 
текущия дванадесетмесечен период 
след приспадане на количествата, 
които вече са били доставени, и като 
се държи сметка за тяхната 
масленост. Този параграф се прилага 
и в случаите, когато един 
производител смени изкупвача си.
3. Когато през референтния период 
количествата, доставени от един 
производител, надхвърлят неговата 
налична квота, съответната 
държава членка може да реши да 
задължи изкупвача да удържа част 
от цената на млякото при всяка 
доставка на този производител в 
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превишение на квотата под формата 
на авансово плащане на вноската на 
производителя, в съответствие с 
подробни правила, установени от 
държавата членка. Държавата 
членка може да установи специфични 
условия, за да даде възможност на 
изкупвачите да удържат това 
авансово плащане и когато 
производителите доставят мляко на 
няколко изкупвачи.

Член 103аб
Разрешение

Статутът на изкупвача ще подлежи 
на предварително одобрение от 
държавата членка в съответствие с 
критерии, които трябва да се 
установят от Комисията чрез 
делегирани актове съгласно 
член 103ад, буква е) и в съответствие 
с процедурата, установена от актове 
за изпълнение съгласно член 103ае.

Член 103ав
Такса за свръхпроизводство върху 

директните продажби
1. В случаите на директна продажба 
вноската на всеки производител в 
размера на таксата за 
свръхпроизводство се определя въз 
основа на решение на държавата 
членка, след като всяка неизползвана 
част от националната квота, 
разпределена за директни продажби, е 
била или не е била преразпределена на 
подходящото териториално или на 
национално равнище.
2. Държавите членки определят 
базата за изчисляване на размера на 
вноската на един производител в 
размера на дължимата такса за 
свръхпроизводство върху цялото 
количество мляко, което е било 
продадено, прехвърлено или 
използвано за производството на 
млечни продукти, като прилагат 
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критериите, определени от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 103ад, буква б).
3. При изготвяне на окончателния 
разчет на таксата за 
свръхпроизводство не се вземат 
предвид никакви корекции във връзка с 
маслеността.
4. Комисията определя чрез актове за 
изпълнение съгласно член 103ае, букви 
г) и е) как и кога таксата за 
свръхпроизводство се изплаща на 
компетентния орган на държавата 
членка.

Член 103аг
Надвнесени или неплатени суми
1. Ако в случаите на доставки или 
директни продажби се установи, че се 
дължи такса за свръхпроизводство и 
сумата на събраните вноски от 
производителите надхвърля размера 
на таксата, държавата членка може:
а) да използва цялата излишна сума 
или част от нея, за да финансира 
мерките, посочени в член 103ф, 
параграф 1, буква а), и/или
б) да я преразпредели частично или 
изцяло сред производители, които:
- попадат в приоритетните 
категории, установени от държавите 
членки на основата на обективни 
критерии и в рамките на период, 
които трябва да се установят от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 103ад, буква ж),
- са засегнати от извънредна 
ситуация в резултат на национално 
правило, несвързано с квотната 
система за мляко и други млечни 
продукти, установена с настоящата 
глава.
2. Ако се установи, че не се дължи 
такса за свръхпроизводство, всички 
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авансови плащания, събрани от 
изкупвачите или държавата членка, 
се възстановяват не по-късно от края 
на следващия дванадесетмесечен 
период.
3. Когато изкупвач не изпълни 
задължението си да събира вноските 
на производителите за таксата за 
свръхпроизводство в съответствие с 
член 103аа, държавата членка може 
да събира неплатените суми 
директно от производителя, без това 
да засяга възможните санкции, които 
тя може да наложи на изкупвача, 
който не е изпълнил задължението 
си.
4. Ако производител или изкупвач не 
спази сроковете за плащане, в полза 
на държавата членка се начислява 
лихва за забава върху дължимите 
суми, която трябва да бъде 
определена от Комисията чрез акт за 
изпълнение съгласно член 103ае, буква 
д).

Член 103ад
Делегирани актове

С цел да се гарантира постигането на 
целта на квотната система за мляко, 
по-специално ефективност при 
използването и изчисляването на 
индивидуалните квоти и събиране и 
използване на таксата, чрез 
делегирани актове Комисията приема 
правила по отношение на:
а) временните и окончателните 
преобразувания на квоти;
б) разпределението на неизползваните 
квоти;
в) прага за коефициента за корекция 
на масленото съдържание;
г) задължението на производителите 
да извършват доставки за одобрените 
изкупвачи;
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д) критериите за одобрение на 
изкупвачи от държавите членки;
е) обективните критерии за 
преразпределяне на допълнителната 
такса;
ж) всяка промяна в определението на 
„директна продажба“, като се има 
предвид определението на „доставка“ 
по член 103к, буква е).

Член 103ае
Актове за изпълнение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя правилата, необходими за 
прилагане на квотната система, 
включително правилата относно:
а) окончателни преобразувания и 
разделението, след уведомяване на 
държавите членки, на националните 
квоти между доставки и директни 
продажби;
б) определяне на коефициента за 
масленото съдържание на 
индивидуалните квоти и за корекция 
на масленото съдържание;
в) определяне от държавите членки 
на еквивалента на млякото;
г) процедурата, графика и операцията 
за заплащане на таксата, 
преразпределението на 
допълнителната такса и намаляване 
или авансиране, когато трябва да се 
спази графикът; 
д) налагане на лихви за забавяне на 
плащането и коригиращи ставки по 
отношение на таксата;
е) информиране на производителите 
относно нови определения, 
уведомяване относно индивидуалните 
квоти и уведомяване за таксата;
ж) информация относно 
приложенията и споразуменията по 
отношение на допълнителната такса 
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в сектора на млякото;
з) създаването на образец за 
декларации за доставки и директни 
продажби;
и) изготвянето на декларации, 
воденето на регистри и предаването 
на информация от страна на 
производители и изкупвачи;
й) проверки на доставките и 
директните продажби.

Or. es

Изменение 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 103 к (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103к
Раздел IV

Определения
1. За целите на настоящия раздел:
а) „мляко“ означава продукт, получен 
от доенето на една или повече крави;
б) „други млечни продукти“ означава 
всеки млечен продукт, различен от 
мляко, по-специално обезмаслено 
мляко, сметана, масло, кисело мляко 
и сирене, който при необходимост се 
превръща в „еквиваленти на мляко“, 
като се прилагат коефициенти, 
които се определят от Комисията 
чрез актове за изпълнение;
в) „производител“ означава 
земеделски производител със 
стопанство, разположено в рамките 
на географската територия на 
държава членка, който произвежда и 
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предлага на пазара мляко или се готви 
да започне такава дейност в най-
близко бъдеще;
г) „стопанство“ означава стопанство 
съгласно определението в член 4, буква 
б) от COM(2011)0625/3;
д) "изкупвач" е предприятие или група 
от предприятия, които купуват 
мляко от производителите:
– с цел да го събират на едно място, 
пакетират, съхраняват, охлаждат 
или преработват, включително и по 
силата на договор,
– с цел да го продават на едно или 
повече предприятия, третиращи или 
преработващи мляко или други 
млечни продукти;
е) „доставка“ означава всяка доставка 
на мляко, като се изключват всички 
други млечни продукти, от 
производител на изкупвач, независимо 
дали транспортът се извършва от 
производителя, изкупвача, 
предприятие, преработващо или 
третиращо такива продукти, или от 
трето лице;
ж) „директна продажба“ означава 
всяка продажба или прехвърляне на 
мляко от производител директно на 
потребители, както и всяка 
продажба или прехвърляне на други 
млечни продукти от страна на 
производителя;
з) „предлагане на пазара“ означава 
доставки на мляко или директни 
продажби на мляко или други млечни 
продукти;
и) "индивидуална квота" означава 
квотата на отделен производител 
към 1 април от всеки 
дванадесетмесечен период;
й) "национална квота" означава 
квотата, посочена в член 105в, 
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определена за всяка държава членка;
к) „налична квота“ означава квотата 
на разположение на производителите 
на 31 март от съответния 
дванадесетмесечен период, за който е 
изчислена таксата за 
свръхпроизводство, като се вземат 
предвид всички прехвърляния, 
продажби, превръщания и временни 
преразпределения, предвидени в 
настоящия регламент, които са били 
извършени през съответния 
дванадесетмесечен период.
2. По отношение на определението,
дадено в параграф 1, буква д), всяка 
група от изкупвачи, намираща се в 
един и същи географски район, която 
изпълнява административните и 
счетоводните операции, необходими 
за плащането на таксата за 
свръхпроизводство от името на 
своите членове, се разглежда като 
един изкупвач. За тази цел Гърция се 
счита за един географски район и 
може да счита официален орган за 
група от изкупвачи.
3. С цел да се гарантира по-специално, 
че от квотния режим не е изключено 
никакво количество от предлаганото 
на пазара мляко или други млечни 
продукти, Комисията, като спазва 
определението за „доставка“, дадено в 
параграф 1, буква е), може да коригира 
определението на „директна 
продажба“ чрез делегирани актове 
съгласно член 105ч, буква в).

Or. pl

Изменение 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 к (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ПОДРАЗДЕЛ 1 (нов)
СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО 
Член 103к

Определения
За целите на настоящия подраздел:
а) „мляко“ означава продукт, получен 
от доенето на една или повече крави;
б) „други млечни продукти“ означава 
всеки млечен продукт, различен от 
мляко, включително обезмаслено 
мляко на прах, сметана, масло, кисело 
мляко и сирене; при необходимост 
тези продукти се превръщат в 
„еквивалент на мляко“, чрез 
прилагане на фактори, които се 
определят от Комисията;
в) „производител“ означава 
земеделски производител, чието 
стопанство е разположено в рамките 
на географската територия на 
държава членка и който произвежда 
и предлага на пазара мляко или се 
готви да започне такава дейност в 
най-близко бъдеще;
г) „стопанство“ означава стопанство 
съгласно определението по член 4 от 
Регламент (ЕС) № (ХХХ) относно 
директните плащания;
д) „изкупвач“ означава предприятие 
или група от предприятия, които 
купуват мляко от производителите с 
цел:
– да го събират на едно място, 
пакетират, съхраняват, охлаждат 
или преработват, включително и по 
силата на договор,
– да го продават на едно или повече 
предприятия, обработващи или 
преработващи мляко или други 
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млечни продукти.
Същевременно, всяка група от 
изкупвачи от един географски район, 
която изпълнява 
административните и счетоводните 
операции, необходими за плащането 
на таксата за свръхпроизводство за 
сметка на своите членове, се 
разглежда като един изкупвач. За 
целите на първото изречение на 
настоящата алинея, Гърция се 
приема за един географски район и 
може да се приеме за официален орган 
на група от изкупвачи;
е) „доставка“ означава всяка доставка 
на мляко, като се изключват всички 
други млечни продукти, от 
производител на изкупвач, независимо 
дали транспортът се извършва от 
производителя, изкупвача, 
предприятие, преработващо или 
третиращо такива продукти, или от 
трето лице;
ж) „директна продажба“ означава 
всяка продажба или прехвърляне на 
мляко от производител директно на 
потребители, както и всяка 
продажба или прехвърляне на други 
млечни продукти от страна на 
производителя. Чрез делегирани 
актове, приети в съответствие с 
член 160 и съгласно определението за 
„доставка“ по буква е), Комисията 
може да коригира определението за 
„директни продажби“, за да 
гарантира по-конкретно, че от 
квотния режим не е изключено 
никакво количество от предлаганото 
на пазара мляко или други млечни 
продукти;
з) „предлагане на пазара“ означава 
доставки на мляко или директни 
продажби на мляко или други млечни 
продукти;
и) „индивидуална квота“ означава 
квотата на отделен производител 
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към 1 април от всеки 
дванадесетмесечен период;
й) „национална квота“ е квотата, 
посочена в член 105б, определена за 
всяка държава членка;
к) „налична квота“ означава квотата 
на разположение на производителите 
на 31 март от съответния 
дванадесетмесечен период, за който е 
изчислена таксата за 
свръхпроизводство, като се вземат 
предвид всички прехвърляния, 
продажби, превръщания и временни 
преразпределения, предвидени в 
настоящия регламент, които са били 
извършени през съответния 
дванадесетмесечен период.

Or. pt

Изменение 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 103 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103л
Подраздел II

Национални квоти
1. Националните квоти за 
производство на мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара по време на седем 
последователни периода от 
дванадесет месеца, считано от 
1 април 2014 г. (наричани по-долу 
„дванадесетмесечни периоди“), са 
определени в приложение VIIа.
2. Квотите, посочени в параграф 1, се 
разпределят между производителите 
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в съответствие с член 105г, като се 
прави разграничение между доставки 
и директни продажби. Всяко 
превишаване на националните квоти 
се определя за всяка държава членка 
на национално равнище, в 
съответствие с настоящия раздел и 
като се прави разграничение между 
доставки и директни продажби.
3. Националните квоти, определени в 
приложение VIIа, се определят, без да 
се засяга евентуално преразглеждане с 
оглед на общата пазарна ситуация и 
особените условия, които 
съществуват в определени държави 
членки.
4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема всички правила, 
необходими за еднаквото прилагане на 
настоящия член в държавите членки. 
Тези правила могат да се отнасят до 
процедурите, нотификациите и 
техническите критерии.

Or. pl

Изменение 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103л
Национални квоти в сектора на 

млякото
1. Националните квоти за 
производство на мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара по време на седем 
последователни периода от 
дванадесет месеца, считано от 
1 април 2015 г. (наричани оттук 
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нататък „дванадесетмесечни 
периоди“), са определени в новото 
приложение VIб.
2. Квотите, посочени в параграф 1, се 
разпределят между производителите 
в съответствие с член 105в, като се 
прави разграничение между доставки 
и директни продажби. Всяко
превишаване на националните квоти 
се определя за всяка държава членка 
на национално равнище, в 
съответствие с настоящия 
подраздел, като за целта доставки и 
директни продажби се третират 
отделно.
3. Националните квоти, посочени в 
новото приложение VIб, се 
определят, без да се засяга евентуално 
преразглеждане с оглед на общата 
пазарна ситуация и особените 
условия, които съществуват в 
определени държави членки.
4. В случая на България, Чешката 
република, Естония, Кипър, Латвия, 
Литва, Унгария, Малта, Полша, 
Румъния, Словения и Словакия 
националните квоти включват 
цялото количество мляко или 
еквиваленти на млякото, доставено 
на изкупвачи или продадено директно, 
независимо дали е произведено или 
предлагано на пазара по силата на 
преходни мерки, които се прилагат в 
тези държави.
5. Чрез актове за изпълнение приети в 
съответствие с посочената в 
член 162, параграф 2 процедура по 
разглеждане, Комисията определя 
правилата, необходими за да се 
гарантира, че настоящият член се 
прилага еднакво в държавите членки. 

Or. pt
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Изменение 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 л (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103л
Национални квоти

1. Националните квоти за 
производство на мляко и други млечни 
продукти, които се предлагат на 
пазара по време на седем 
последователни периода от 
дванадесет месеца, считано от 1 
април 2014 г. (наричани по-долу 
„дванадесетмесечни периоди“), са 
определени в приложение ХХ.
2. Квотите, посочени в параграф 1, се 
разпределят между производителите 
в съответствие с член 101б, като се 
прави разграничение между доставки 
и директни продажби. Всяко 
превишаване на националните квоти 
се определя за всяка държава членка 
на национално равнище, в 
съответствие с настоящия раздел и 
като се прави разграничение между 
доставки и директни продажби.
3. Националните квоти, определени в 
приложение ХХ, се определят, без да 
се засяга евентуално преразглеждане с 
оглед на общата пазарна ситуация и 
особените условия, които 
съществуват в определени държави 
членки.

Or. es

Изменение 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Предложение за регламент
Член 103 м (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103м
Индивидуални квоти

1. Индивидуалната квота или квоти 
на производителите към 1 април 2014 
г. е равна на техните индивидуални 
квоти към 31 март 2014 г., без да се 
засягат прехвърляния, продажби и 
преобразувания на квоти, които 
пораждат действие на 1 април 2014 г.
2. Производителите могат да имат 
една или две индивидуални квоти —
една за доставки и една за директни 
продажби. Количествата на един 
производител могат да бъдат 
преобразувани от единия вид квота в 
другия само от компетентния орган 
на държавата членка при надлежно 
обосновано искане от страна на 
производителя.
3. Когато един производител има две 
квоти, неговата вноска по всяка 
дължима такса за свръхпроизводство 
се изчислява поотделно за всяка 
квота.
4. Индивидуалните квоти се 
променят, при необходимост, за всеки 
съответен дванадесетмесечен период, 
така че за всяка държава членка 
сумата от индивидуалните квоти за 
доставки и тези за директни 
продажби да не надхвърля 
съответстващата част от 
националната квота, адаптирана в 
съответствие с член 105е, и като се 
вземат предвид всички намаления, 
направени с цел прехвърляне към 
националния резерв, както е посочено 
в член 105з.
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Or. pl

Изменение 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 м (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103м
Индивидуални квоти в сектора на 

млякото
1. Индивидуалните квоти на 
производителите към 1 април 2015 г. 
са равни на техните индивидуални 
референтни количества към 
31 март 2015 г., без да се засягат 
прехвърляния, продажби и 
преобразувания на квоти, които 
пораждат действие на 1 април 2015 г.
2. Производителите могат да имат 
една или две индивидуални квоти –
една за доставки и една за директни 
продажби. Количествата на един 
производител могат да бъдат 
преобразувани от единия вид квота в 
другия само от компетентния орган 
на съответната държава членка, 
когато производителят отправи 
надлежно обосновано искане в този 
смисъл.
3. Когато един производител има две 
квоти, неговата вноска по всяка 
дължима такса за свръхпроизводство 
се изчислява поотделно за всяка 
квота.
4. Частта от финландската 
национална квота, запазена за 
доставките, посочени в член 105б, 
може да бъде увеличена от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
с цел да се компенсират 
финландските SLOM производители в 
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максимален размер до 200 000 тона. 
Този резерв, който следва да се 
разпредели в съответствие със 
законодателството на Съюза, трябва 
да се използва единствено в полза на 
производители, чието право да 
възобновят производството е било 
засегнато в резултат на 
присъединяването.
5. Индивидуалните квоти се 
променят, при необходимост, за всеки 
съответен дванадесетмесечен период, 
така че за всяка държава членка 
сумата от индивидуалните квоти за 
доставки и за директни продажби да 
не надхвърля съответстващата част 
от националната квота, адаптирана
в съответствие с член 105д, като се 
вземат предвид всички намаления, 
направени с цел прехвърляне към 
националния резерв, както е посочено 
в член 105ж.

Or. pt

Изменение 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 м (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103м
Индивидуални квоти

1. Индивидуалната квота или квоти 
на производителите към 1 април 
2014 г. е равна на тяхното 
индивидуално референтно количество 
или количества към 31 март 2014 г., 
без да се засягат прехвърляния, 
продажби и преобразувания на квоти, 
които пораждат действие на 1 април 
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2014 г.
2. Производителите могат да имат 
една или две индивидуални квоти —
една за доставки и една за директни 
продажби. Количествата на един 
производител могат да бъдат 
преобразувани от единия вид квота в 
другия само от компетентния орган 
на държавата членка, при надлежно 
обосновано искане от страна на 
производителя.
3. Когато един производител има две 
квоти, неговата вноска по всяка 
дължима такса за свръхпроизводство 
се изчислява поотделно за всяка 
квота.
4. Индивидуалните квоти се 
променят, при необходимост, за всеки 
съответен дванадесетмесечен период, 
така че за всяка държава членка 
сумата от индивидуалните квоти за 
доставки и тези за директни 
продажби да не надхвърля 
съответстващата част от 
националната квота, адаптирана в 
съответствие с член 101г, и като се 
вземат предвид всички намаления, 
направени с цел прехвърляне към 
националния резерв, както е посочено 
в член101е.

Or. es

Изменение 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 103 м (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103м
Разпределение на квоти от 
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националния резерв
Държавите членки приемат правила, 
даващи възможност за разпределение 
между производителите на всички 
или на част от квотите от 
националния резерв, предвидени в 
член 105з, въз основа на обективни 
критерии, които следва да бъдат 
нотифицирани на Комисията.

Or. pl

Изменение 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 н (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103н
Разпределение на квоти от 

националния резерв
Държавите членки приемат правила, 
даващи възможност на 
производителите ада бъдат 
разпределени всички или част от 
квотите от националния резерв, 
предвидени в член 105ж, въз основа на 
обективни критерии, които трябва 
да бъдат нотифицирани на 
Комисията.

Or. pt

Изменение 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 н (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103н
Разпределение на квоти от 

националния резерв
Държавите членки приемат правила 
за разпределение между 
производителите на всички или на 
част от квотите от националния 
резерв, предвидени в член 101е, въз 
основа на обективни критерии, които 
трябва да бъдат нотифицирани на 
Комисията.

Or. es

Изменение 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 103 о (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103о
Управление на квотите

1. Комисията, чрез актове за 
изпълнение съгласно член 105ш, буква 
а), адаптира за всяка държава членка 
и за всеки период, преди края на този 
период, разделението между 
„доставки“ и „директни продажби“ 
на националните квоти, с оглед на 
поисканите от производителите 
преобразувания на индивидуалните им 
квоти за доставки и за директни 
продажби.
2. Всяка година държавите членки 
изпращат на Комисията, не по-късно 
от определени дати, които се 
определят от Комисията чрез актове 
за изпълнение, и в съответствие с 
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правила, които се определят от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 157, параграф 3, 
необходимата информация с цел:
а) да се направи адаптацията, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член;
б) да се изчисли таксата за 
свръхпроизводство, която те следва 
да заплатят.
3. Правилата за прилагане на 
настоящия член се приемат чрез 
актове за изпълнение съгласно 
член 105ш, буква ж).

Or. pl

Изменение 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 о (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103о
Управление на квотите

1. Комисията, чрез актове за 
изпълнение съгласно член 162, 
параграф 2, адаптира за всяка 
държава членка и за всеки период, 
преди края на този период, 
разделението на националните квоти 
между „доставки“ и „директни 
продажби“ с оглед на поисканите от 
производителите преобразувания от 
и към индивидуални квоти за 
доставки и за директни продажби.
2. Всяка година държавите членки 
изпращат на Комисията, не по-късно 
от определени дати, които трябва да 
се посочват от Комисията и в 
съответствие с правила, които тя 
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определя чрез акт за изпълнение 
съгласно член 162, параграф 2, 
данните, които се изискват за:
а) адаптацията, посочена в 
параграф 1 от настоящия член;
б) изчисляване на таксата за 
свръхпроизводство, която държавите 
членки трябва да заплатят.

Or. pt

Изменение 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 о (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103о
Управление на квотите

1. Комисията коригира за всяка 
държава членка и за всеки период, 
преди края на този период, 
разделението между „доставки“ и 
„директни продажби“ на 
националните квоти, с оглед на 
поисканите от производителите 
преобразувания на индивидуалните им 
квоти за доставки и за директни 
продажби.
2. Всяка година държавите членки 
изпращат на Комисията, не по-късно 
от определени дати, които се 
посочват от Комисията, 
информацията, необходима за:
а) да се направи корекцията, посочена 
в параграф 1 от настоящия член;
б) да се изчисли таксата за 
свръхпроизводство, която трябва да 
заплати всяка държава членка.
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Or. es

Изменение 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 103 п (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103п
Масленост

1. На всеки производител се определя 
референтна масленост, която се 
прилага за индивидуалната квота за 
доставки, отпусната на този 
производител.
2. За квотите, отпуснати на 
производителите на 31 март 2014 г. в 
съответствие с член 105в, параграф 1, 
референтната масленост, посочена в 
параграф 1, е същата като 
референтната масленост за 
съответната квота към тази дата.
3. Референтната масленост се изменя 
по време на преобразуването, посочено 
в член 105в, параграф 2, както и при 
придобиване, прехвърляне или 
временно прехвърляне на квоти в 
съответствие с правила, които 
следва да бъдат установени от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 105ш, буква б).
4. За новите производители, които 
имат индивидуална квота за 
доставки, отпусната изцяло от 
националния резерв, маслеността се 
определя в съответствие с правила, 
които следва да бъдат установени от 
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 105ш, буква б).
5. Индивидуалната референтна 
масленост, посочена в параграф 1, се 
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коригира при необходимост при 
влизане в сила на настоящия 
регламент и след това в началото на 
всеки дванадесетмесечен период, 
когато е необходимо, така че за всяка 
държава членка средната претеглена 
стойност на индивидуалните 
представителни маслености да не 
превишава с повече от 0,1 грама за 
килограм референтната масленост, 
определена в приложение VІІб.

Or. pl

Изменение 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 п (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103п
Масленост

1. На всеки производител се определя 
референтна масленост, приложима 
за индивидуалната квота за доставки, 
отпусната на този производител.
2. За квотите, отпуснати на 
производителите на 31 март 2015 г. в 
съответствие с член 105в, параграф 1, 
референтната масленост, посочена в 
параграф 1, е същата като 
референтната масленост, 
приложима за тези квоти към тази 
дата.
3. Референтната масленост се 
изменя, когато се извършва 
преобразуване по член 105в, параграф 
2, както и при придобиване, 
прехвърляне или временно 
прехвърляне на квоти в съответствие 
с правила, които трябва да бъдат 
установени от Комисията чрез 
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актове за изпълнение съгласно член 
162, параграф 2.
4. За новите производители, чиято 
индивидуална квота за доставки е 
разпределена изцяло от националния 
резерв, маслеността се определя в 
съответствие с правила, които 
трябва да бъдат установени от
Комисията чрез актове за изпълнение 
съгласно член 162, параграф 2.
5. Индивидуалните референтни 
маслености, посочени в параграф 1, се 
коригират при необходимост при 
влизане в сила на настоящия 
регламент и след това в началото на 
всеки дванадесетмесечен период, 
когато е необходимо, така че за всяка 
държава членка средната претеглена 
стойност да не превишава с повече от 
0,1 грама за килограм референтната 
масленост, определена в новото 
приложение VIа.

Or. pt

Изменение 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 п (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103п
Масленост

1. На всеки производител се определя 
референтна масленост, която се 
прилага за индивидуалната квота за 
доставки, отпусната на този 
производител.
2. За квотите, отпуснати на
производителите на 31 март 2014 г. в 
съответствие с член 101б, параграф 1, 
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референтната масленост, посочена в 
параграф 1, е същата като 
референтната масленост за 
съответната квота към тази дата.
3. Референтната масленост се изменя 
по време на преобразуването, посочено 
в член 101б, параграф 2, както и при 
придобиване, прехвърляне или 
временно прехвърляне на квоти в 
съответствие с правила, които 
следва да бъдат установени от 
Комисията.
4. За новите производители, които 
имат индивидуална квота за 
доставки, отпусната изцяло от 
националния резерв, маслеността се 
определя в съответствие с правила, 
които следва да бъдат установени от 
Комисията.
5. Индивидуалната референтна 
масленост, посочена в параграф 1, се 
коригира при необходимост при 
влизане в сила на настоящия 
регламент и след това в началото на 
всеки дванадесетмесечен период, 
когато е необходимо, така че за всяка 
държава членка средната претеглена 
стойност на индивидуалните 
представителни маслености да не 
превишава с повече от 0,1 грама за 
килограм референтната масленост, 
определена в приложение [X].

Or. es

Изменение 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 103 р (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103р
Национален резерв

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв като част от 
националните квоти, определени в 
приложение VIIб, по-специално с 
оглед на разпределението, предвидено 
в член 105д. Националният резерв се 
попълва, при необходимост, чрез 
изтегляне на част от количествата, 
както е предвидено в член 105и, като 
се задържи част от прехвърлените 
количества, както е предвидено в член 
105м, или като се направи 
едновременно намаляване на всички 
индивидуални квоти. Въпросните 
квоти запазват първоначалното си 
предназначение, а именно за доставки 
или за директни продажби.
2. Всяка допълнителна квота, 
отпусната на държава членка, се 
прехвърля автоматично в 
националния резерв и се разпределя 
между доставки и директни 
продажби, в съответствие с 
прогнозираните нужди.
3. Квотите, намиращи се в 
националния резерв, нямат 
референтна масленост.

Or. pl

Изменение 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 р (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103р
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Национален резерв
1. Всяка държава членка създава 
национален резерв в рамките на 
националните квоти, определени в 
новото приложение VIб с оглед на 
разпределението по член 105г. 
Националният резерв се състои в 
зависимост от случая от количества, 
оттеглени по член 105з, приспадане 
от прехвърляния по член 105л или 
квоти, освободени от линейното 
намаление във всички индивидуални 
квоти.    Въпросните квоти остават 
определени за първоначалните си 
цели, тоест „доставки“ или 
„директни продажби“.
2. Допълнителните квоти, 
отпуснати на държава членка, се 
прехвърлят автоматично в 
националния резерв и се разпределят 
между доставки и директни 
продажби в съответствие с 
прогнозираните нужди.
3. Квотите, намиращи се в 
националния резерв, нямат 
референтна масленост.

Or. pt

Изменение 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 р (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103р
Национален резерв

1. Всяка държава членка създава 
национален резерв като част от 
националните квоти, определени в 
приложение ..., по-специално с оглед 
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на разпределението, предвидено в член 
101в.
Националният резерв се попълва, при 
необходимост, чрез изтегляне на част 
от количествата, както е предвидено 
в член 101ж, като се задържи част 
от прехвърлените количества, както 
е предвидено в член 101к, или като се 
направи едновременно намаляване на 
всички индивидуални квоти. 
Въпросните квоти запазват 
първоначалното си предназначение, а 
именно за доставки или за директни 
продажби.
2. Всички допълнителни квоти, 
отпуснати на държава членка, се 
прехвърлят автоматично в 
националния резерв и се разпределят 
между доставки и директни 
продажби в съответствие с 
прогнозираните нужди.
3. Квотите, намиращи се в 
националния резерв, нямат 
референтна масленост.

Or. es

Изменение 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 103 с (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 103с
Случаи на неизвършване на дейност

1. Ако физическо или юридическо 
лице, което притежава индивидуални 
квоти, престане да отговаря на 
условията, посочени в член 105б, 
параграф 1, буква в), през 
дванадесетмесечен период, 
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съответните количества се връщат в 
националния резерв не по-късно от 1 
април на следващата календарна 
година, освен ако това лице не стане 
отново производител по смисъла на 
член 105б, параграф 1, буква в) преди 
тази дата.
Ако това лице стане отново 
производител не по-късно от края на 
втория дванадесетмесечен период 
след оттегляне, цялата индивидуална 
квота или частта от нея, която е 
била отнета, се връща на това лице 
не по-късно от 1 април след датата 
на подаване на заявлението.
2. Ако производителите не предлагат 
на пазара количество, равно на поне 
85 % от тяхната индивидуална 
квота, през най-малко един 
дванадесетмесечен период, 
държавите членки могат да решат 
дали и при какви условия 
неизползваната квота или част от 
нея да бъде върната в националния 
резерв.
Държавите членки могат да 
определят при какви условия една 
квота може да се отпусне обратно на 
въпросния производител, ако той 
възобнови предлагането на пазара.
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при 
форсмажорни обстоятелства и при 
надлежно обосновани случаи, които 
временно засягат производствения 
капацитет на съответните 
производители и са признати за 
такива от компетентните органи.

Or. pl

Изменение 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 103 с (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 103с
Случаи на неизвършване на дейност

1. Ако физическо или юридическо 
лице, което притежава индивидуални 
квоти, престане да отговаря на 
условията, посочени в член 105а, 
буква в) през дванадесетмесечен 
период, съответните количества се 
връщат в националния резерв не по-
късно от 1 април на следващата 
календарна година, освен ако 
съответното лице преди тази дата 
не стане отново производител по 
смисъла на член 105а, буква в). Ако 
съответното лице стане отново 
производител най-късно до края на 
втория дванадесетмесечен период 
след оттегляне на количествата, 
индивидуалната оттеглена квота се 
връща на това лице изцяло или 
частично не по-късно от 1 април след 
датата на подаване на заявлението. 
2. Ако даден производител не предлага 
на пазара количество, равно на поне 
85 % от своята индивидуална квота, 
през най-малко един 
дванадесетмесечен период, 
съответната държава членка може 
да реши дали и при какви условия 
неизползваната квота или част от 
нея да бъде върната в националния 
резерв. Държавите членки могат да 
определят условията, при които една 
квота може да се разпредели отново 
на въпросния производител, ако той 
възобнови предлагането на пазара.  
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при 
форсмажорни обстоятелства и при 
надлежно обосновани случаи, които 
временно засягат производствения 
капацитет на съответните 
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производители и са признати за 
такива от компетентните органи.

Or. pt

Изменение 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 с (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 103с
Случаи на неизвършване на дейност

1. Ако физическо или юридическо 
лице, което притежава индивидуални 
квоти, престане да произвежда и да 
пуска на пазара мляко през 
дванадесетмесечен период, 
съответните количества се връщат в 
националния резерв не по-късно от 
1 април на следващата календарна 
година, освен ако това лице не стане 
отново производител преди тази 
дата.
Ако това лице стане отново 
производител не по-късно от края на 
втория дванадесетмесечен период 
след оттегляне, цялата индивидуална 
квота или частта от нея, която е 
била отнета, се връща на това лице 
не по-късно от 1 април след датата 
на подаване на заявлението.
2. Ако производителите не предлагат 
на пазара количество, равно на поне 
85 % от тяхната индивидуална 
квота, през най-малко един 
дванадесетмесечен период, 
държавите членки могат да решат 
дали и при какви условия 
неизползваната квота или част от 
нея да бъде върната в националния 
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резерв. Държавите членки могат да 
определят при какви условия една 
квота може да се отпусне обратно на 
въпросния производител, ако той 
възобнови предлагането на пазара.
3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при 
форсмажорни обстоятелства и при 
надлежно обосновани случаи, които 
временно засягат производствения 
капацитет на съответните 
производители и са признати за 
такива от компетентните органи.

Or. es

Изменение 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 103 т (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103т
Временни прехвърляния

1. До края на всеки дванадесетмесечен 
период държавите членки 
разрешават за съответния период 
временното прехвърляне на част от 
индивидуалните квоти, които 
производителите, имащи право да 
разполагат с тях, не възнамеряват да 
използват.
Държавите членки могат да 
регулират операциите по прехвърляне 
според съответните категории 
производители или структури за 
млекопроизводство, могат да ги 
ограничат до равнището на изкупвача 
или в рамките на регионите, да 
разрешават пълно прехвърляне в 
случаите, посочени в член 105и, 
параграф 3, и да определят до каква 



PE494.484v01-00 184/198 AM\909518BG.doc

BG

степен лицето, което прехвърля 
количеството, може да повтори 
операциите по прехвърляне.
2. Всяка държава членка може да 
реши да не прилага параграф 1 въз 
основа на единия или двата следни 
критерия:
а) необходимостта от улесняване на 
структурни промени и корекции;
б) приоритетни административни 
нужди.

Or. pl

Изменение 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 т (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103т
Временни прехвърляния

1. Преди края на всеки 
дванадесетмесечен период държавите 
членки разрешават за съответния 
период временното прехвърляне на 
части от индивидуалните квоти,  
които производителите, имащи 
право да разполагат с тях, нямат 
намерение да използват. Държавите 
членки могат да регулират 
операциите по прехвърляне според 
съответните категории 
производители или структури за 
млекопроизводство, могат да ги 
ограничат до равнището на изкупвача 
или в рамките на регионите, да 
разрешават пълно прехвърляне в 
случаите, посочени в член 105з, 
параграф 3, и да определят до каква 
степен лицето, което прехвърля 
количеството, може да повтори 
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операциите по прехвърляне.
2. Всяка държава членка може да 
реши да не прилага параграф 1 въз 
основа на единия или и двата от 
следните критерии:
а) необходимостта от улесняване на 
структурни промени и коригиране;
б) приоритетни административни 
нужди.

Or. pt

Изменение 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 т (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103т
Временни прехвърляния

1. До края на всеки дванадесетмесечен 
период държавите членки 
разрешават за съответния период 
временното прехвърляне на част от 
индивидуалните квоти, които няма 
да бъдат използвани от 
производителите, имащи право да 
разполагат с тях. Държавите членки 
могат да регулират операциите по 
прехвърляне според съответните 
категории производители или 
структури за млекопроизводство, 
могат да ги ограничат до равнището 
на изкупвача или в рамките на 
регионите, да разрешават пълно 
прехвърляне в случаите, посочени в 
член 101ж, параграф 3, и да определят 
до каква степен лицето, което 
прехвърля количеството, може да 
повтори операциите по прехвърляне.
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2. Всяка държава членка може да 
реши да не прилага параграф 1 въз 
основа на единия или двата следни 
критерия:
а) необходимостта от улесняване на 
структурни промени и корекции;
б) приоритетни административни 
нужди.

Or. es

Изменение 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Предложение за регламент
Член 103 у (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103у
Прехвърляне на квоти заедно със 

земята
1. Индивидуалните квоти се 
прехвърлят заедно със стопанството 
на производителите, които го 
получават при продажба, отдаване 
под наем, действително или очаквано 
наследяване или чрез всякакъв друг вид 
прехвърляне, който има сходни 
правни последици за 
производителите, в съответствие с 
подробните правила, които 
държавите членки следва да 
установят, като се вземат предвид 
площите, използвани за производство 
на мляко, или други обективни 
критерии и — когато е приложимо, 
наличието на споразумение между 
страните. Частта от квотата, 
която не е прехвърлена заедно със 
стопанството, ако има такива 
случаи, се добавя към националния 
резерв.
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2. Когато квоти са прехвърлени или се 
прехвърлят в съответствие с 
параграф 1 чрез селскостопански 
договори за наем или по друг начин, 
водещ до сходни правни последици, 
държавите членки могат да решат 
квотата да не се прехвърля заедно със 
стопанството въз основа на 
обективни критерии и с цел да се 
осигури квотите да се предоставят 
само на производители.
3. Когато се прехвърля земя на 
публични институции и/или за 
използване в обществена полза, или 
когато прехвърлянето се осъществява 
с неземеделски цели, държавите 
членки осигуряват предприемането на 
необходимите мерки за защита на 
законните интереси на страните, и 
по-специално производителите, 
които отстъпват такава земя, да 
имат възможност да продължат 
производството на мляко, ако 
желаят.
4. Когато няма съгласие между 
страните, в случаите на договори за 
наем, чиито срокове изтичат и за 
които няма възможност да бъдат 
продължени при подобни условия, или 
при ситуации със сходни правни 
последици, въпросните индивидуални 
квоти се прехвърлят изцяло или 
частично на производителя, който ги 
получава, в съответствие с 
разпоредби, приети от държавите 
членки, като се вземат предвид 
законните интереси на страните.

Or. pl

Изменение 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 у (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103у
Прехвърляне на квоти заедно със 

земята
1. Индивидуалните квоти се 
прехвърлят заедно със стопанството 
на производителите, които го 
получават при продажба, отдаване 
под наем, действително или очаквано 
наследяване или чрез всякакъв друг вид 
прехвърляне, който има сходни 
правни последици за 
производителите, в съответствие с 
подробните правила, които 
държавите членки трябва да 
установят, като се вземат предвид 
площите, използвани за производство 
на мляко, или други обективни 
критерии и — когато е приложимо, 
наличието на споразумение между 
страните. Частта от квотата, 
която не е прехвърлена заедно със 
стопанството, ако има такива 
случаи, се добавя към националния 
резерв.
2. Когато квоти са прехвърлени или се 
прехвърлят в съответствие с 
параграф 1 чрез селскостопански 
договори за наем или по друг начин, 
водещ до сходни правни последици, 
държавите членки могат да решат 
квотата да не се прехвърля заедно със 
стопанството въз основа на 
обективни критерии и с цел да се 
гарантира, че квотите се 
предоставят само на производители.
3. Когато се прехвърля земя на 
публични институции и/или за 
използване в обществена полза, или 
когато прехвърлянето се осъществява 
с неземеделски цели, държавите 
членки осигуряват предприемането на 
необходимите мерки за защита на 
законните интереси на страните, и 
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по-специално производителите, 
които отстъпват такава земя, да 
имат възможност да продължат 
производството на мляко, ако 
желаят.
4. Ако няма съгласие между 
страните, когато сроковете на 
договори за наем изтичат и няма 
възможност да бъдат продължени 
при подобни условия, или при 
ситуации със сходни правни 
последици, въпросните индивидуални 
квоти се прехвърлят изцяло или 
частично на производителя, който ги 
получава, в съответствие с 
разпоредби, приети от държавите 
членки, като се вземат предвид 
законните интереси на страните.

Or. pt

Изменение 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 у (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103у
Прехвърляне на квоти заедно със 

земята
1. Индивидуалните квоти се 
прехвърлят заедно със стопанството 
на производителите, които го 
получават при продажба, отдаване 
под наем, действително или очаквано 
наследяване или чрез всякакъв друг вид 
прехвърляне, който има сходни 
правни последици за 
производителите, в съответствие с 
подробните правила, които 
държавите членки трябва да 
установят, като се вземат предвид 
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площите, използвани за производство 
на мляко, или други обективни 
критерии и — когато е приложимо, 
наличието на споразумение между 
страните. Частта от квотата, 
която не е прехвърлена заедно със 
стопанството, ако има такива 
случаи, се добавя към националния 
резерв.
2. Когато квоти са прехвърлени или се 
прехвърлят в съответствие с 
параграф 1 чрез селскостопански 
договори за наем или по друг начин, 
водещ до сходни правни последици, 
държавите членки могат да решат 
квотата да не се прехвърля заедно със 
стопанството въз основа на 
обективни критерии и с цел да се 
осигури квотите да се предоставят 
само на производители.
3. Когато се прехвърля земя на 
публични институции и /или за 
използване в полза на обществен 
интерес, или когато прехвърлянето се 
осъществява с неземеделски цели, 
държавите членки осигуряват 
предприемането на необходимите 
мерки за защита на законните 
интереси на страните, и по-
специално с цел производители, които 
отстъпват такава земя, да имат 
възможност да продължат 
производството на мляко, ако 
желаят.
4. Когато няма съгласие между 
страните, в случаите на договори за 
наем, чиито срокове изтичат и за 
които няма възможност да бъдат 
продължени при подобни условия, или 
при ситуации със сходни правни 
последици, въпросните индивидуални 
квоти се прехвърлят изцяло или 
частично на производителя, който ги 
получава, в съответствие с 
разпоредби, приети от държавите 
членки, като се вземат предвид 
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законните интереси на страните.

Or. es

Изменение 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 103 ф (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ф
Специални мерки за прехвърляне
1. С цел успешното преструктуриране 
на производството на мляко или 
подобряване на състоянието на 
околната среда и в съответствие с 
подробни правила, които следва да 
приемат, като вземат предвид 
законните интереси на засегнатите 
страни, държавите членки могат:
а) да предоставят обезщетения, чрез 
една или повече ежегодни вноски, на 
производители, които решават да 
спрат за постоянно производството 
на част или на цялото количество 
произвеждано от тях мляко и да 
върнат така освободените 
индивидуални квоти в националния 
резерв;
б) да определят на базата на 
обективни критерии условията, при 
които производителите в началото 
на определен дванадесетмесечен 
период могат да получат срещу 
заплащане преразпределение от 
страна на компетентната 
институция или орган, определен от 
компетентната институция, на 
индивидуални квоти, които са 
окончателно освободени в края на 
предходния дванадесетмесечен период 
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от други производители срещу 
обезщетение, изплатено на една или 
повече ежегодни вноски, равно по 
размер на посоченото по-горе 
плащане;
в) да централизират и упражняват 
контрол върху прехвърлянето на 
квоти без земя;
г) да предвидят в случаите, в които се 
прехвърля земя с цел подобряване на 
състоянието на околната среда, 
отпускането на въпросната 
индивидуална квота на производител, 
който се отказва от земята, но би 
искал да продължи производството 
на мляко;
д) въз основа на обективни критерии 
да определят регионите или 
областите за събиране, в рамките на 
които е разрешено постоянното 
прехвърляне на квоти без прехвърляне 
на съответната земя, с цел 
подобряване структурата на 
производството на мляко;
е) след подаване на заявление от 
страна на производителя до 
компетентната институция или 
орган, определен от тази 
институция, да разрешават 
окончателното прехвърляне на квоти 
без прехвърляне на съответната земя 
или обратното, с цел подобряване 
структурата на производството на 
мляко на равнище стопанство или 
създаване на възможност за 
екстензификация на производството.
2. Параграф 1 може да се прилага на 
национално равнище, на подходящото 
териториално равнище или в 
специфични области за събиране.

Or. pl
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Изменение 1546
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 103 ф (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ф
Специални мерки за прехвърляне

1. С цел успешното преструктуриране 
на производството на мляко или 
подобряване на състоянието на 
околната среда и в съответствие с 
подробни правила, които следва да 
приемат, като вземат предвид 
законните интереси на засегнатите 
страни, държавите членки могат:
а) да предоставят обезщетения, чрез 
една или повече ежегодни вноски, на 
производители, които решават да 
спрат за постоянно производството 
на част или на цялото количество 
произвеждано от тях мляко и да 
върнат така освободените 
индивидуални квоти в националния 
резерв;
б) да определят на базата на 
обективни критерии условията, при 
които производителите в началото 
на определен дванадесетмесечен 
период могат да получат срещу 
заплащане преразпределение от 
страна на компетентната 
институция или орган, определен от 
компетентната институция, на 
индивидуални квоти, които са 
окончателно освободени в края на 
предходния дванадесетмесечен период 
от други производители срещу 
обезщетение, изплатено на една или 
повече ежегодни вноски, равно по 
размер на посоченото по-горе 
плащане;
в) да централизират и упражняват 
контрол върху прехвърлянето на 
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квоти без земя;
г) да предвидят в случаите, в които се 
прехвърля земя с цел подобряване на 
състоянието на околната среда, 
отпускането на въпросната 
индивидуална квота на производител, 
който се отказва от земята, но би 
искал да продължи производството 
на мляко;
д) въз основа на обективни критерии 
да определят регионите или 
областите за събиране, в рамките на 
които е разрешено постоянното 
прехвърляне на квоти без прехвърляне 
на съответната земя, с цел 
подобряване структурата на 
производството на мляко;
е) след подаване на заявление от 
страна на производителя до 
компетентната институция или 
орган, определен от тази 
институция, да разрешават 
окончателното прехвърляне на квоти 
без прехвърляне на съответната земя 
или обратното, с цел подобряване 
структурата на производството на 
мляко на равнище стопанство или 
създаване на възможност за 
екстензификация на производството.
2. Параграф 1 може да се прилага на 
национално равнище, на подходящото 
териториално равнище или в 
специфични области за събиране.

Or. pl

Изменение 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 103 ф (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ф
Специални мерки за прехвърляне

1. С цел успешното преструктуриране 
на производството на мляко или 
подобряване на състоянието на 
околната среда и в съответствие с 
подробни правила, които следва да 
приемат, като вземат предвид 
законните интереси на засегнатите 
страни, държавите членки могат:
а) да предоставят обезщетения, чрез 
една или повече ежегодни вноски, на 
производители, които решават да 
спрат за постоянно производството 
на част или на цялото количество 
произвеждано от тях мляко и да 
върнат така освободените 
индивидуални квоти в националния 
резерв;
б) да определят на базата на 
обективни критерии условията, при 
които на производителите в 
началото на определен 
дванадесетмесечен период могат
срещу заплащане да бъдат 
преразпределени индивидуални квоти 
от компетентната институция или 
орган, определен от компетентната 
институция, когато те са 
окончателно освободени в края на 
предшестващия дванадесетмесечен 
период от други производители, срещу 
плащането, на една или повече 
годишни вноски, на обезщетение, 
равно по размер на горепосоченото 
плащане;
в) да централизират и упражняват 
контрол върху прехвърлянето на 
квоти без земя;
г) да предвидят, когато се прехвърля 
земя с цел подобряване на 
състоянието на околната среда, 
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отпускането на въпросната 
индивидуална квота на производител, 
който се отказва от земята, но би 
искал да продължи производството 
на мляко;
д) въз основа на обективни критерии 
да определят регионите или 
областите за събиране, в рамките на 
които, с оглед подобряване 
структурата на производството на 
мляко, е разрешено постоянното 
прехвърляне на квоти без съответно 
прехвърляне на земя;  
е) след подаване на заявление от 
страна на производителя до 
компетентната институция или 
орган, определен от тази 
институция, да разрешават 
окончателното прехвърляне на квоти 
без съответно прехвърляне на земя 
или обратното, с цел подобряване 
структурата на производството на 
мляко на равнище стопанство или 
екстензификация на производството.
2. Параграф 1 може да се прилага на 
национално равнище, на подходящото 
териториално равнище или в 
специфични области за събиране.

Or. pt

Изменение 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 103 ф (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103ф
Специални мерки за прехвърляне

1. С цел успешното преструктуриране 
на производството на мляко или 
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подобряване на състоянието на 
околната среда и в съответствие с 
подробни правила, които следва да 
приемат, като вземат предвид 
законните интереси на засегнатите 
страни, държавите членки могат:
а) да предоставят обезщетения, чрез 
една или повече ежегодни вноски, на 
производители, които решават да 
спрат за постоянно производството 
на част или на цялото количество 
произвеждано от тях мляко и да 
върнат така освободените 
индивидуални квоти в националния 
резерв;
б) да определят на базата на 
обективни критерии условията, при 
които производителите в началото 
на определен дванадесетмесечен 
период могат да получат срещу 
заплащане преразпределение от 
страна на компетентната 
институция или орган, определен от 
компетентната институция, на 
индивидуални квоти, които са 
окончателно освободени в края на 
предходния дванадесетмесечен период 
от други производители срещу 
обезщетение, изплатено на една или 
повече ежегодни вноски, равно по 
размер на посоченото по-горе 
плащане;
в) да централизират и упражняват 
контрол върху прехвърлянето на 
квоти без земя;
г) да предвидят в случаите, в които се 
прехвърля земя с цел подобряване на 
състоянието на околната среда, 
отпускането на въпросната
индивидуална квота на производител, 
който се отказва от земята, но би 
искал да продължи производството 
на мляко;
д) въз основа на обективни критерии 
да определят регионите или 
областите за събиране, в рамките на 
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които е разрешено постоянното 
прехвърляне на квоти без прехвърляне 
на съответната земя, с цел 
подобряване структурата на 
производството на мляко;
е) след подаване на заявление от 
страна на производителя до 
компетентната институция или 
орган, определен от тази 
институция, да разрешават 
окончателното прехвърляне на квоти 
без прехвърляне на съответната земя 
или обратното, с цел подобряване 
структурата на производството на 
мляко на равнище стопанство или 
създаване на възможност за 
екстензификация на производството.
2. Параграф 1 може да се прилага на 
национално равнище, на подходящото 
териториално равнище или в 
специфични области за събиране.

Or. es


