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

Propunere de regulament
Partea II – Titlul II – Capitolul I a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

TITLUL II
CAPITOLUL Ia

Reglementarea producției
Articolul 100a

Cote din sectorul laptelui
(1) Sistemul existent al cotelor de 
producție de lapte rămâne în vigoare și 
după 2015. În cel mai scurt termen 
posibil, cotele se ajustează în funcție de 
necesitățile fiecărui stat membru și de 
nivelul său relativ al capacității de 
producție instalată. 
(2) Comisia prezintă o propunere de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind cotele naționale de 
lapte, care trebuie să prevadă ajustarea 
menționată la alineatul (1); calendarul 
trebuie stabilit astfel încât să facă posibilă 
intrarea în vigoare a regulamentului la 1 
iulie 2014. 

Articolul 100b
Drepturile de plantare a viței de vie 

(1) Regimul existent al drepturilor de 
plantare din sectorul vitivinicol rămâne în 
vigoare și după 2015.
(2) Comisia evaluează necesitatea 
eventualelor ajustări și adaptări ale 
regimului actual și prezintă în timp util o 
propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a unor măsuri speciale 
destinate regiunilor în care viticultura 
constituie principala activitate, cu scopul 
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de a prezerva caracteristicile distinctive 
ale produselor viticole din regiunile 
respective; calendarul trebuie stabilit 
astfel încât să facă posibilă intrarea în 
vigoare a regulamentului la 1 iulie 2014.  

Articolul 100 c
Cote în sectorul zahărului

(1) Regimul existent al cotelor din 
sectorul zahărului rămâne în vigoare și 
după 2015. În cel mai scurt termen 
posibil, cotele se ajustează în funcție de 
nivelurile capacității de producție 
instalată și/sau potențială din fiecare stat 
membru. 
(2) Comisia prezintă o propunere de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind cotele naționale din 
sectorul zahărului, care trebuie să 
prevadă ajustarea menționată la alineatul 
(1); calendarul trebuie stabilit astfel încât 
să facă posibilă intrarea în vigoare a 
regulamentului la 1 iulie 2014. 

Articolul 100 d
Alte sectoare

(1) Până la 1 iulie 2014, Comisia prezintă 
un studiu privind impactul întreruperii 
instrumentelor de reglementare și de 
distribuție aplicabile producției din alte 
sectoare din statele membre. 
(2) Pe baza concluziilor studiului 
menționat la alienatul (1), Comisia 
prezintă, în timp util, propuneri de 
instituire a unor regimuri de cote în alte 
sectoare, dacă acestea sunt necesare 
pentru a permite o repartizare echilibrată 
a producției în statele membre, ținând 
seama de posibilitățile și potențialul 
fiecărui stat membru și permițând 
totodată o dezvoltare diferențiată a 
statelor membre care prezintă deficitele 
cele mai ridicate în sectoarele respective. 

Or. pt
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Amendamentul 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul 2 – capitolul 2 – secțiunea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

MĂSURI SPECIFICE

Or. es

Amendamentul 1418
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100 a
Durata și reinstituirea cotei

Cu excepția articolului 101 alineatele (1), 
(2b), (2d) și (2e) și a articolului 101a, 
prezenta secțiune se aplică până la 
sfârșitul anului de comercializare 
2019/2020.
Statelor membre care, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al 
Consiliului, au renunțat la propriile cote 
li se alocă o cotă echivalentă celei la care 
au renunțat, în cazul în care regimul se 
prelungește până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019-2020.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate privind condițiile în 
care un stat membru își poate reinstitui 
cota. 

Or. en
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Amendamentul 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 100a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100a
Durata

Cu excepția articolului 101 alineatele (1), 
(2b), (2d) și (2e) și a articolului 101a, 
prezenta secțiune se aplică numai până la 
sfârșitul anului de comercializare 
2019/2020.

Or. es

Justificare

Pentru toate amendamentele la această secțiune, este vorba despre reluarea și actualizarea 
regimului de cote pentru zahăr (și a articolelor conexe necesare), astfel cum se stabilește în 
propunerea de regulament (COM(2010)799), care aliniază OCP unică la dispozițiile 
Tratatului de la Lisabona. La articolul 101l litera (e) se introduce totuși un mecanism de 
recalificare automată a zahărului peste cotă în zahăr căruia i se aplică o cotă, pentru a 
preveni sau a gestiona situațiile tensionate de pe piață.

Amendamentul 1420
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100a
Durata

Prezenta secțiune se aplică de la 
începutului anului de comercializare 
2015-2016 pentru zahăr, și anume de la 1 
octombrie 2015. Cu excepția 
articolului 101 alineatul (1) primul 
paragraf alineatul (2) literele (b), (d) și (e) 
și a articolului 101a, prezenta secțiune se
aplică până la sfârșitul anului de 
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comercializare 2019/2020 pentru zahăr, și 
anume până la 30 septembrie 2020.

Or. pl

Amendamentul 1421
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100 a
Durata

Prezenta secțiune se aplică începând cu 
anul de comercializare 2015-2016, care 
începe la 1 octombrie 2015. Cu excepția 
articolului 101 alineatul (1) primul 
paragraf alineatul (2) literele (b), (d) și (e) 
și a articolului 101a, prezenta secțiune se 
aplică până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020, și anume până 
la 30 septembrie 2020.

Or. fr

Amendamentul 1422
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 100 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 100 a
Durata

Prezenta secțiune se aplică de la începutul 
anului de comercializare 2015-2016 
pentru zahăr, și anume de la 1 octombrie 
2015. Cu excepția articolului 101 
alineatul (1) primul paragraf alineatul (2) 
literele (b), (d) și (e) și a articolului 101a, 
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prezenta secțiune se aplică până la 
sfârșitul anului de comercializare 
2019/2020 a zahărului, și anume până la 
30 septembrie 2020. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să evite orice lacună care ar putea apărea (în funcție de 
data intrării în vigoare a propunerii [COM(2011)626]) în punerea în aplicare a deciziei 
politice adoptate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de menținere a regimului 
pentru zahăr până la 30 septembrie 2015. Amendamentul urmărește evitarea situației în care 
același an de comercializare este reglementat de două cadre juridice.

Amendamentul 1423
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 eliminat
Acorduri în sectorul zahărului

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri 
interprofesionale scrise încheiate între 
producătorii de sfeclă de zahăr și de 
trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.
(2) Ținând seama de particularitățile 
sectorului zahărului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, cu privire 
la condițiile care reglementează 
acordurile menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 1424
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri 
interprofesionale scrise încheiate între 
producătorii de sfeclă de zahăr și de 
trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.

eliminat

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri 
interprofesionale scrise încheiate între 
producătorii de sfeclă de zahăr și de 
trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.

(1) Actualul regim de cote aplicabil 
zahărului în vigoare în UE trebuie 
prelungit până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019-2020, iar zahărul 
produs în afara cotei trebuie redesemnat 
în mod automat drept zahăr supus cotei.

Or. en

Amendamentul 1426
Petri Sarvamaa
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Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri 
interprofesionale scrise încheiate între 
producătorii de sfeclă de zahăr și de 
trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.

(1) Actualul regim de cote aplicabil 
zahărului în vigoare în UE trebuie 
prelungit până la sfârșitul anului de 
comercializare 2030, iar zahărul produs 
în afara cotei trebuie redesemnat în mod 
automat drept zahăr supus cotei.

Or. en

Amendamentul 1427
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri interprofesionale 
scrise încheiate între producătorii de sfeclă 
de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune 
și întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr sunt reglementate de 
acorduri sectoriale încheiate între 
producătorii din Uniune ai acestor materii 
prime și întreprinderile producătoare de 
zahăr din Uniune.

Or. en

Amendamentul 1428
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri interprofesionale 
scrise încheiate între producătorii de sfeclă 
de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv contractele de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri interprofesionale 
scrise încheiate între producătorii de sfeclă 
de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune
sau, în numele lor, de organizațiile din 
care fac parte, și întreprinderile 
producătoare de zahăr din Uniune sau, în 
numele lor, de organizațiile din care fac 
parte.

Până la sfârșitul anului de comercializare 
2019-2020, aceste acorduri 
interprofesionale sunt conforme 
dispozițiilor de la alineatul (2a), din anexa 
IIId și din anexa II partea IA punctul 11.

Or. fr

Amendamentul 1429
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri interprofesionale 
scrise încheiate între producătorii de sfeclă 
de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr sau, în numele lor, 
organizațiile din care fac parte, inclusiv
contractele de livrare anterioare 
însămânțărilor, sunt reglementate de 
acorduri interprofesionale scrise încheiate 
între producătorii de sfeclă de zahăr și de 
trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune sau, în numele acestora, 
organizațiile din care fac parte.

Condițiile respectă dispozițiile din anexa 
IIId punctul 2a [C1] și din anexa II 
partea Ia punctul 11 [C2] până la sfârșitul 
anului de comercializare a zahărului 
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2019/2020, și anume până la 30 
septembrie 2020.

Or. en

Justificare

Primul paragraf ar trebui să se aplice atât înainte, cât și după 2020, astfel încât condițiile de 
achiziție a sfeclei și a trestiei de zahăr, inclusiv contractele de livrare anterioare 
însămânțărilor, să rămână obligatorii pentru sectorul zahărului. Totuși, cel de-al doilea 
paragraf nu ar trebui să se aplice înainte de sfârșitul anului de comercializare a zahărului 
2019-2020, deoarece anexele conțin anumiți termeni și anumite condiții referitoare la OCP 
unică a UE pentru zahăr, inclusiv sistemul cotelor.

Amendamentul 1430
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri interprofesionale 
scrise încheiate între producătorii de sfeclă 
de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv contractele de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri interprofesionale 
scrise încheiate între producătorii de sfeclă 
de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune 
sau organizațiile din care fac parte și care 
acționează în numele acestora și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune sau organizațiile din care fac parte 
și care acționează în numele acestora .
Condițiile respectă dispozițiile din anexa 
IIId punctul 2 litera (a) și din anexa II 
partea I punctul 11 până la sfârșitul 
anului de comercializare a zahărului 
2019/2020, și anume până la 30 
septembrie 2020.

Or. pl

Amendamentul 1431
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv acordurile de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri interprofesionale 
scrise încheiate între producătorii de sfeclă 
de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune.

(1) Condițiile de achiziție a sfeclei și a 
trestiei de zahăr, inclusiv contractele de 
livrare anterioare însămânțărilor, sunt 
reglementate de acorduri interprofesionale 
scrise încheiate între producătorii de sfeclă 
de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune
sau, în numele acestora, între 
organizațiile din care fac parte și 
întreprinderile producătoare de zahăr din 
Uniune și sunt conforme dispozițiilor de la 
alineatul (2a), din anexa IIId și anexa II 
partea Ia punctul 11.

Or. fr

Amendamentul 1432
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acordurile sectoriale și contractele de 
livrare sunt conforme dispozițiilor 
alineatului (3) și condițiilor care urmează 
a fi determinate de către Comisie, în 
special în privința cumpărării, livrării, 
recepției și plății sfeclei de zahăr.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând seama de particularitățile 
sectorului zahărului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, cu privire 
la condițiile care reglementează 
acordurile menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1434
Vicky Ford

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând seama de particularitățile 
sectorului zahărului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, cu privire 
la condițiile care reglementează 
acordurile menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1435
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând seama de particularitățile 
sectorului zahărului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, cu privire 
la condițiile care reglementează 

eliminat
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acordurile menționate la alineatul (1) din 
prezentul articol.

Or. fr

Amendamentul 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În contractele de livrare se stabilește 
o distincție între tipurile de sfeclă în 
funcție de ce vor reprezenta cantitățile de 
zahăr produse din sfecla de zahăr:
(a) zahăr căruia i se aplică o cotă sau
(b) zahăr peste cotă.

Or. es

Amendamentul 1437
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În contractele de livrare se stabilește 
o distincție între tipurile de sfeclă în 
conformitate cu faptul că acele cantități 
de zahăr care vor fi produse din sfeclă 
reprezintă:
(a) zahăr căruia i se aplică o cotă;
(b) zahăr peste cotă.

Or. en
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Amendamentul 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fiecare întreprindere producătoare 
de zahăr furnizează statului membru în 
care produce zahăr următoarele 
informații:
(a) cantitățile de sfeclă menționate la 
alineatul (2a) litera (a) pentru care a 
încheiat contracte de livrare înaintea 
însămânțărilor, precum și conținutul de 
zahăr pe baza căruia s-au întocmit aceste 
contracte;
(b) randamentul corespunzător prevăzut.
Statele membre pot solicita informații 
suplimentare.

Or. es

Amendamentul 1439
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fiecare întreprindere producătoare 
de zahăr furnizează statului membru în 
care produce zahăr următoarele 
informații:
(a) cantitățile de sfeclă menționate la 
alineatul (3) litera (a) pentru care a 
încheiat contracte de livrare anterioare 
însămânțărilor, precum și conținutul de 
zahăr pe baza căruia s-au întocmit aceste 
contracte;
(b) randamentul corespunzător prevăzut.
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Statele membre pot solicita informații 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Întreprinderile producătoare de 
zahăr care nu au încheiat, înaintea 
însămânțărilor, contracte de livrare la 
prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o 
cotă, astfel cum se prevede la 
articolul 101g, pentru o cantitate de sfeclă 
corespunzătoare zahărului căruia i se 
aplică o cotă, ajustată, după caz, cu 
coeficientul de retragere preventivă 
stabilit în conformitate cu articolul 101d 
alineatul (2) primul paragraf, au obligația 
de a achita, pentru toată cantitatea de 
sfeclă pe care o transformă în zahăr, cel 
puțin prețul minim al sfeclei căreia i se 
aplică o cotă.

Or. es

Amendamentul 1441
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Întreprinderile producătoare de 
zahăr care nu au încheiat, anterior 
însămânțărilor, contracte de livrare 
pentru o cantitate de sfeclă 
corespunzătoare zahărului căruia i se 
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aplică o cotă la prețul minim al sfeclei 
căreia i se aplică o cotă au obligația de a 
achita, pentru toată cantitatea de sfeclă pe 
care o transformă în zahăr, cel puțin 
prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o 
cotă.

Or. en

Amendamentul 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Sub rezerva aprobării de către statul 
membru în cauză, acordurile 
interprofesionale pot deroga de la 
dispozițiile alineatelor (2a), (2b) și (2c).

Or. es

Amendamentul 1443
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 f
(2d) Sub rezerva aprobării statului 
membru în cauză, acordurile sectoriale 
pot deroga de la dispozițiile alineatelor (3) 
și (4).

Or. en

Amendamentul 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) În absența unor acorduri sectoriale, 
statul membru în cauză ia măsurile 
compatibile cu prezentul regulament, 
necesare pentru a proteja interesele 
părților în cauză.

Or. es

Amendamentul 1445
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) În absența unor acorduri sectoriale, 
statul membru în cauză ia măsurile 
compatibile cu prezentul regulament, 
necesare pentru a proteja interesele 
părților în cauză.

Or. en

Amendamentul 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101a
Notificări de prețuri pe piața zahărului

Comisia poate, prin acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), institui un 
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sistem de notificare privind prețurile 
practicate pe piața zahărului, care 
cuprinde un mecanism de publicare a 
nivelurilor respectivelor prețuri.
Sistemul respectiv funcționează în baza 
informațiilor comunicate de 
întreprinderile producătoare de zahăr alb 
sau de alți operatori economici 
participanți la comerțul cu zahăr. Aceste 
informații sunt confidențiale.
Comisia se asigură că informațiile 
publicate nu permit identificarea 
prețurilor practicate de către diferite 
întreprinderi sau operatori economici 
individuali.

Or. es

Amendamentul 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101b
Restituiri la producție

(1) O restituire la producție poate fi 
acordată, până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020, pentru 
produsele din sectorul zahărului 
enumerate în anexa I partea III literele 
(b)-(e), dacă zahărul excedentar sau 
importat, izoglucoza excedentară sau 
siropul de inulină excedentar nu sunt 
disponibile la un preț corespunzător 
prețului mondial pentru fabricarea 
produselor menționate la articolul 101m 
alineatul (2) literele (b) și (c).
(2) Restituirile la producție menționate la 
alineatul (1) sunt stabilite de Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
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procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).
(3) Pentru a ține seama de 
particularitățile pieței zahărului în afara 
cotei din Uniune, Comisia poate adopta, 
prin intermediul actelor delegate adoptate 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 160, 
condițiile de acordare a restituirilor la 
producție menționate în prezenta secțiune.

Or. es

Amendamentul 1448
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 101 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 d
Retragerea zahărului de pe piață

(1) Ținând seama de necesitatea 
remedierii situațiilor de excedent 
determinate pe baza bilanțului estimativ al 
aprovizionării și având în vedere 
angajamentele Uniunii care derivă din 
acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, Comisia poate 
decide, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, să retragă de pe piață, 
pe durata unui anumit an de 
comercializare, cantitățile de zahăr, de 
izoglucoză sau de zahăr de inulină 
produse în cadrul cotelor și care depășesc 
pragul calculat în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol.
În acest caz, importurile de zahăr alb și 
zahăr brut din toate sursele se retrag de 
pe piață cu același procentaj pentru anul 
de comercializare în cauză. 
(2) Pragul de retragere menționat la 
alineatul (1) se calculează, pentru fiecare 
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întreprindere care deține o cotă, 
înmulțind cota aferentă cu un coeficient 
care poate fi stabilit de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2) până cel târziu 
la data de 28 februarie din anul de 
comercializare precedent, pe baza 
estimărilor cu privire la tendințele pieței.
Pe baza estimărilor actualizate cu privire 
la tendințele pieței, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare și până la data de 31 octombrie a 
anului de comercializare în cauză, fie să 
ajusteze coeficientul, fie să stabilească un 
coeficient, în cazul în care nu s-a fixat 
niciun coeficient în temeiul primului 
paragraf.
(3) Fiecare întreprindere care dispune de 
o cotă sau de o licență de import 
depozitează, pe propria cheltuială, până la 
începutul anului de comercializare 
următor, cantitățile de zahăr produse în 
cadrul unei cote care depășesc pragul 
calculat în conformitate cu alineatul (2). 
Cantitățile de zahăr, de izoglucoză sau de 
sirop de inulină retrase de pe piață pe 
parcursul unui an de comercializare sunt 
considerate primele cantități produse în 
cadrul cotei aferente anului de 
comercializare următor.
Prin derogare de la primul paragraf, 
luând în considerare tendințele estimate 
ale pieței zahărului, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să considere, pentru anul de 
comercializare în curs și/sau următor, că 
toată cantitatea de zahăr, de izoglucoză 
sau de sirop de inulină retrasă sau doar o 
parte din aceasta este:
(a) zahăr excedentar, izoglucoză 
excedentară sau sirop de inulină 
excedentar, care poate fi transformat(ă) 
în zahăr industrial, izoglucoză industrială 
sau sirop de inulină industrial; sau
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(b) o producție căreia i se aplică cote 
temporare, din care o parte poate fi 
rezervată exportului în temeiul 
angajamentelor Uniunii care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.
(4) În cazul în care aprovizionarea cu 
zahăr în Uniune nu este adecvată, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, ca o 
anumită cantitate de zahăr, de izoglucoză 
sau de sirop de inulină retras să poată fi 
vândută pe piața Uniunii înainte de 
sfârșitul perioadei de retragere.
(5) În cazul în care zahărul retras este 
considerat prima producție de zahăr din 
anul de comercializare următor, prețul 
minim corespunzător anului de 
comercializare respectiv se plătește 
cultivatorilor de sfeclă.
În cazul în care zahărul retras devine 
zahăr industrial sau este exportat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (a) 
și (b) din prezentul articol, cerințele 
prevăzute la articolul 101x cu privire la 
prețul minim nu se aplică.
În cazul în care zahărul retras este vândut 
pe piața Uniunii înainte de sfârșitul 
perioadei de retragere în conformitate cu 
alineatul (4), cultivatorilor de sfeclă li se 
plătește prețul minim corespunzător 
anului de comercializare în curs.
(6) Actele de punere în aplicare stabilite 
în temeiul prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1449
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 101 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101d
Retragerea zahărului de pe piață

(1) Ținând seama de necesitatea 
remedierii situațiilor de excedent 
determinate pe baza bilanțului estimativ al 
aprovizionării și având în vedere 
angajamentele Uniunii care derivă din 
acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, Comisia poate 
decide, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, să retragă de pe piață, 
pe durata unui anumit an de 
comercializare, cantitățile de zahăr, de 
izoglucoză sau de zahăr de inulină 
produse în cadrul cotelor și care depășesc 
pragul calculat în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol. În acest 
caz, importurile de zahăr alb și zahăr brut 
din toate sursele se retrag de pe piață cu 
același procentaj pentru anul de 
comercializare în cauză. 
(2) Pragul de retragere menționat la 
alineatul (1) se calculează, pentru fiecare
întreprindere care deține o cotă, 
înmulțind cota aferentă cu un coeficient 
care poate fi stabilit de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2) până cel târziu 
la data de 28 februarie din anul de 
comercializare precedent, pe baza 
estimărilor cu privire la tendințele pieței. 
Pe baza estimărilor actualizate cu privire 
la tendințele pieței, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare și până la data de 31 octombrie a 
anului de comercializare în cauză, fie să 
ajusteze coeficientul, fie să stabilească un 
coeficient, în cazul în care nu s-a fixat 
niciun coeficient în temeiul primului 
paragraf.
(3) Fiecare întreprindere care dispune de 
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o cotă sau de o licență de import 
depozitează, pe propria cheltuială, până la 
începutul anului de comercializare 
următor, cantitățile de zahăr produse în 
cadrul unei cote care depășesc pragul 
calculat în conformitate cu alineatul (2). 
Cantitățile de zahăr, de izoglucoză sau de 
sirop de inulină retrase de pe piață pe 
parcursul unui an de comercializare sunt 
considerate primele cantități produse în 
cadrul cotei aferente anului de 
comercializare următor. Prin derogare de 
la primul paragraf, luând în considerare 
tendințele estimate ale pieței zahărului, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să 
considere, pentru anul de comercializare 
în curs și/sau următor, că toată cantitatea 
de zahăr, de izoglucoză sau de sirop de 
inulină retrasă sau doar o parte din 
aceasta este:
(a) zahăr excedentar, izoglucoză 
excedentară sau sirop de inulină 
excedentar, care poate fi transformat(ă) 
în zahăr industrial, izoglucoză industrială 
sau sirop de inulină industrial; sau
(b) o producție căreia i se aplică cote 
temporare, din care o parte poate fi 
rezervată exportului în temeiul 
angajamentelor Uniunii care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.
(4) În cazul în care aprovizionarea cu 
zahăr în Uniune nu este adecvată, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, ca o 
anumită cantitate de zahăr, de izoglucoză 
sau de sirop de inulină retras să poată fi 
vândută pe piața Uniunii înainte de 
sfârșitul perioadei de retragere.
(5) În cazul în care zahărul retras este 
considerat prima producție de zahăr din 
anul de comercializare următor, prețul 
minim corespunzător anului de 
comercializare respectiv se plătește 
cultivatorilor de sfeclă.
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În cazul în care zahărul retras devine 
zahăr industrial sau este exportat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (a) 
și (b) din prezentul articol, cerințele 
prevăzute la articolul 101g cu privire la 
prețul minim nu se aplică.
În cazul în care zahărul retras este vândut 
pe piața Uniunii înainte de sfârșitul 
perioadei de retragere în conformitate cu 
alineatul (4), cultivatorilor de sfeclă li se 
plătește prețul minim corespunzător 
anului de comercializare în curs.
(6) Actele de punere în aplicare stabilite 
în temeiul prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. pl

Amendamentul 1450
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 101 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101
Retragerea zahărului de pe piață

(1) Ținând seama de necesitatea 
remedierii situațiilor de supraproducție și 
de excedent determinate pe baza 
bilanțului estimativ al aprovizionării și 
având în vedere angajamentele Uniunii 
care derivă din acordurile încheiate în 
temeiul articolului 218 din tratat, Comisia 
poate decide, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, să retragă de pe 
piață, pe durata unui anumit an de 
comercializare, cantitățile de zahăr, de 
izoglucoză sau de sirop de inulină 
produse în cadrul cotelor și care depășesc 
pragul calculat în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol.
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În același timp, pentru anul de
comercializare în cauză, se retrag de pe 
piață în proporții identice zahărul alb și 
zahărul brut importate, indiferent de 
proveniență. 
(2) Pragul de retragere menționat la 
alineatul (1) se calculează, pentru fiecare 
întreprindere care deține o cotă, 
înmulțind cota aferentă cu un coeficient 
care poate fi stabilit de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2) până cel târziu 
la data de 28 februarie din anul de 
comercializare precedent, pe baza 
estimărilor cu privire la tendințele pieței.
Pe baza estimărilor actualizate cu privire 
la tendințele pieței, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, până la data de 31 octombrie a 
anului de comercializare în cauză, fie să 
ajusteze coeficientul, fie să stabilească un 
coeficient, dacă nu s-a luat o astfel de 
decizie în conformitate cu prezentul 
alineat primul paragraf.
(3) Fiecare întreprindere care dispune de 
o cotă depozitează, pe propria cheltuială, 
până la începutul anului de 
comercializare următor, cantitățile de 
zahăr produs în cadrul unei cote care 
depășesc pragul calculat în conformitate 
cu alineatul (2). Cantitățile de zahăr, de 
izoglucoză sau de sirop de inulină retrase 
de pe piață pe parcursul unui an de 
comercializare sunt considerate primele 
cantități produse în cadrul cotei aferente 
anului de comercializare următor.
Prin derogare de la primul paragraf, 
luând în considerare tendințele estimate 
ale pieței zahărului, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să considere, pentru anul de 
comercializare în curs și/sau următor, că 
toată cantitatea de zahăr, de izoglucoză 
sau de sirop de inulină retrasă sau doar o 
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parte din aceasta este:
(a) zahăr excedentar, izoglucoză 
excedentară sau sirop de inulină 
excedentar, care poate fi transformat(ă) 
în zahăr industrial, izoglucoză industrială 
sau sirop de inulină industrial, sau
(b) o producție căreia i se aplică cote 
temporare, din care o parte poate fi 
rezervată exportului în temeiul 
angajamentelor Uniunii care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.
(4) În cazul în care aprovizionarea cu 
zahăr a Uniunii nu este adecvată, Comisia 
poate decide, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, ca o anumită 
cantitate de zahăr, de izoglucoză sau de 
sirop de inulină retras de pe piață să 
poată fi vândută pe piața Uniunii înainte 
de sfârșitul perioadei de retragere.
(5) În cazul în care zahărul retras este 
considerat ca fiind prima cantitate din 
producția de zahăr a anului comercial 
următor, prețul minim stabilit pentru anul 
comercial respectiv est plătit 
producătorilor de sfeclă de zahăr.
În cazul în care zahărul retras devine 
zahăr industrial sau este exportat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (a) și 
(b) din prezentul articol, nu se aplică 
cerințele privind prețul minim prevăzute 
la articolul 101.
În cazul în care zahărul retras este vândut 
pe piața Uniunii înainte de sfârșitul 
perioadei de retragere în conformitate cu 
alineatul (4), cultivatorilor de sfeclă li se 
plătește prețul minim corespunzător 
stabilit pentru anul de comercializare în 
curs.
(6) Actele de punere în aplicare stabilite 
în temeiul prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).
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Or. fr

Amendamentul 1451
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 101 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 d
Retragerea zahărului de pe piață

(1) Ținând seama de necesitatea 
remedierii situațiilor de excedent 
determinate pe baza bilanțului estimativ al 
aprovizionării și având în vedere 
angajamentele Uniunii care derivă din 
acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, Comisia poate 
decide, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, să retragă de pe piață, 
pe durata unui anumit an de 
comercializare, cantitățile de zahăr, de 
izoglucoză sau de zahăr de inulină 
produse în cadrul cotelor și care depășesc 
pragul calculat în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol.
În acest caz, importurile de zahăr alb și 
zahăr brut din toate sursele se retrag de 
pe piață cu același procentaj pentru anul 
de comercializare în cauză. 
(2) Pragul de retragere menționat la 
alineatul (1) se calculează, pentru fiecare 
întreprindere care deține o cotă, 
înmulțind cota aferentă cu un coeficient 
care poate fi stabilit de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2) până cel târziu 
la data de 28 februarie din anul de 
comercializare precedent, pe baza 
estimărilor cu privire la tendințele pieței.
Pe baza estimărilor actualizate cu privire 
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la tendințele pieței, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare și până la data de 31 octombrie a 
anului de comercializare în cauză, fie să
ajusteze coeficientul, fie să stabilească un 
coeficient, în cazul în care nu s-a fixat 
niciun coeficient în temeiul primului 
paragraf.
(3) Fiecare întreprindere care dispune de 
o cotă sau de o licență de import 
depozitează, pe propria cheltuială, până la 
începutul anului de comercializare 
următor, cantitățile de zahăr produse în 
cadrul unei cote care depășesc pragul 
calculat în conformitate cu alineatul (2). 
Cantitățile de zahăr, de izoglucoză sau de 
sirop de inulină retrase de pe piață pe 
parcursul unui an de comercializare sunt 
considerate primele cantități produse în 
cadrul cotei aferente anului de 
comercializare următor.
Prin derogare de la primul paragraf, 
luând în considerare tendințele estimate 
ale pieței zahărului, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să considere, pentru anul de 
comercializare în curs și/sau următor, că 
toată cantitatea de zahăr, de izoglucoză 
sau de sirop de inulină retrasă sau doar o 
parte din aceasta este:
(a) zahăr excedentar, izoglucoză 
excedentară sau sirop de inulină 
excedentar, care poate fi transformat(ă) 
în zahăr industrial, izoglucoză industrială 
sau sirop de inulină industrial; sau
(b) o producție căreia i se aplică cote 
temporare, din care o parte poate fi 
rezervată exportului în temeiul 
angajamentelor Uniunii care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.
(4) În cazul în care aprovizionarea cu 
zahăr în Uniune nu este adecvată, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, ca o 
anumită cantitate de zahăr, de izoglucoză 
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sau de sirop de inulină retras să poată fi 
vândută pe piața Uniunii înainte de 
sfârșitul perioadei de retragere.
(5) În cazul în care zahărul retras este 
considerat prima producție de zahăr din 
anul de comercializare următor, prețul 
minim corespunzător anului de 
comercializare respectiv se plătește 
cultivatorilor de sfeclă.
În cazul în care zahărul retras devine 
zahăr industrial sau este exportat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (a) 
și (b) din prezentul articol, cerințele 
prevăzute la articolul 101g cu privire la 
prețul minim nu se aplică.
În cazul în care zahărul retras este vândut 
pe piața Uniunii înainte de sfârșitul 
perioadei de retragere în conformitate cu 
alineatul (4), cultivatorilor de sfeclă li se 
plătește prețul minim corespunzător 
anului de comercializare în curs.
(6) Actele de punere în aplicare stabilite 
în temeiul prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

Articolul 45 din COM(2010) 799. Se modifică primul alineat, deoarece echilibrul structural 
al pieței ar trebui corelat cu volumele (ci nu cu prețurile), pe baza analizei datelor 
cantitative.  De asemenea, surplusul și deficitul prezintă un grad mai mare de adecvare la 
aceste discuții decât subproducția sau supraproducția. În ultimul rând, scopul prevederilor 
„sau de o licență de import” și „din toate sursele” este de a garanta că toți factorii operează 
ajustări pentru a echilibra piața, în timp ce, în prezent, retragerea de pe piață îi privește doar 
pe producătorii de sfeclă de zahăr.

Amendamentul 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101d
Retragerea zahărului de pe piață

(2) Pragul de retragere menționat la 
alineatul (1) se calculează, pentru fiecare 
întreprindere care deține o cotă, 
înmulțind cota aferentă cu un coeficient 
unic pentru toată Uniunea și care poate fi 
stabilit de Comisie, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2) 
până cel târziu la data de 28 februarie din 
anul de comercializare precedent, pe baza 
estimărilor cu privire la tendințele pieței.
Pe baza estimărilor actualizate cu privire 
la tendințele pieței, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare și până la data de 31 octombrie a 
anului de comercializare în cauză, fie să 
ajusteze coeficientul, fie să stabilească un 
coeficient, în cazul în care nu s-a fixat 
niciun coeficient în temeiul primului 
paragraf.
În acest caz, necesarul tradițional de 
aprovizionare din sectorul rafinării 
zahărului brut importat, se reduce cu 
același procentaj pentru anul de 
comercializare în cauză.
(3) Fiecare întreprindere care dispune de 
o cotă depozitează, pe propria cheltuială, 
până la începutul anului de 
comercializare următor, cantitățile de 
zahăr produs în cadrul unei cote care 
depășesc pragul calculat în conformitate 
cu alineatul (2). Cantitățile de zahăr, de 
izoglucoză sau de sirop de inulină retrase 
de pe piață pe parcursul unui an de 
comercializare sunt considerate primele 
cantități produse în cadrul cotei pentru 
anul de comercializare următor.
Prin derogare de la primul paragraf, 
luând în considerare tendințele estimate 
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ale pieței zahărului, Comisia poate decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să considere, pentru anul de 
comercializare în curs și/sau următor, că 
toată cantitatea de zahăr, de izoglucoză 
sau de sirop de inulină retrasă sau doar o 
parte din aceasta este:
(a) zahăr excedentar, izoglucoză 
excedentar sau sirop de inulină 
excedentar, care poate fi transformat(ă) 
în zahăr industrial, izoglucoză industrială 
sau sirop de inulină industrial sau
(b) o producție căreia i se aplică cote 
temporare, din care o parte poate fi 
rezervată exportului în temeiul 
angajamentelor Uniunii care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.
(4) În cazul în care aprovizionarea cu 
zahăr în Uniune nu este adecvată, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, ca o 
anumită cantitate de zahăr, de izoglucoză 
sau de sirop de inulină retras să poată fi 
vândută pe piața Uniunii înainte de 
sfârșitul perioadei de retragere.
(5) În cazul în care zahărul retras este 
considerat prima producție de zahăr din 
anul de comercializare următor, prețul 
minim corespunzător anului de 
comercializare respectiv se plătește 
cultivatorilor de sfeclă.
În cazul în care zahărul retras devine 
zahăr industrial sau este exportat în 
conformitate cu alineatul (3) literele (a) 
și (b) din prezentul articol, cerințele 
prevăzute la articolul 101g cu privire la 
prețul minim nu se aplică.
În cazul în care zahărul retras este vândut 
pe piața Uniunii înainte de sfârșitul 
perioadei de retragere în conformitate cu 
alineatul (4), cultivatorilor de sfeclă li se 
plătește prețul minim corespunzător 
anului de comercializare în curs.
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(5a) Zahărul depozitat în conformitate cu 
dispozițiile prezentului articol ne este 
eligibil pentru ajutoarele privind 
depozitarea privată prevăzute la articolul 
17.
(6) Actele de punere în aplicare prevăzute 
la prezentul articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101e
Competențe delegate

Pentru a ține seama în mod adecvat de 
particularitățile din sectorul zahărului și 
pentru a se asigura că interesele fiecărei 
părți sunt luate în considerare în mod 
adecvat, Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în
conformitate cu articolul 160, norme 
privind:
(a) contractele de livrare și condițiile de 
achiziționare menționate la articolul 101 
alineatul (1);
(b) criteriile pe care întreprinderile 
producătoare de zahăr trebuie să le aplice 
la distribuirea, între vânzătorii de sfeclă, a 
cantităților de sfeclă pentru care trebuie 
încheiate contracte de livrare anterior 
însămânțărilor, astfel cum este prevăzut 
la articolul 101 alineatul (2b).

Or. es
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Amendamentul 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101f
Cote în sectorul zahărului

(1) Un regim de cote sau de contingentare 
este aplicabil zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină.
(2) În ceea ce privește regimul de cote 
prevăzut la alineatul (1) din prezentul 
articol, în cazul în care un producător 
depășește cota corespondentă și nu 
utilizează surplusul de cantități prevăzut 
la articolul 101l, se percepe o taxă pe 
excedent aplicată cantităților respective 
sub rezerva condițiilor stabilite la 
articolele 101l și 101o.

Or. es

Amendamentul 1455
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 101 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101f
Cote în sectorul zahărului

Un regim de cote sau de contingentare 
este aplicabil zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină.

Or. fr
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Amendamentul 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101g
Prețul minim la sfeclă

(1) Până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020, prețul minim la 
sfecla căreia i se aplică o cotă este de 
26,29 EUR/tonă.
(2) Prețul minim menționat la alineatul 
(1) se aplică sfeclei de zahăr de calitatea 
standard definită în anexa III punctul B.
(3) Întreprinderile producătoare de zahăr 
care achiziționează sfecla căreia i se 
aplică o cotă, adecvată pentru a fi 
transformată în zahăr și destinată 
fabricării zahărului căruia i se aplică o 
cotă, au obligația de a achita cel puțin 
prețul minim, ajustat prin aplicarea 
majorărilor sau reducerilor care 
corespund diferențelor de calitate față de 
calitatea standard.
Pentru a ajusta prețul atunci când 
calitatea reală a sfeclei de zahăr diferă de 
calitatea standard, majorările și 
reducerile menționate la primul paragraf 
se aplică în conformitate cu normele 
prevăzute de Comisie prin intermediul 
unor acte delegate adoptate în temeiul 
articolului 101p alineatul (5).
(4) Pentru cantitățile de sfeclă de zahăr 
care corespund cantităților de zahăr 
industrial sau de zahăr excedentar supuse 
taxei pe excedent prevăzute la 
articolul 101o, întreprinderea 
producătoare de zahăr în cauză ajustează 
prețul de achiziție astfel încât să fie cel 
puțin egal cu prețul minim al sfeclei 
căreia i se aplică o cotă.
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Or. es

Amendamentul 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 h
Repartizarea cotelor

(1) Actualele cote naționale și regionale 
de fabricare a zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină se stabilesc în anexa 
IIIb. În cazul în care nu se pune capăt 
cotelor în 2015, potrivit planificărilor, ar 
trebui prelungită o versiune revizuită a 
prezentului sistem de cote până la 
sfârșitul anului de comercializare 2019-
2020. Sistemul revizuit ar trebui să 
permită tuturor statelor membre să 
dispună de cote de zahăr, dacă doresc 
acest lucru. Sprijinul din partea Uniunii 
ar trebui orientat spre extinderea 
industriei zahărului din UE și ar trebui să 
se acorde asistență pentru acoperirea 
cheltuielilor de constituire din sectorul 
prelucrării zahărului din statele membre.
(2) Statele membre atribuie o cotă fiecărei 
întreprinderi producătoare de zahăr, 
izoglucoză sau sirop de inulină aflată pe 
teritoriul lor și desemnată în conformitate 
cu articolul 101i.
(3) În cazul alocării unei cote unei 
întreprinderi producătoare de zahăr care 
deține mai multe unități de producție, 
statele membre iau măsurile considerate 
necesare pentru a ține seama în mod 
corespunzător de interesele producătorilor 
de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.

Or. en
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Amendamentul 1458
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 101 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101h
Alocarea cotelor

(1) Cotele naționale și regionale de 
fabricare a zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină se stabilesc în anexa 
IIIb. 
(2) Statele membre atribuie o cotă fiecărei 
întreprinderi producătoare de zahăr, 
izoglucoză sau sirop de inulină aflată pe 
teritoriul lor și desemnată în conformitate 
cu articolul 101i.
Fiecare întreprindere primește o cotă 
egală celei alocate în temeiul anexei IIIb 
aceleiași întreprinderi începând cu anul 
de comercializare 2010/2011.
(3) În cazul alocării unei cote unei 
întreprinderi producătoare de zahăr care 
deține mai multe unități de producție, 
statele membre iau măsurile considerate 
necesare pentru a ține seama în mod 
corespunzător de interesele producătorilor 
de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.

Or. fr

Amendamentul 1459
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 101 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101h
Alocarea cotelor
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(1) Cotele naționale și regionale de 
fabricare a zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină se stabilesc în anexa 
IIIb. 
(2) Statele membre atribuie o cotă fiecărei 
întreprinderi producătoare de zahăr, 
izoglucoză sau sirop de inulină aflată pe 
teritoriul lor și desemnată în conformitate 
cu articolul 101i. Fiecare întreprindere 
primește o cotă egală celei alocate în 
temeiul anexei IIIb (nouă) la 
Regulamentul (CE) nr. 513/2010 aceleiași 
întreprinderi pentru anul de 
comercializare 2010/2011.
(3) În cazul alocării unei cote unei 
întreprinderi producătoare de zahăr care 
deține mai multe unități de producție, 
statele membre iau măsurile considerate 
necesare pentru a ține seama în mod 
corespunzător de interesele producătorilor 
de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.

Or. fr

Justificare

La originea acestui amendament se află articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului. Amendamentul este de ordin tehnic, deoarece Regulamentul (CE) nr. 513/2010 
(din care a fost preluată anexa IIId) este regulamentul cel mai recent care stabilește alocarea 
cotelor de zahăr.

Amendamentul 1460
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 101 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101h
Alocarea cotelor

(1) Cotele naționale și regionale de 
fabricare a zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină se stabilesc în anexa 
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XX. 
(2) Statele membre atribuie o cotă fiecărei 
întreprinderi producătoare de zahăr, 
izoglucoză sau sirop de inulină aflată pe 
teritoriul lor și desemnată în conformitate 
cu articolul XX.
Fiecare întreprindere primește o cotă 
egală celei alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 318/2006 
aceleiași întreprinderi pentru anul de 
comercializare 2005/2006.
(3) În cazul alocării unei cote unei 
întreprinderi producătoare de zahăr care 
deține mai multe unități de producție, 
statele membre iau măsurile considerate 
necesare pentru a ține seama în mod 
corespunzător de interesele producătorilor 
de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.

Or. fr

Amendamentul 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101h
Repartizarea certificatelor

(1) Cotele naționale și regionale de 
fabricare a zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină se stabilesc în anexa 
IIIb.
(2) Statele membre atribuie o cotă fiecărei 
întreprinderi producătoare de zahăr, 
izoglucoză sau sirop de inulină aflată pe 
teritoriul lor și desemnată în conformitate 
cu articolul 101i.
Fiecare întreprindere primește o cotă 
egală celei alocate aceleiași întreprinderi 
pentru anul de comercializare 2010/2011 



AM\909518RO.doc 41/176 PE494.484v01-00

RO

în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 513/2010.
(3) În cazul alocării unei cote unei 
întreprinderi producătoare de zahăr care 
deține mai multe unități de producție, 
statele membre iau măsurile considerate 
necesare pentru a ține seama în mod 
corespunzător de interesele producătorilor 
de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.

Or. es

Amendamentul 1462
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 101 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101h
Repartizarea certificatelor

(1) Cotele naționale și regionale de 
fabricare a zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină se stabilesc în anexa 
IIIb.
(2) Statele membre atribuie o cotă fiecărei 
întreprinderi producătoare de zahăr, 
izoglucoză sau sirop de inulină aflată pe 
teritoriul lor și desemnată în conformitate 
cu articolul 101i.
Fiecare întreprindere primește o cotă 
egală celei alocate în temeiul anexei IIIb 
aceleiași întreprinderi pentru anul de 
comercializare 2010/2011 și următorii.

Or. pl

Amendamentul 1463
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 101 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101i
Întreprinderi autorizate

(1) Statele membre livrează, la cerere, o 
autorizație întreprinderilor producătoare 
de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină 
sau unei întreprinderi care asigură 
transformarea produselor în cauză într-
unul dintre produsele din lista prevăzută 
la articolul XX, cu condiția ca respectiva 
întreprindere:
(a) să demonstreze capacitatea sa 
profesională în domeniul producției;
(b) să accepte furnizarea tuturor 
informațiile necesare și să se supună 
controalelor prevăzute de prezentul 
regulament;
(c) să nu facă obiectul unei suspendări 
sau unei retrageri a autorizației.
(2) Întreprinderile desemnate furnizează 
statului membru, pe teritoriul căruia se 
efectuează recolta de sfeclă sau de trestie 
sau rafinarea, următoarele informații:
(a) cantitățile de sfeclă sau de trestie de 
zahăr pentru care s-a încheiat un contract 
de livrare, precum și randamentele 
corespunzătoare estimate de sfeclă sau 
trestie și de zahăr la hectar;
(b) datele referitoare la livrările 
planificate și efective de sfeclă de zahăr, 
de trestie de zahăr și de zahăr brut, 
precum și la producția de zahăr și stadiul 
stocurilor de zahăr;
(c) cantitățile de zahăr alb vândute, 
prețurile și condițiile aferente.

Or. fr
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Amendamentul 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101i
Întreprinderi desemnate

(1) Statele membre livrează, la cerere, o 
autorizație întreprinderilor producătoare 
de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină 
sau unei întreprinderi care asigură 
prelucrarea produselor în cauză în unul 
dintre produsele din lista prevăzută la 
articolul 101m alineatul (2), cu condiția 
ca respectiva întreprindere:
(a) să demonstreze capacitatea sa 
profesională în domeniul producției;
(b) să accepte furnizarea tuturor 
informațiile necesare și să se supună 
controalelor prevăzute de prezentul 
regulament;
(c) să nu facă obiectul unei suspendări 
sau unei retrageri a autorizației.
(2) Întreprinderile desemnate furnizează 
statului membru, pe teritoriul căruia se 
efectuează recolta de sfeclă sau de trestie 
sau rafinarea, următoarele informații:
(a) cantitățile de sfeclă sau de trestie de 
zahăr pentru care s-a încheiat un contract 
de livrare, precum și randamentele 
corespunzătoare estimate de sfeclă sau 
trestie și de zahăr la hectar;
(b) datele privind livrările planificate și 
efective de sfeclă de zahăr, de trestie de 
zahăr și de zahăr brut, precum și privind 
producția de zahăr și stadiul stocurilor de 
zahăr;
(c) cantitățile de zahăr alb vândute, 
prețurile și condițiile aferente.

Or. es
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Amendamentul 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101j
Ajustarea cotelor naționale

Comisia poate ajusta, prin intermediul 
actelor delegate adoptate în conformitate 
cu articolul 160, cotele din anexa IIIb în 
urma deciziilor adoptate de statele 
membre în conformitate cu articolul 101k.

Or. es

Amendamentul 1466
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 101 k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 k
Realocarea cotelor naționale

Un stat membru poate reduce sau realoca 
cota de zahăr, de izoglucoză sau de sirop 
de inulină atribuită unei întreprinderi de 
pe teritoriul său:
(a) cu până la 10%
Totuși, este exclusă această posibilitate 
dacă o societate și-a produs întreaga cotă 
pe parcursul anilor de comercializare 
anteriori.
sau
(b) în conformitate cu normele care 
trebuie stabilite în anexa (x).
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Procedând astfel, statele membre aplică 
criterii obiective și nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101k
Realocarea cotelor naționale și reducerea 

cotelor
(1) Un stat membru poate reduce cota de 
zahăr sau de izoglucoză atribuită unei 
întreprinderi de pe teritoriul său până la 
10 %. Procedând astfel, statele membre 
aplică criterii obiective și 
nediscriminatorii.
(2) Statele membre pot efectua transferuri 
de cote între întreprinderi în condițiile 
stabilite în anexa IIIc și luând în 
considerare interesele fiecăreia dintre 
părțile implicate, în special ale 
producătorilor de sfeclă de zahăr sau 
trestie de zahăr.
(3) Cantitățile reduse în conformitate cu 
dispozițiile alineatelor (1) și (2) sunt 
alocate de statul membru în cauză uneia 
sau mai multor întreprinderi aflate pe 
teritoriul său, fie că aceasta (acestea) 
dispun(e) de o cotă sau nu.

Or. es

Amendamentul 1468
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 101 k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101k
Realocarea cotelor naționale și reducerea 

cotelor
(1) Un stat membru poate reduce cota de 
zahăr sau de izoglucoză atribuită unei 
întreprinderi de pe teritoriul său până la 
10 %. Procedând astfel, statele membre 
aplică criterii obiective și 
nediscriminatorii.
(2) Statele membre pot efectua transferuri 
de cote între întreprinderi în condițiile 
stabilite în anexa XX și luând în 
considerare interesele fiecăreia dintre 
părțile implicate, acordând prioritate 
intereselor producătorilor de sfeclă de 
zahăr sau trestie de zahăr.
(3) Cantitățile reduse în conformitate cu 
dispozițiile alineatelor (1) și (2) se alocă 
de statul membru în cauză uneia sau mai 
multor întreprinderi aflate pe teritoriul 
său, fie că aceasta (acestea) dispun(e) de 
o cotă sau nu.

Or. fr

Amendamentul 1469
Britta Reimers, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 101 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 l
Producția peste cotă

(1) Zahărul, izoglucoza sau siropul de 
inulină produs în cursul unui an de 
comercializare în surplus față de cota 
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prevăzută la articolul 101h poate fi:
(a) utilizat pentru fabricarea anumitor 
produse enumerate la articolul 101m;
(b) reportat în anul de comercializare 
următor, în contul producției căreia i se 
aplică o cotă a anului respectiv, în 
conformitate cu articolul 101n;
(c) utilizat în scopul programului de 
aprovizionare specific pentru regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu 
[capitolul III din Regulamentul [ex (CE) 
nr. 247/2006] al Parlamentului European 
și al Consiliului]
(d) exportat în limita cantitativă fixată de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, conform 
angajamentelor care rezultă din 
acordurile încheiate conform 
articolului 218 din tratat; sau
(e) introdus automat pe piața internă ca 
zahăr căruia i se aplică o cotă, în scopuri 
legate de ajustarea aprovizionării la 
evoluția cererii, în cadrul mecanismului 
temporar de gestionare a pieței descris la 
articolul 101 alineatul (1b).

Or. en

Amendamentul 1470
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 101 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101l
Depășirea cotelor

Zahărul, izoglucoza sau siropul de 
inulină produs în cursul unui an de 
comercializare în surplus față de cota 
prevăzută la articolul XX poate fi:
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(a) utilizat pentru fabricarea anumitor 
produse enumerate la articolul XX;
(b) reportat în anul de comercializare 
următor, în contul producției căreia i se 
aplică o cotă a anului respectiv, în 
conformitate cu articolul XX;
(c) utilizat în scopul programului de 
aprovizionare specific pentru regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu 
[capitolul III din Regulamentul [ex (CE) 
nr. 247/2006] al Parlamentului European 
și al Consiliului] sau
(d) exportat în limita cantitativă fixată de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, conform 
angajamentelor care rezultă din 
acordurile încheiate conform 
articolului 218 din tratat; sau
(e) introdus automat pe piața internă, ca 
și zahăr căruia i se aplică o cotă, pentru a 
ajusta aprovizionarea la evoluția cererii, 
în cantitățile și modalitățile stabilite de 
Comisie prin intermediul unor acte 
delegate adoptate în temeiul 
articolului 101p alineatul (6) și pe baza 
bilanțului provizoriu al aprovizionării.
Măsurile menționate la prezentul articol 
sunt puse în aplicare anterior oricărei 
activări a măsurilor de prevenire a 
perturbărilor de pe piață, menționate la 
articolul 154 alineatul (1).
Pentru celelalte cantități excedentare se 
percepe taxa pe excedent prevăzută la 
articolul XX.

Or. fr

Amendamentul 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101l (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101l
Producția peste cotă

(1) Zahărul, izoglucoza sau siropul de 
inulină produs în cursul unui an de 
comercializare în surplus față de cota 
prevăzută la articolul 101h poate fi:
(a) utilizat pentru fabricarea anumitor 
produse enumerate la articolul 101m;
(b) reportat în anul de comercializare 
următor, în contul producției căreia i se 
aplică o cotă a anului respectiv, în 
conformitate cu articolul 101n;
(c) utilizat în scopul programului de 
aprovizionare specific pentru regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu 
capitolul III din Regulamentul [ex (CE) 
nr. 247/2006] al Parlamentului European 
și al Consiliului sau
(d) exportat în limita cantitativă fixată de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, potrivit 
angajamentelor care rezultă din 
acordurile încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat sau
(e) introdus automat pe piața internă, ca 
și zahăr căruia i se aplică o cotă, pentru a 
ajusta aprovizionarea la evoluția cererii, 
în cantitățile și modalitățile stabilite de 
Comisie prin intermediul unor acte 
delegate adoptate în temeiul 
articolului 101p alineatul (6) și pe baza 
bilanțului provizoriu al aprovizionării.
Măsurile menționate la prezentul articol 
sunt puse în aplicare anterior oricărei 
activări a măsurilor de prevenire a 
perturbărilor de pe piață, menționate la 
articolul 154 alineatul (1).
Celelalte cantități excedentare fac 
obiectul unei taxe pe excedent prevăzute 
la articolul 101o.
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(2) Actele de punere în aplicare adoptate 
în temeiul prezentului articol respectă 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1472
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 101 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101l
Producția peste cotă

(1) Zahărul, izoglucoza sau siropul de 
inulină produs în cursul unui an de 
comercializare în surplus față de cota 
prevăzută la articolul 101h poate fi:
(a) utilizat pentru fabricarea anumitor 
produse enumerate la articolul 101m;
(b) reportat în anul de comercializare 
următor, în contul producției căreia i se 
aplică o cotă a anului respectiv, în 
conformitate cu articolul 101n;
(c) utilizat în scopul programului de 
aprovizionare specific pentru regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu 
[capitolul III din Regulamentul [ex (CE) 
nr. 247/2006] al Parlamentului European 
și al Consiliului] sau
(d) exportat în limita cantitativă fixată de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, conform 
angajamentelor care rezultă din 
acordurile încheiate conform 
articolului 218 din tratat; sau
(e) introdus automat pe piața internă pe 
baza bilanțului estimativ al aprovizionării 
pentru a menține echilibrul structural al 
pieței în cantitățile și modalitățile stabilite 
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de Comisie. 
Măsurile menționate la prezentul articol 
sunt puse în aplicare anterior oricărei 
activări a măsurilor de prevenire a 
perturbărilor de pe piață, menționate la 
articolul 154 alineatul (1). Celelalte 
cantități excedentare fac obiectul unei 
taxe pe excedent prevăzute la articolul 
101o.
(2) Actele de punere în aplicare stabilite 
în temeiul prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. pl

Amendamentul 1473
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 101 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 l
Producția peste cotă

(1) Zahărul, izoglucoza sau siropul de 
inulină produs în cursul unui an de 
comercializare în surplus față de cota 
prevăzută la articolul 101 h poate fi:
(a) utilizat pentru fabricarea anumitor 
produse enumerate la articolul 101 m;
(b) reportat în anul de comercializare 
următor, în contul producției căreia i se 
aplică o cotă aferentă anului respectiv, în 
conformitate cu articolul 101 n;
(c) utilizat în scopul programului de 
aprovizionare specific pentru regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu 
[capitolul III din Regulamentul [ex (CE) 
nr. 247/2006] al Parlamentului European 
și al Consiliului] sau
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(d) exportat în limita cantitativă fixată de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, conform 
angajamentelor care rezultă din 
acordurile încheiate conform 
articolului 218 din tratat;
(e) introdus automat pe piața internă pe 
baza bilanțului estimativ al aprovizionării 
pentru a menține echilibrul structural al 
pieței în cantitățile și modalitățile stabilite 
de Comisie. 
Măsurile menționate la prezentul articol 
sunt puse în aplicare anterior oricărei 
activări a măsurilor de prevenire a 
perturbărilor de pe piață, menționate la 
articolul 154 alineatul (1).
Celelalte cantități excedentare fac 
obiectul unei taxe pe excedent prevăzută 
la articolul 101 o.
(2) Actele de punere în aplicare stabilite 
în temeiul prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

Prezentul regulament oficializează situația existentă, prevăzând posibilitatea introducerii pe 
piața Uniunii Europene a anumitor cantități de zahăr peste cotă. Textul a fost redactat într-
un mod menit să garanteze claritatea juridică și stabilitatea pieței. Decizia de introducere (și 
nu de redesemnare) a zahărului peste cotă ar trebui să se bazeze pe analiza unor date 
cantitative (și nu pe „presiunile acute și recurente”, termeni care lasă loc de interpretare).

Amendamentul 1474
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 101 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 l
Producția peste cotă
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(1) Zahărul, izoglucoza sau siropul de 
inulină produs în cursul unui an de 
comercializare în surplus față de cota 
prevăzută la articolul 101 x poate fi:
(a) utilizat pentru prelucrarea anumitor 
produse enumerate la articolul 101 x;
(b) reportat în anul de comercializare 
următor, în contul producției căreia i se 
aplică o cotă aferentă anului respectiv, în 
conformitate cu articolul 101 x;
(c) utilizat în scopul programului de 
aprovizionare specific pentru regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu 
[capitolul III din Regulamentul [ex (CE) 
nr. 247/2006] al Parlamentului European 
și al Consiliului] sau
(d) exportat în limita cantitativă fixată de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, conform 
angajamentelor care rezultă din 
acordurile încheiate conform 
articolului 218 din tratat.
(e) introdus automat pe piața internă pe 
baza bilanțului estimativ al aprovizionării 
pentru a menține echilibrul structural al 
pieței în cantitățile și modalitățile stabilite 
de Comisie. 
Măsurile menționate la prezentul articol 
sunt puse în aplicare anterior oricărei 
activări a măsurilor de prevenire a 
perturbărilor de pe piață, menționate la 
articolul 154 alineatul (1).
Celelalte cantități excedentare fac 
obiectul unei taxe pe excedent prevăzută 
la articolul 101 x.
(2) Actele de punere în aplicare stabilite 
în temeiul prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 1475
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 101 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101l
Producția peste cotă 

(1) Zahărul, izoglucoza sau siropul de 
inulină produse în cursul unui an de 
comercializare în surplus față de cota 
prevăzută la articolul 101h pot fi:
(a) utilizate pentru fabricarea anumitor 
produse enumerate la articolul 101m;
(b) reportate în anul de comercializare 
următor, în contul producției căreia i se 
aplică o cotă a anului respectiv, în 
conformitate cu articolul 101n;
(c) utilizate în scopul programului de 
aprovizionare specific pentru regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu 
[capitolul III din Regulamentul [ex (CE) 
nr. 247/2006] al Parlamentului European 
și al Consiliului] sau
(d) exportate în limita cantitativă fixată de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, respectându-se 
angajamentele care decurg din acordurile 
încheiate în conformitate cu articolul 218 
din tratat; sau
(e) introduse automat pe piața internă pe 
baza bilanțului estimativ al aprovizionării 
pentru a menține echilibrul structural al 
pieței în cantitățile și modalitățile stabilite 
de Comisie. 
Măsurile menționate la prezentul articol 
sunt puse în aplicare anterior oricărei 
activări a măsurilor de prevenire a 
perturbărilor de pe piață, menționate la 
articolul 154 alineatul (1).
Celelalte cantități excedentare fac 
obiectul unei taxe pe excedent prevăzute 
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la articolul 101o.
(2) Actele de punere în aplicare stabilite 
în temeiul prezentului articol se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 1476
Britta Reimers, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 101 m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 m
Mecanismul temporar de gestionare a 

pieței
Până la expirarea sistemului cotelor, se va 
utiliza un mecanism temporar de 
gestionare a pieței în vederea echilibrării 
pieței, mecanism ce va declanșa 
următoarele măsuri:
- suspendarea taxelor la import descrise la 
articolul 130b și
- introducerea unor cantități peste cote, 
descrisă la articolul 101l alineatul (1) 
litera (e) dacă sunt disponibile într-un 
volum comparabil celui alocat prin 
suspendarea taxelor la import și fără a se 
percepe nicio taxă. 
Mecanismul temporar de gestionare a 
pieței este activat în mod automat de 
îndată ce datele Comisiei Europene 
referitoare la importurile de zahăr brut 
indică o scădere sub nivelul de 3,5 
milioane de tone pentru anul de 
comercializare. Aceste evaluări se inițiază 
în fiecare an de comercializare, cel târziu 
la data de 30 octombrie.
Înainte de 1 martie 2014, Comisia 
Europeană stabilește, prin intermediul 
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unor acte delegate adoptate în temeiul 
articolului 101 alineatul (1b), toate 
măsurile necesare punerii în aplicare a 
prezentului articol.

Or. en

Justificare

Cotele de producție de zahăr limitează producția Uniunii Europene la 13,3 milioane de tone 
de zahăr alb, în condițiile în care consumul este de aproximativ 16,8 milioane de tone. Dacă 
nu se realizează previziunile referitoare la importurile preferențiale, trebuie autorizată 
creșterea aprovizionării cu zahăr din alte surse, pentru a nu se crea un deficit pe piața 
Uniunii Europene. Pentru a se evita orice discriminare a actorilor din cadrul lanțului, aceștia 
din urmă (și nu furnizorii) trebuie să dispună de o egalitate de acces comparabilă cu acest 
mecanism temporar de gestionare a pieței.

Amendamentul 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101m
Zahărul industrial

(1) Zahărul industrial, izoglucoza 
industrială și siropul de inulină industrial 
se rezervă fabricării unuia dintre 
produsele enumerate la alineatul (2):
(a) în cazul în care fac obiectul unui 
contract de livrare încheiat înainte de 
sfârșitul anului de comercializare între un 
producător și un utilizator care au 
obținut, ambii, autorizația prevăzută la 
articolul 101i; precum și
(b) dacă sunt livrate utilizatorului cel 
târziu până la data de 30 noiembrie a 
anului de comercializare următor.
(2) Pentru a ține seama de progresele 
tehnice, Comisia poate întocmi, prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 160, o listă de 
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produse la a căror fabricare se poate 
utiliza zahăr industrial, izoglucoză 
industrială sau sirop de inulină industrial.
Lista menționată anterior cuprinde, în 
special:
(a) bioetanol, alcool, rom, drojdii active, 
cantități de siropuri tartinabile și de 
siropuri ce trebuie transformate în „Rinse 
appelstroop”;
(b) unele produse industriale fără zahăr, 
dar a căror fabricare necesită utilizarea 
zahărului, izoglucozei sau a siropului de 
inulină;
(c) unele produse din industria chimică 
sau farmaceutică, produse care conțin 
zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină.

Or. es

Amendamentul 1478
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 101 m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101m
Zahărul industrial

(1) Zahărul industrial, izoglucoza 
industrială și siropul de inulină industrial 
se rezervă fabricării unuia dintre 
produsele enumerate la alineatul (2):
(a) în cazul în care fac obiectul unui 
contract de livrare încheiat înainte de 
sfârșitul anului de comercializare între un 
producător și un utilizator care au 
obținut, ambii, autorizația prevăzută la 
articolul XX; și
(b) dacă sunt livrate utilizatorului cel 
târziu până la data de 30 noiembrie a 
anului de comercializare următor.
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(2) Comisia poate stabili o listă de produse 
a căror fabricare necesită utilizarea de 
zahăr industrial, de izoglucoză industrială 
sau de sirop de inulină industrial.
Lista menționată anterior cuprinde, în 
special:
(a) bioetanolul, alcoolul, romul, drojdiile 
active și cantitățile de siropuri tartinabile 
și de siropuri ce trebuie transformate în 
„Rinse appelstroop”;
(b) unele produse industriale fără zahăr, 
dar a căror fabricare necesită utilizarea 
zahărului, izoglucozei sau a siropului de 
inulină;
(c) unele produse din industria chimică 
sau farmaceutică, produse care conțin 
zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină.

Or. fr

Amendamentul 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101 m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101n
Reportarea zahărului excedentar

(1) Fiecare întreprindere poate decide 
reportarea în anul de comercializare 
următor, în contul producției 
respectivului an, a cantității totale sau 
parțiale a producției excedentare de zahăr 
căruia i se aplică o cotă, de izoglucoză 
căreia i se aplică o cotă sau de sirop de 
inulină căruia i se aplică o cotă. Fără a 
aduce atingere dispozițiilor alineatului 
(3), respectiva decizie este irevocabilă.
(2) Întreprinderile care iau decizia 
menționată la alineatul (1):



AM\909518RO.doc 59/176 PE494.484v01-00

RO

(a) informează statul membru în cauză 
până la data stabilită de respectivul stat 
membru:
- între 1 februarie și 15 august din anul de 
comercializare în curs asupra cantităților 
de zahăr din trestie de zahăr care fac 
obiectul unui report;
- între 1 februarie și 15 august din anul de 
comercializare în curs asupra altor 
cantități de zahăr, izoglucoză sau de sirop 
de inulină care fac obiectul unui report;
(b) se angajează să depoziteze, pe propria 
cheltuială, cantitățile reportate până la 
sfârșitul anului de comercializare în curs.
(3) În cazul în care producția definitivă a 
unei întreprinderi din timpul anului de 
comercializare în cauză este mai mică 
decât estimarea făcută la momentul 
deciziei prevăzute la alineatul (1), 
cantitatea reportată poate fi ajustată cu 
efect retroactiv până la 31 octombrie din 
anul de comercializare următor.
(4) Cantitățile reportate se consideră a fi 
primele cantități produse cărora se aplică 
o cotă, alocate pentru anul de 
comercializare următor.
(5) Zahărul depozitat în conformitate cu 
prezentul articol pe perioada unui an de 
comercializare nu poate face obiectul 
niciunei alte măsuri de depozitare 
prevăzute la articolele 16 sau 101d.

Or. es

Amendamentul 1480
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 101 n (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101n
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Reportarea zahărului excedentar
(1) Fiecare întreprindere poate decide 
reportarea în anul de comercializare 
următor, în contul producției 
respectivului an de comercializare, a 
cantității totale sau a unei părți din 
producția excedentară de zahăr, de 
izoglucoză sau de sirop de inulină căreia i 
se aplică o cotă. Fără a aduce atingere 
dispozițiilor alineatului (3), respectiva 
decizie este irevocabilă.
(2) Întreprinderile care iau decizia 
menționată la alineatul (1):
(a) informează statul membru în cauză 
până la data stabilită de respectivul stat 
membru:
- între 1 februarie și 15 august din anul de 
comercializare în curs asupra cantităților 
de zahăr din trestie de zahăr care fac 
obiectul unui report;
- între 1 februarie și 15 august din anul de 
comercializare în curs asupra altor 
cantități de zahăr, izoglucoză sau de sirop 
de inulină care fac obiectul unui report;
(b) se angajează să depoziteze, pe propria 
cheltuială, cantitățile reportate până la 
sfârșitul anului de comercializare în curs.
(3) În cazul în care producția definitivă a 
unei întreprinderi din timpul anului de 
comercializare în cauză este mai mică 
decât estimarea făcută la momentul 
deciziei prevăzute la alineatul (1), 
cantitatea reportată poate fi ajustată cu 
efect retroactiv până, cel târziu, la data de 
31 octombrie a anului de comercializare 
următor.
(4) Cantitățile reportate se consideră a fi 
primele cantități produse cărora se aplică 
o cotă, alocate pentru anul de 
comercializare următor.
(5) Zahărul depozitat în conformitate cu 
prezentul articol pe durata unui an de 
comercializare, nu poate face obiectul 
vreunei alte măsuri de depozitare 
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prevăzute la articolele XX, XX sau XX.

Or. fr

Amendamentul 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101 o (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101o
Taxa pe excedent

(1) Taxa pe excedent se percepe la 
cantitățile:
(a) de zahăr excedentar, de izoglucoză 
excedentară sau de sirop de inulină 
excedentar produse pe parcursul unui an 
de comercializare, cu excepția cantităților 
reportate în contul producției pentru anul 
următor căreia i se aplică o cotă și 
depozitate în conformitate cu articolul 
101n sau a cantităților prevăzute la 
articolul 101l literele (c), (d) și (e);
(b) de zahăr industrial, de izoglucoză 
industrială și de sirop de inulină 
industrial, pentru care nu a fost 
prezentată nicio dovadă a utilizării 
acestora la unul dintre produsele 
menționate la articolul 101m alineatul 
(2), într-un termen stabilit de Comisie 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 162;
(c) de zahăr, de izoglucoză și de sirop de 
inulină retrase de pe piață în conformitate 
cu articolul 101d și pentru care nu se 
respectă obligațiile prevăzute la articolul 
101d alineatul (3).
(2) Taxa pe excedent este fixată de 
Comisie, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare adoptate în 
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conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2), 
la un nivel suficient de ridicat pentru a 
evita acumularea cantităților menționate 
la alineatul (1).
(3) Taxa pe excedent menționată la 
alineatul (1) este percepută de statele 
membre de la întreprinderile aflate pe 
teritoriul lor în funcție de cantitățile 
produse prevăzute la alineatul (1) care s-
au stabilit pentru respectivele 
întreprinderi pentru anul de 
comercializare în cauză.

Or. es

Amendamentul 1482
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 101 o (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101o
Taxa pe excedent

(1) Taxa pe excedent se percepe la 
cantitățile:
(a) de zahăr excedentar, de izoglucoză 
excedentară sau de sirop de inulină 
excedentar produse pe parcursul unui an 
de comercializare, cu excepția cantităților 
reportate în contul producției pentru anul 
următor căreia i se aplică o cotă și 
depozitate în conformitate cu articolul XX 
sau a cantităților prevăzute la articolul 
XX literele (c), (d) și (e);
(b) de zahăr industrial, de izoglucoză 
industrială și de sirop de inulină 
industrial, pentru care nu a fost 
prezentată nicio dovadă a utilizării 
acestora la unul dintre produsele 
menționate la articolul XX alineatul (XX), 
într-un termen stabilit de Comisie prin 
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intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2);
(c) de zahăr, de izoglucoză și de sirop de 
inulină retrase în conformitate cu 
articolul XX și pentru care nu se respectă 
obligațiile prevăzute la articolul XX 
alineatul (XX).
(2) Taxa pe excedent este fixată de 
Comisie, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2), 
la un nivel suficient de ridicat pentru a 
evita acumularea cantităților menționate 
la alineatul (1).
(3) Taxa pe excedent la care se face 
referire la alineatul (1) se percepe de 
statele membre de la întreprinderile aflate 
pe teritoriul lor în funcție de cantitățile 
produse, prevăzute la alineatul (1), care s-
au stabilit pentru respectivele 
întreprinderi pentru anul de 
comercializare în cauză.

Or. fr

Amendamentul 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101 p (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101p
Competențe delegate

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
160, pentru a stabili măsurile enumerate 
la alineatele (2)-(6) din prezentul articol.
(2) Ținând seama de necesitatea de a 
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garanta că întreprinderile prevăzute la 
articolul 101i respectă obligațiile care le 
revin, Comisia poate prevedea, prin 
intermediul unor acte delegate, norme cu 
privire la acordarea și retragerea 
autorizațiilor respectivelor întreprinderi, 
precum și criteriile de aplicare a 
sancțiunilor administrative.
(3) Ținând seama de necesitatea luării în 
considerare a particularităților din 
sectorul zahărului și pentru a se asigura 
că interesele fiecărei părți interesate sunt 
luate în considerare în mod adecvat, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, noi definiții, inclusiv 
în ceea ce privește producția de zahăr, de 
izoglucoză și de sirop de inulină, 
producția unei întreprinderi și condițiile 
aplicabile vânzărilor în regiunile 
ultraperiferice.
(4) Ținând seama de necesitatea de a 
garanta că producătorii de sfeclă sunt 
direct implicați în decizia de a reporta o 
anumită cantitate din producție, Comisia 
poate prevedea, prin intermediul unor 
acte delegate, norme privind reportarea 
zahărului.
(5) Ținând seama de necesitatea de a 
adapta prețul minim al sfeclei de zahăr 
atunci când calitatea sa reală este diferită 
de calitatea standard, Comisia poate, prin 
intermediul unor acte delegate, să 
stabilească norme privind majorările și 
reducerile menționate la articolul 101g 
alineatul (3).
(6) Ținând seama de necesitatea de a 
preveni orice perturbări pe piață, Comisia 
poate, prin intermediul unor acte 
delegate, să stabilească condițiile în care 
zahărul peste cotă menționat la 
articolul 101l alineatul (1) litera (e) este 
introdus pe piața zahărului căruia i se 
aplică o cotă.

Or. es
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Amendamentul 1484
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 101 p (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 p
Competențe delegate

Pentru a ține seama în mod adecvat de 
particularitățile sectorului zahărului și de 
interesele tuturor părților, Comisia poate 
adopta, prin intermediul unor acte 
delegate,  adoptate în conformitate cu 
articolul 101, norme referitoare la 
ajustările prețurilor care trebuie aplicate 
în conformitate cu dispozițiile articolului 
101 g alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 101q (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101q
Competențe de punere în aplicare

În ceea ce privește întreprinderile 
menționate la articolul 101i, Comisia 
poate stabili, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2), 
norme cu privire la:
(a) cererile de autorizare prezentate de 
întreprinderi, registrele care trebuie ținute 
de întreprinderile autorizate și 
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informațiile pe care acestea trebuie să le 
furnizeze;
(b) sistemul de controale pe care statele 
membre trebuie să le efectueze asupra 
întreprinderilor autorizate;
(c) comunicările statelor membre către 
Comisie și către întreprinderile 
autorizate;
(d) livrarea de materii prime către 
întreprinderi, inclusiv contractele de 
livrare și bonurile de livrare;
(e) echivalența în ceea ce privește zahărul 
menționat la articolul 101l alineatul (1) 
litera (a);
(f) programul specific de aprovizionare 
pentru regiunile ultraperiferice;
(g) exporturile menționate la articolul 
101l alineatul (1) litera (d);
(h) cooperarea statelor membre în vederea 
efectuării unor controale eficace;
(i) modificarea datelor prevăzute la 
articolul 101n;
(j) determinarea cantității excedentare, 
notificările și plata taxei pe excedent 
prevăzute la articolul 101o;
(k) introducerea automată a zahărului 
căruia i se aplică o cotă pe piața 
zahărului căruia i se aplică o cotă, 
menționată la articolul 101l alineatul (1) 
litera (e).

Or. es

Amendamentul 1486
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 101 q (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 q
Competențe de punere în aplicare

(1a) Pentru a se ține seama de 
particularitățile sectorului rafinării în 
regim de activitate permanentă a 
zahărului din trestie, trebuie să se delege 
Comisiei competența de a adopta anumite 
acte delegate în conformitate cu articolul 
290 din tratat în ceea ce privește 
întocmirea unei liste de rafinării cu 
activitate permanentă.

Or. en

Amendamentul 1487
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea II – Titlul II – Capitolul II – Secțiunea 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza concluziilor evaluărilor de impact 
care urmează să fie terminate până la 31 
decembrie 2012, referitoare la sistemul de 
cote de lapte și eliminarea drepturilor de 
plantare în sectorul vinicol, Comisia 
transmite, până cel târziu la 30 iunie 
2013, o propunere referitoare la 
continuarea sau revizuirea proceselor 
pentru eliminarea cotelor și a drepturilor 
de plantare în sectorul laptelui, cel vinicol 
și cel al sfeclei de zahăr. 

Or. pt

Amendamentul 1488
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre țin un registru al 
plantațiilor viticole care conține informații 
actualizate privind potențialul de producție.

(1) Statele membre țin un registru al 
plantațiilor viticole care conține informații 
actualizate privind potențialul de producție
și care este integrat în sistemul de 
identificare a parcelelor prevăzut în 
cadrul Sistemului Integrat de 
Administrare și Control al politicii 
agricole comune.

Or. pt

Amendamentul 1489
Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După data de 1 ianuarie 2016, 
Comisia poate decide, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, să nu se 
mai aplice alineatele (1)-(3) din prezentul 
articol. Actul de punere în aplicare 
respectiv este adoptat în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul 2 – capitolul 2 – secțiunea 1b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SISTEMUL DE LIMITARE A 
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PRODUCȚIEI

Or. es

Amendamentul 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 102 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 102a
Autoritățile naționale responsabile în 

sectorul vitivinicol
(1) Fără a aduce atingere altor dispoziții 
ale prezentului regulament în ceea ce 
privește stabilirea autorităților naționale 
competente, statele membre desemnează 
una sau mai multe autorități responsabile 
cu controlarea respectării dispozițiilor 
Uniunii în sectorul vitivinicol. Statele 
membre desemnează, în special, 
laboratoarele autorizate să efectueze 
analize oficiale în sectorul vitivinicol. 
Laboratoarele desemnate trebuie să 
îndeplinească criteriile generale de 
funcționare a laboratoarelor de testare 
stabilite în ISO/IEC 17025.
(2) Statele membre transmit Comisiei 
denumirile și adresele autorităților și 
laboratoarelor menționate la alineatul (1). 
Comisia publică aceste informații și le 
actualizează periodic.

Or. fr

Amendamentul 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 102 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 102b
Evaluarea în domeniul vitivinicol

Statele membre notifică și întocmesc 
evaluări în sectorul vitivinicol:
(a) În ceea ce privește plantările ilegale 
efectuate după 31 august 1998 menționate 
la articolul 85a din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, statele membre comunică 
Comisiei, până la data de 1 martie a 
fiecărui an, suprafețele care au fost 
plantate cu viță-de-vie fără un drept 
corespunzător de plantare după 
31 august 1998 și suprafețele care au fost 
defrișate în temeiul alineatului (1) din 
articolul menționat.
(b) În ceea ce privește regularizarea 
obligatorie a plantărilor ilegale efectuate 
înainte de 1 septembrie 1998 menționată 
în Regulamentul (CE) 1234/2007, până la 
data de 1 martie a fiecăruia dintre anii 
relevanți, statele membre notifică 
Comisiei:
(i) suprafețele plantate cu viță-de-vie, fără 
un drept corespunzător de plantare, 
înainte de 1 septembrie 1998;
(ii) suprafețele regularizate, taxele 
prevăzute în acest scop și valoarea medie 
a drepturilor de plantare stabilite în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1234/2007.
(c) La data de 1 martie a fiecărui an, 
statele membre prezintă Comisiei un 
raport privind punerea în aplicare, în 
cursul exercițiului financiar anterior, a 
măsurilor prevăzute în programele lor de 
sprijin menționate în secțiunea IV din 
capitolul II titlul I partea a II-a.
Aceste rapoarte enumeră și descriu 
măsurile pentru care s-a acordat asistență 
din partea Uniunii în cadrul programelor 
de sprijin și oferă informații detaliate, în 
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special, privind punerea în aplicare a 
măsurilor de promovare menționate la 
articolul 43.
(d) Până la 1 martie 2014, cel târziu, 
statele membre prezintă Comisiei o 
evaluare a costurilor și avantajelor 
programelor de sprijin, precum și o 
indicare a modalităților de creștere a 
eficienței acestora.
(e) Pentru a garanta o aplicare uniformă 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, norme cu privire la 
notificări și evaluare.

Or. fr

Amendamentul 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Produsele din sectorul vitivinicol 
circulă în interiorul Uniunii însoțite de un 
document autorizat oficial.

(1) Produsele din sectorul vitivinicol 
circulă în interiorul Uniunii însoțite de un 
document autorizat oficial. Ținând seama 
de necesitatea de a standardiza și 
simplifica documentele utilizate de statele 
membre, se deleagă Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 160 prin care să se stabilească 
norme referitoare la modelul de document 
de circulație care trebuie utilizat. 

Or. pt

Amendamentul 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoanele fizice sau juridice ori 
grupurile de persoane care dețin produse 
cărora li se aplică reglementările din 
sectorul vitivinicol, pentru exercitarea 
profesiei lor, în special producătorii, 
îmbuteliatorii, prelucrătorii și comercianții 
au obligația să țină registre cu intrările și 
ieșirile acestor produse.

(2) Persoanele fizice sau juridice ori 
grupurile de persoane care, pentru 
exercitarea profesiei lor, dețin produse 
cărora li se aplică reglementările din 
sectorul vitivinicol și pe care intenționează 
să le introducă pe piață, în special 
producătorii, îmbuteliatorii, prelucrătorii și 
comercianții au obligația să țină registre cu 
intrările și ieșirile acestor produse.

Or. pt

Amendamentul 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a 
facilita transportul de produse vitivinicole 
și controlul acestora de către statele 
membre, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la:

(3) Ținând seama de necesitatea de a 
facilita transportul de produse vitivinicole 
și controlul acestora de către statele 
membre, precum și de dispozițiile 
alineatului (1) de mai sus, Comisia, în 
conformitate cu articolul 160, este 
împuternicită să adopte acte delegate cu 
privire la:

Or. pt

Amendamentul 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 3 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) simplificarea și standardizarea 
registrului.
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Or. pt

Amendamentul 1497
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 3 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) norme referitoare la constituirea 
registrului, la produsele care trebuie 
înscrise în acesta, la termenele limită 
pentru înscrierea în registru și pentru 
închiderea acestuia;

Or. de

Amendamentul 1498
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) norme referitoare la constituirea 
registrului, la produsele care trebuie 
înscrise în acesta, la termenele limită 
pentru înscrierea în registru și pentru 
închiderea acestuia;

eliminat

Or. de

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

Propunere de regulament
Articolul 102b (nou)



PE494.484v01-00 74/176 AM\909518RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103b
Interdicția de a planta viță-de-vie nouă

(1) În general, se interzice plantarea de 
viță-de-vie din soiurile de struguri de 
vinificație care pot fi clasificate conform 
articolului 24 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008.
(2) De asemenea, este interzisă 
supraaltoirea soiurilor de struguri de 
vinificație menționate la alineatul (1) pe 
alte soiuri decât soiurile de struguri de 
vinificație menționate la articolul 
respectiv.
(3) Sub rezerva alineatelor (1) și (2), 
plantarea și supraaltoirea în sensul 
acestor alineate sunt permise dacă sunt 
efectuate în temeiul:
(a) unui drept de plantare nouă acordat în 
temeiul articolului 103c;
(b) unui drept de replantare acordat în 
temeiul articolului 103d;
c) unui drept de plantare acordat dintr-o 
rezervă, în sensul articolelor 103e și 103f.
(4) Drepturile de plantare menționate la 
alineatul (3) se acordă în hectare.
(5) Articolele 103c - 103f se aplică cel 
puțin până la 31 decembrie 2020.
(6) Statele membre pot decide să
prelungească termenul stabilit la alineatul 
anterior. În acest caz normele de 
reglementare a regimului de drepturi de 
plantare stabilit în prezentul articol se 
aplică în mod corespunzător în statul 
membru în cauză.

Or. es
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Amendamentul 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 103b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103b
Interdicția de a planta viță-de-vie nouă

(1) În general, se interzice plantarea de 
viță-de-vie din soiurile de struguri de 
vinificație care pot fi clasificate conform 
articolului 24 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului din 29 aprilie 2008.
(2) De asemenea, este interzisă 
supraaltoirea soiurilor de struguri de 
vinificație menționate la alineatul (1) pe 
alte soiuri decât soiurile de struguri de 
vinificație menționate la articolul 
respectiv.
(3) Sub rezerva alineatelor (1) și (2), 
plantarea și supraaltoirea în sensul 
acestor alineate sunt permise dacă sunt 
efectuate în temeiul:
(a) unui drept de plantare nouă acordat în 
temeiul articolului 103c;
(b) unui drept de replantare acordat în 
temeiul articolului 103d;
(c) unui drept de plantare acordat dintr-o 
rezervă, în sensul articolelor 103e și 103f.
(4) Drepturile de plantare menționate la 
alineatul (3) se acordă în hectare.
(5) Articolele 103c - 103f se aplică cel 
puțin până la 31 decembrie 2020.
(6) Statele membre pot decide să 
prelungească termenul stabilit la alineatul 
anterior. În acest caz normele de 
reglementare a regimului de drepturi de 
plantare stabilit în prezentul articol se 
aplică în mod corespunzător în statul 
membru în cauză.
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Or. es

Justificare

Toate amendamentele la prezentul articol vizează menținerea unui sistem de controlare a 
potențialului de producție, îmbunătățește calitatea și stabilitatea prețurilor, care, fără costuri 
pentru Comunitate, și-a demonstrat eficacitatea.

Amendamentul 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103c
Drepturile de plantare nouă

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului anterior, statele membre pot 
acorda producătorilor drepturi de 
plantare nouă pentru suprafețele:
(a) destinate noilor plantări efectuate în 
cadrul măsurilor de comasare sau al 
măsurilor de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică în conformitate cu 
legislația națională;
(b) destinate unor activități 
experimentale;
(c) destinate culturii de viță-mamă pentru 
altoi sau
(d) ale căror produse vitivinicole sunt 
destinate în exclusivitate consumului în 
gospodăria viticultorului.
(2) Drepturile de plantare nouă acordate 
se exercită:
(a) de producătorul căruia îi sunt 
acordate;
(b) înainte de sfârșitul celui de-al doilea 
an vinicol care urmează anului în care au 
fost acordate;



AM\909518RO.doc 77/176 PE494.484v01-00

RO

(c) în scopurile în care au fost acordate.

Or. es

Amendamentul 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 103c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103c
Drepturile de plantare nouă

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului anterior, statele membre pot 
acorda producătorilor drepturi de 
plantare nouă pentru suprafețele:
(a) destinate noilor plantări efectuate în 
cadrul măsurilor de comasare sau al 
măsurilor de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică în conformitate cu 
legislația națională;
(b) destinate unor activități 
experimentale;
(c) destinate culturii de viță-mamă pentru 
altoi sau
(d) ale căror produse vitivinicole sunt 
destinate în exclusivitate consumului în 
gospodăria viticultorului.
(2) Drepturile de plantare nouă acordate 
se exercită:
(a) de producătorul căruia îi sunt 
acordate;
(b) înainte de sfârșitul celui de-al doilea 
an vinicol care urmează anului în care au 
fost acordate;
(c) în scopurile în care au fost acordate.

Or. es
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Amendamentul 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103d
Drepturile de replantare

(1) Statele membre acordă drepturi de 
replantare producătorilor care au efectuat 
o defrișare pe suprafața plantată cu viță-
de-vie, recunoscută și înregistrată în mod 
legal. Cu toate acestea, suprafețele 
defrișate pentru care s-a acordat o primă 
de defrișare nu generează drepturi de 
replantare.
(2) Statele membre pot acorda drepturi de 
replantare producătorilor care se 
angajează să efectueze o defrișare pe 
suprafața plantată cu viță-de-vie. În astfel 
de cazuri, suprafața în cauză este 
defrișată până la sfârșitul celui de-al 
treilea an de la plantarea noilor vițe 
pentru care s-au acordat drepturile de 
replantare.
(3) Drepturile de replantare acordate 
corespund unei suprafețe de cultură pură 
echivalente cu suprafața defrișată.
(4) Drepturile de replantare sunt 
exercitate în exploatația pentru care au 
fost acordate. Statele membre pot 
prevedea ca aceste drepturi să nu fie 
exercitate decât pe suprafața pe care s-a 
efectuat defrișarea.
(5) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (4), statele membre pot decide 
că drepturile de replantare pot fi 
transferate, parțial sau în totalitate, unei 
alte exploatații de pe teritoriul aceluiași 
stat membru în următoarele cazuri:
(a) dacă o parte a respectivei exploatații 
este transferată celei de-a doua 
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exploatații;
(b) dacă suprafețe de pe cea de-a doua 
exploatație sunt destinate:
(i) producției de vinuri cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, sau
(ii) culturii de viță-mamă pentru altoi.
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca aplicarea derogărilor prevăzute 
la primul paragraf să nu determine o 
mărire globală a potențialului de 
producție de pe teritoriul lor, în special 
dacă sunt efectuate transferuri de la 
suprafețe neirigate către suprafețe irigate.
(6) Alineatele (1)-(5) se aplică mutatis 
mutandis drepturilor similare cu 
drepturile de replantare dobândite în 
temeiul unei legislații comunitare sau 
naționale anterioare.
(7) Drepturile de replantare acordate în 
temeiul articolului 4 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 se 
utilizează în perioadele prevăzute în acest 
sens în respectivul regulament.

Or. es

Amendamentul 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 103d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103d
Drepturile de replantare

(1) Statele membre acordă drepturi de 
replantare producătorilor care au efectuat 
o defrișare pe suprafața plantată cu viță-
de-vie, recunoscută și înregistrată în mod 
legal.
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Cu toate acestea, suprafețele defrișate 
pentru care s-a acordat o primă de 
defrișare nu generează drepturi de 
replantare.
(2) Statele membre pot acorda drepturi de 
replantare producătorilor care se 
angajează să efectueze o defrișare pe 
suprafața plantată cu viță-de-vie. În astfel 
de cazuri, suprafața în cauză este 
defrișată până la sfârșitul celui de-al 
treilea an de la plantarea noilor vițe 
pentru care s-au acordat drepturile de 
replantare.
(3) Drepturile de replantare acordate 
corespund unei suprafețe de cultură pură 
echivalente cu suprafața defrișată.
(4) Drepturile de replantare sunt 
exercitate în exploatația pentru care au 
fost acordate. Statele membre pot 
prevedea ca aceste drepturi să nu fie 
exercitate decât pe suprafața pe care s-a 
efectuat defrișarea.
(5) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (4), statele membre pot decide 
că drepturile de replantare pot fi 
transferate, parțial sau în totalitate, unei 
alte exploatații de pe teritoriul aceluiași 
stat membru în următoarele cazuri:
(a) dacă o parte a respectivei exploatații 
este transferată celei de-a doua 
exploatații;
(b) dacă suprafețe de pe cea de-a doua 
exploatație sunt destinate:
(i) producției de vinuri cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, sau
(ii) culturii de viță-mamă pentru altoi.
Statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca aplicarea derogărilor prevăzute 
la primul paragraf să nu determine o 
mărire globală a potențialului de 
producție de pe teritoriul lor, în special 
dacă sunt efectuate transferuri de la 
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suprafețe neirigate către suprafețe irigate.
(6) Alineatele (1)-(5) se aplică mutatis 
mutandis drepturilor similare cu 
drepturile de replantare dobândite în 
temeiul unei legislații comunitare sau 
naționale anterioare.
(7) Drepturile de replantare acordate în 
temeiul articolului 4 alineatul (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 se 
utilizează în perioadele prevăzute în acest 
sens în respectivul regulament.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103e
Rezervele naționale și regionale cu 

drepturi de plantare
(1) În vederea îmbunătățirii gestionării 
potențialului de producție, statele membre 
creează o rezervă națională sau rezerve 
regionale cu drepturi de plantare.
(2) Statele membre care au constituit 
rezerve naționale sau regionale cu 
drepturi de plantare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 pot 
păstra aceste rezerve atât timp cât aplică 
regimul drepturilor de plantare în 
conformitate cu prezenta subsecțiune.
(3) Următoarele drepturi de plantare se 
alocă rezervelor naționale sau regionale 
dacă nu sunt utilizate în termenul 
prescris:
(a) drepturile de plantare nouă;
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(b) drepturile de replantare;
(c) drepturile de plantare acordate din 
rezervă.
(4) Producătorii pot transfera drepturile 
de replantare către rezervele naționale 
sau regionale.
Condițiile unui astfel de transfer, efectuat, 
dacă este cazul, în schimbul unei plăți din 
fondurile naționale, se stabilesc de către 
statele membre, în funcție de interesele 
legitime ale părților.
(5) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să nu pună în 
aplicare un sistem de rezerve, cu condiția 
să poată dovedi că există pe teritoriul lor 
un sistem alternativ eficient pentru 
gestionarea drepturilor de plantare. Dacă 
este necesar, sistemul alternativ poate 
deroga de la dispozițiile relevante ale 
prezentei subsecțiuni.

Or. es

Amendamentul 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 103e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103e
Rezerve de drepturi de plantare

(1) În vederea îmbunătățirii gestionării 
potențialului de producție, statele membre 
creează o rezervă națională sau rezerve 
regionale cu drepturi de plantare.
(2) Statele membre care au constituit 
rezerve naționale sau regionale cu 
drepturi de plantare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 pot 
păstra aceste rezerve atât timp cât aplică 
regimul drepturilor de plantare în 
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conformitate cu prezenta subsecțiune.
(3) Următoarele drepturi de plantare se 
alocă rezervelor naționale sau regionale 
dacă nu sunt utilizate în termenul 
prescris:
(a) drepturile de plantare nouă;
(b) drepturile de replantare;
(c) drepturile de plantare acordate din 
rezervă.
(4) Producătorii pot transfera drepturile 
de replantare către rezervele naționale 
sau regionale. Condițiile unui astfel de 
transfer, efectuat, dacă este cazul, în 
schimbul unei plăți din fondurile 
naționale, se stabilesc de către statele 
membre, în funcție de interesele legitime 
ale părților.
(5) Prin derogare de la alineatul (1), 
statele membre pot decide să nu pună în 
aplicare un sistem de rezerve, cu condiția 
să poată dovedi că există pe teritoriul lor 
un sistem alternativ eficient pentru 
gestionarea drepturilor de plantare. Dacă 
este necesar, sistemul alternativ poate 
deroga de la dispozițiile relevante ale 
prezentei subsecțiuni.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103f
Acordarea drepturilor de plantare din 

rezervă
(1) Statele membre pot acorda drepturi 
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dintr-o rezervă:
(a) cu titlu gratuit producătorilor în vârstă 
de până la patruzeci de ani, care posedă o 
capacitate profesională suficientă, care se 
stabilesc pentru prima dată și care au 
calitatea de șefi ai exploatației viticole;
(b) în schimbul unei plăți efectuate la 
fondurile naționale sau, eventual, 
regionale, producătorilor care au intenția 
de a utiliza drepturile pentru a planta 
podgorii a căror producție are un debușeu 
asigurat. Statele membre definesc 
criteriile de stabilire a cuantumului plății 
prevăzute la litera (b).
(c) care poate varia în funcție de viitorul 
produs final al podgoriilor și perioada de 
valabilitate utilă a drepturilor de 
transferat;
(2) În cazul în care drepturile de plantare 
dintr-o rezervă sunt utilizate, statele 
membre se asigură că:
(a) locul, soiurile și tehnicile utilizate 
pentru cultură garantează 
compatibilitatea producției ulterioare cu 
cererea de pe piață;
(b) randamentele sunt reprezentative 
pentru media regiunii în care sunt 
utilizate aceste drepturi, în special dacă 
drepturile de plantare provenite de pe 
suprafețe neirigate sunt utilizate pe 
suprafețe irigate.
(3) Drepturile de plantare acordate dintr-o 
rezervă care nu sunt utilizate înainte de 
sfârșitul celui de-al doilea an vinicol după 
cel în cursul căruia au fost acordate se 
retrag și sunt reatribuite rezervei.
(4) Drepturile de plantare dintr-o rezervă 
își pierd valabilitatea dacă nu sunt 
acordate înainte de sfârșitul celui de-al 
cincilea an vinicol de la atribuirea lor pe 
acea rezervă.
(5) Dacă într-un stat membru există 
rezerve regionale, acesta poate stabili 
norme care să autorizeze transferul 
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drepturilor de plantare între rezervele 
regionale. Dacă într-un stat membru 
coexistă rezerve regionale și naționale, 
acesta poate, de asemenea, să autorizeze 
transferuri între astfel de rezerve. putând 
aplica un coeficient de reducere a 
transferurilor.

Or. es

Amendamentul 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 103f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103f
Drepturi de plantare din rezervă

(1) Statele membre pot acorda drepturi 
dintr-o rezervă:
(a) cu titlu gratuit producătorilor în vârstă 
de până la patruzeci de ani, care posedă o 
capacitate profesională suficientă, care se 
stabilesc pentru prima dată și care au 
calitatea de șefi ai exploatației viticole;
(b) în schimbul unei plăți efectuate la 
fondurile naționale sau, eventual, 
regionale, producătorilor care au intenția 
de a utiliza drepturile pentru a planta 
podgorii a căror producție are un debușeu 
asigurat.
Statele membre definesc criteriile de 
stabilire a cuantumului plății prevăzute la 
litera (b), care poate varia în funcție de 
viitorul produs final al podgoriilor 
respective și perioada de valabilitate utilă 
a drepturilor de transferat.
(2) În cazul în care drepturile de plantare 
dintr-o rezervă sunt utilizate, statele 
membre se asigură că:
(a) locul, soiurile și tehnicile utilizate 
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pentru cultură garantează 
compatibilitatea producției ulterioare cu 
cererea de pe piață;
(b) randamentele sunt reprezentative 
pentru media regiunii în care sunt 
utilizate aceste drepturi, în special dacă 
drepturile de plantare provenite de pe 
suprafețe neirigate sunt utilizate pe 
suprafețe irigate.
(3) Drepturile de plantare acordate dintr-o 
rezervă care nu sunt utilizate înainte de 
sfârșitul celui de-al doilea an vinicol după 
cel în cursul căruia au fost acordate se 
retrag și sunt reatribuite rezervei.
(4) Drepturile de plantare dintr-o rezervă 
își pierd valabilitatea dacă nu sunt 
acordate înainte de sfârșitul celui de-al 
cincilea an vinicol de la atribuirea lor pe 
acea rezervă.
(5) Dacă într-un stat membru există 
rezerve regionale, acesta poate stabili 
norme care să autorizeze transferul 
drepturilor de plantare între rezervele 
regionale. Dacă într-un stat membru 
coexistă rezerve regionale și naționale, 
acesta poate, de asemenea, să autorizeze 
transferuri între astfel de rezerve. putând 
aplica un coeficient de reducere a 
transferurilor.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103g
De minimis



AM\909518RO.doc 87/176 PE494.484v01-00

RO

Prezenta subsecțiune nu se aplică în 
statele membre în care regimul comunitar 
al drepturilor de plantare nu s-a aplicat 
până la 31 decembrie 2007.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103h
Norme naționale mai stricte

Statele membre pot adopta norme 
naționale mai stricte în ceea ce privește 
acordarea drepturilor de plantare nouă 
sau a celor de replantare.
Acestea pot impune, de asemenea, ca 
cererile respective și informațiile 
relevante care urmează să fie furnizate în 
acest sens să fie completate cu informații 
suplimentare necesare în scopul 
monitorizării evoluției potențialului de 
producție.

Or. es

Amendamentul 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 103i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103i
Măsuri de punere în aplicare
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Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei subsecțiuni se adoptă 
în conformitate cu menționată la articolul 
162 din prezentul regulament.
Respectivele măsuri pot include 
următoarele:
(a) dispoziții pentru evitarea sarcinilor 
administrative excesive la aplicarea 
respectivelor măsuri;
(b) dispoziții privind coexistența 
podgoriilor în conformitate cu articolul 
103f alineatul (2);
(c) aplicarea coeficientului de reducere 
menționat la articolul 103f alineatul (5).

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103j
Măsuri de punere în aplicare

Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei subsecțiuni se adoptă 
în conformitate cu menționată la articolul 
162 din prezentul regulament.
Respectivele măsuri pot include 
următoarele:
(a) dispoziții pentru evitarea sarcinilor 
administrative excesive la aplicarea 
respectivelor măsuri;
(b) dispoziții privind coexistența 
podgoriilor în conformitate cu articolul 
103f alineatul (2);
(c) aplicarea coeficientului de reducere 
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menționat la articolul 103f alineatul (5).

Or. es

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

Propunere de regulament
Partea II – Titlul II – Capitolul II – Secțiunea III – Subsecțiunea 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SUBSECȚIUNEA 1
SISTEMUL DE LIMITARE A 
PRODUCȚIEI ÎN SECTORUL 

LAPTELUI
Articolul 103k

Definiții
(1) În sensul prezentei secțiuni, se aplică 
următoarele definiții:
(a) „lapte” înseamnă produsul obținut din 
mulsul uneia sau mai multor vaci;
(b) prin „alte produse lactate” se înțelege 
orice produs lactat, altul decât laptele, în 
special laptele degresat, smântâna, untul, 
iaurtul și brânzeturile; acolo unde este 
relevant, acestea se transformă în 
„echivalent lapte” prin aplicarea 
coeficienților care urmează să fie stabiliți 
de Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare;
(c) prin „producător” se înțelege 
agricultorul a cărui fermă este situată pe 
teritoriul geografic al statului membru, 
care produce și comercializează lapte sau 
se pregătește să facă acest lucru în scurt 
timp;
(d) „exploatație”: conform definiției de la 
articolul 4 din Regulamentul UE privind 
plățile directe;
(e) prin „cumpărător” se înțelege o 
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întreprindere sau o grupare care cumpără 
lapte de la producători:
- pentru a-l supune uneia sau mai multor 
operațiuni de colectare, ambalare, 
depozitare, răcire sau transformare, 
inclusiv sub contract;
- pentru a-l vinde uneia sau mai multor 
întreprinderi care tratează sau 
prelucrează laptele sau alte produse 
lactate;
(f) prin „livrare” se înțelege orice livrare 
de lapte, cu excepția oricărui alt produs 
lactat, de către un producător către un 
cumpărător, indiferent dacă transportul 
este asigurat de producător, de 
cumpărător, de întreprinderea care 
tratează sau prelucrează aceste produse 
sau de către un terț;
(g) - prin „vânzare directă” se înțelege 
orice vânzare sau cesiune de lapte de la 
producător direct către consumator, 
precum și orice vânzare sau cesiune a 
altor produse lactate efectuată de un 
producător;
(h) prin „comercializare” se înțelege 
livrarea laptelui sau vânzarea directă de 
lapte sau de alte produse lactate;
(i) prin „cotă individuală” se înțelege cota 
producătorului la data de 1 aprilie pe o 
perioadă de 12 luni;
(j) prin „cotă națională” se înțelege cota 
menționată la articolul 103l, fixată pentru 
fiecare stat membru;
(k) prin „cotă disponibilă” se înțelege cota 
la dispoziția producătorului la data de 31 
martie a perioadei de 12 luni pentru care 
a fost stabilită cota, ținând cont de toate 
transferurile, vânzările, conversiunile și 
realocările temporare prevăzute în 
prezentul regulament și intervenite în 
cursul acestei perioade de 12 luni.
(2) În ceea ce privește definiția de la 
alineatul (1) litera (a), este considerat, de 
asemenea, cumpărător orice grup de 
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cumpărători, situați în aceeași zonă 
geografică, care efectuează în numele 
membrilor săi operațiile de gestiune 
administrativă și contabilă necesare 
efectuării plății taxei pe excedent. În 
scopul aplicării primei teze a prezentului 
alineat, Grecia este considerată ca o 
singură zonă geografică și poate asimila 
un organism public unui grup de 
cumpărători.
(3) Pentru a se asigura mai ales că nicio 
cantitate de lapte comercializat sau de alte 
produse lactate comercializate nu este 
exclusă din regimul de cote, Comisia, prin 
intermediul unor acte delegate, poate 
adapta definiția termenului „vânzare 
directă”, respectând definiția termenului 
„livrare” de la litera (f).

Articolul 103l
Cote naționale

(1) Cotele naționale pentru producția de 
lapte și de alte produse lactate 
comercializate pe cinci perioade 
consecutive de 12 luni începând din 
1 aprilie 2015 (denumite în continuare 
„perioade de 12 luni”) sunt fixate în 
anexa [VIIIa].
(2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt 
repartizate între producători conform 
articolului 103m, făcând distincție între 
livrări și vânzări directe. Depășirea 
cotelor naționale este stabilită la nivel 
național în fiecare stat membru, în 
conformitate cu prezenta secțiune, 
făcându-se distincția dintre livrările și 
vânzările directe.
(3) Cotele naționale din anexa [VIIIa] 
sunt fixate sub rezerva unei eventuale 
revizii în funcție de situația generală a 
pieții și a condițiilor speciale existente în 
anumite state membre.
(4) Pentru Bulgaria, Republica Cehă, 
Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Malta, Polonia, România, 
Slovenia și Slovacia, cotele naționale 
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includ totalitatea cantităților de lapte sau 
de echivalent lapte livrate unui 
cumpărător sau vândute direct, chiar 
dacă sunt produse sau comercializate sub 
măsuri tranzitorii aplicabile în aceste țări.
(5) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, regulile 
necesare în vederea punerii în aplicare 
uniforme a prezentului articol în statele 
membre. Procedurile, notificările și 
criteriile tehnice sunt stabilite în aceste 
reguli.

Articolul 103m
Cote individuale

(1) Cota sau cotele individuale ale 
producătorilor la data de 1 aprilie 2015 
sunt egale cu cantitatea sau cantitățile de 
referință individuale ale acestora la data 
de 31 martie 2015, fără a aduce atingere 
transferurilor, vânzărilor și 
conversiunilor care intră în vigoare la 
1 aprilie 2015.
(2) Producătorii pot dispune de una sau 
de două cote individuale, una pentru 
livrare și cealaltă pentru vânzarea directă. 
Conversiunea cantităților unui 
producător de la o cotă la alta nu poate fi 
realizată decât de către autoritatea 
competentă a statului membru la cererea 
producătorului, justificată în mod 
corespunzător.
(3) Dacă un producător dispune de două 
cote, calculul contribuției sale la 
eventuala taxă pe excedent datorată se 
face separat pentru fiecare dintre ele.
(4) Partea din cota națională finlandeză 
afectată livrărilor menționate la 
articolul 105l poate fi mărită de Comisie 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare pentru a compensa producătorii 
„SLOM” finlandezi, până la concurența a 
200 000 de tone. Această rezervă, care 
urmează să fie alocată în conformitate cu 
legislația comunitară, se utilizează în 
exclusivitate în favoarea producătorilor al 



AM\909518RO.doc 93/176 PE494.484v01-00

RO

căror drept la o reluare a producției a fost 
alocat ca urmare a aderării.
(5) Cotele individuale sunt modificate, 
dacă este cazul, pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni în cauză, în scopul 
ca, pentru fiecare stat membru, suma 
cotelor individuale pentru livrare și cele 
pentru vânzări directe să nu depășească 
partea corespondentă din cota națională 
ajustată conform articolului 103o, ținând 
cont de reducerile eventuale impuse 
pentru alimentarea rezervei naționale 
menționată la articolul 103q.

Articolul 103n
Repartiția cotelor provenind din rezerva 

națională
Statele membre adoptă reguli care să 
permită alocarea pentru producători, în 
funcție de criteriile obiective comunicate 
Comisiei, a tuturor sau a unei părți din 
cotele provenind din rezerva națională 
menționată la articolul 103q.

Articolul 103o
Gestionarea cotelor

(1) Comisia ajustează, pentru fiecare stat 
membru și pentru fiecare perioadă, 
înainte de sfârșitului acesteia, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare prevăzute la articolul 103af, 
repartiția între „livrările” și „vânzările 
directe” a cotelor naționale, ținând cont 
de conversiunile solicitate de către 
producători între cotele individuale 
pentru livrări și cele pentru vânzări 
directe.
(2) Statele membre transmit în fiecare an 
Comisiei, până la datele care urmează să 
fie stabilite de Comisie și conform unor 
norme stabilite de ea, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 162, informațiile necesare:
(a) ajustării menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol;
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(b) calculării taxei pe excedent de plătit de 
către fiecare stat membru.

Articolul 103p
Conținutul de grăsimi

(1) Fiecărui producător îi este atribuit, 
pentru cota sau cotele individuale aplicate 
livrărilor care îi sunt alocate, un conținut 
de grăsimi de referință.
(2) Pentru cotele atribuite producătorilor 
la data de 31 martie 2015 conform 
articolului 105c alineatul (1), conținutul 
de referință de grăsimi menționat la 
alineatul (1) este egal cu conținutul de 
referință de grăsimi aplicat acelei cote la 
acea dată.
(3) Conținutul de grăsimi de referință este 
modificat în cursul conversiunilor 
menționate la articolul 103m alineatul 
(2), iar în cazul în care se achiziționează 
cote, este transferat sau transferat 
temporar în conformitate cu normele care 
urmează să fie stabilite de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
în temeiul articolului 103af litera (b).
(4) Pentru noii producători care au o cotă 
individuală pentru livrări alocată în 
întregime din rezerva națională, 
conținutul de grăsimi de referință este 
fixat în conformitate cu normele care 
urmează să fie stabilite de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
în temeiul articolului 103af litera (b).
(5) Conținutul individual de referință de 
grăsimi menționat la alineatul (1) este 
adaptat, dacă este cazul, la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ulterior, la începutul fiecărei perioade de 
12 luni, de fiecare dată când este necesar, 
în așa fel ca, pentru fiecare stat membru, 
media ponderată a conținuturilor 
individuale de grăsimi reprezentative să 
nu depășească cu mai mult de 0,1 grame 
pe kg conținutul de referință de grăsimi 
stabilit în anexa [VIIIb].
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Articolul 103q
Rezerva națională

(1) Fiecare stat membru constituie o 
rezervă națională ca parte a cotelor 
naționale fixate în anexa [VIIIa], în 
special în vederea alocărilor prevăzute la 
articolul 103l. Aceasta este alimentată, 
după caz, prin retragerea cantităților 
menționate la articolul 103r, prin rețineri 
asupra transferurilor vizate la articolul 
103w, sau prin reduceri lineare de 
ansamblu ale tuturor cotelor individuale. 
Aceste cote păstrează afectarea lor 
individuală, adică livrări sau vânzări 
directe.
(2) Toate cotele suplimentară alocate unui 
stat membru sunt afectate din oficiu 
rezervei naționale și împărțite în livrări și 
vânzări directe, potrivit nevoilor 
previzibile.
(3) Cotele afectate rezervei naționale nu 
au conținut de grăsimi de referință.

Articolul 103r
Cazuri de inactivitate

(1) Dacă o persoană fizică sau juridică 
deține cote individuale și nu mai 
întrunește condițiile menționate la 103ka 
litera (c), pe durata unei perioade de 12 
luni, aceste cote se întorc la rezerva 
națională cel târziu la data de 1 aprilie a 
anului calendaristic următor, în afara 
cazului în care persoana în cauză 
redevine producător în sensul articolului 
103l litera (c), nu mai târziu de această 
dată.
În cazul în care persoana în cauză 
redevine producător cel târziu la sfârșitul 
celei de-a doua perioade de 12 luni 
următoare retragerii, toată sau o parte din 
cota individuală care i-a fost retrasă este 
restituită persoanei în cauză, cel târziu la 
data de 1 aprilie care urmează datei 
cererii sale.
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(2) Dacă, pe durata unei perioade de cel 
puțin 12 luni, un producător nu 
comercializează o cantitate egală cu cel 
puțin 85% din cota sa individuală, statul 
membru poate decide dacă totul sau o 
parte din cota neutilizată este vărsată la 
rezerva națională și în ce condiții.
Statul membru fixează condițiile în care o 
cotă este realocată producătorului în 
cauză în cazul în care acesta reia 
comercializarea.
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în caz 
de forță majoră sau în situații pe deplin 
justificate care afectează temporar 
capacitatea de producție a producătorilor 
și recunoscute de către autoritatea 
competentă.

Articolul 103s
Transferuri temporare

(1) Înainte de sfârșitul fiecărei perioade 
de 12 luni, statele membre autorizează, 
pentru perioada menționată, transferul 
temporar al unei părți din cotele 
individuale pe care producătorii care au 
dreptul la acestea nu intenționează să le 
folosească.
Statele membre pot reglementa 
operațiunile de transfer în funcție de 
categoriile de producători sau de 
structurile producției de lapte, le pot 
limita la nivelul cumpărătorului sau în 
interiorul regiunilor, pot autoriza 
transferul total în cazurile menționate la 
articolul 103r alineatul (3) și pot 
determina în ce măsură persoana care 
efectuează transferul poate repeta 
operațiunile de transfer.
(2) Orice stat membru poate decide să nu 
pună în aplicare alineatul (1), pe baza 
unuia sau a ambelor dintre criteriile 
următoare:
(a) necesitatea de a facilita schimbările și 
adaptările structurale;
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(b) necesități administrative imperioase.
Articolul 103t

Transferuri de cote împreună cu terenuri
(1) Cotele individuale sunt transferate 
împreună cu exploatațiile către 
producătorii care le preiau, în caz de 
vânzare, arendare, transmitere prin 
moștenire, anticipație de moștenire, sau 
orice alt transfer care comportă efecte 
juridice comparabile pentru producători, 
potrivit normelor detaliate care urmează a 
fi determinate de către statele membre 
ținând cont de suprafețele utilizate pentru 
producția de lapte sau de alte criterii 
obiective și, dacă este cazul, de un acord 
între părți. Partea din cota care, dacă este 
cazul, nu este transferată împreună cu 
exploatația este adăugată la rezerva 
națională.
(2) În cazul în care respectivele cote au 
fost sau sunt transferate conform 
alineatului (1) în cadrul contractelor de 
arendă sau prin alte mijloace care implică 
efecte juridice comparabile, statele 
membre pot decide, pe baza unor criterii 
obiective și pentru a se asigura că aceste 
cote sunt atribuite în mod exclusiv 
producătorilor, că respectiva cotă nu este 
transferată împreună cu exploatația.
(3) În cazul transferului de pământuri 
autorităților publice și/sau pe motivul 
utilității publice sau atunci când 
transferul se realizează în scopuri 
neagricole, statele membre prevăd ca 
dispozițiile necesare pentru salvgardarea 
intereselor legitime ale părților să fie puse 
în aplicare, în special cele care îi permit 
producătorului care își încheie activitatea 
să continue producția de lactate, dacă 
dorește.
(4) În absența unui acord între părți, în 
cazul în care contractele de arendă 
urmează să expire fără posibilitatea de a 
fi prelungite în aceleași condiții, sau în 
situații care implică efecte legale 
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comparabile, cotele individuale sunt 
transferate în totalitate sau parțial 
producătorilor care le preiau, potrivit 
dispozițiilor adoptate de către statele 
membre, ținând cont de interesele legitime 
ale părților.

Articolul 103u
Măsuri speciale de transfer

(1) În vederea unei bune restructurări a 
producției de lapte sau pentru 
ameliorarea mediului, statele membre pot, 
potrivit modalităților determinate de 
acestea și ținând cont de interesele 
legitime ale părților:
(a) să acorde o indemnitate producătorilor 
care se angajează să abandoneze definitiv 
o parte sau întreaga producție de lapte, 
vărsată în una sau mai multe anuități, și 
să alimenteze rezerva națională cu cotele 
individuale astfel eliberate;
(b) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile potrivit cărora 
producătorii pot obține, la începutul unei 
perioade de 12 luni, contra plată, 
reafectarea de către autoritatea 
competentă sau de către organismul 
desemnat de aceasta, a cotelor individuale 
eliberate în mod definitiv la sfârșitul 
perioadei de 12 luni precedente de către 
alți producători, contra vărsării unei 
indemnizații egale plății menționate mai 
sus, într-una sau mai multe anuități;
(c) să centralizeze și să supravegheze 
transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de 
terenuri destinate ameliorării mediului, 
punerea cotelor individuale în cauză la 
dispoziția producătorului care renunță la 
teren, în cazul în care acesta dorește să 
continue producția de lapte;
(e) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, regiunile sau zonele de 
colectare în interiorul cărora sunt 
autorizate, în scopul ameliorării structurii 
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producției de lapte, transferurile definitive 
de cote fără transferul terenurilor 
corespondente;
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri 
adresate de producător autorității 
competente sau unui organism desemnat 
de aceasta, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte la nivelul exploatației 
sau pentru a permite extensificarea 
producției, transferul definitiv al cotelor 
fără transferul terenului aferent sau 
viceversa.
(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la 
nivel național, la nivelul teritorial 
corespunzător sau în zonele de colectare.

Articolul 103v
Reținerea cotelor

(1) În cazul transferurilor menționate la 
articolele 103t și 103u, statele membre pot 
reține în beneficiul rezervei naționale o 
parte din cotele individuale, pe bază de 
criterii obiective.
(2) În cazul în care cotele au fost sau sunt 
transferate conform articolelor 103t și 
103u cu sau fără terenurile aferente în 
cadrul contractelor de arendă sau prin 
alte mijloace care implică efecte juridice 
comparabile, statele membre pot decide, 
pe baza criteriilor obiective și în scopul ca 
aceste cote să fie atribuite exclusiv 
producătorilor, procentajul și condițiile în 
care cotele transferate sunt vărsate la 
rezerva națională.

Articolul 103w
Ajutor pentru achiziționarea cotelor

Vânzarea, transferarea sau alocarea 
cotelor în sensul prezentei secțiuni nu 
poate beneficia de nicio intervenție 
financiară a unei autorități publice legată 
în mod direct de achiziția de cote.

Articolul 103x
Taxa pe excedent
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(1) Se percepe o taxă pe excedent pentru 
laptele și alte produse lactate 
comercializate peste cota națională.
Taxa este fixată la 27,83 EUR pentru 
100 de kilograme de lapte.
(2) Statele membre sunt răspunzătoare 
față de Comunitate cu taxa pe excedent 
care rezultă din depășirea cotei naționale, 
stabilită la nivel național și separat pentru 
livrările și vânzările directe; acestea varsă 
99 % din suma datorată către FEOGA, 
între 16 octombrie și 30 noiembrie 
următor perioadei de 12 luni în cauză.
(3) Dacă taxa pe excedent menționată la 
alineatul (1) nu a fost plătită înainte de 
data fixată și după consultarea 
Comitetului pentru fondurile agricole, 
Comisia deduce o sumă echivalentă taxei 
pe excedent neachitată din plățile lunare, 
în sensul articolului xx și al articolului xx 
alineatul (x) din Regulamentul (CE) 
orizontal. Înainte de a lua decizia, 
Comisia avertizează statul membru în 
cauză, care își exprimă punctul de vedere 
în termen de o săptămână. Nu se aplică 
articolul xx din Regulamentul (CE) 
orizontal.

Articolul 103y
Contribuția producătorilor la taxa pe 

excedent datorată
Taxa pe excedent este în întregime 
repartizată, conform articolelor 103x și 
103ac, între producătorii care au 
contribuit la fiecare din depășirile cotelor 
naționale menționate la articolul 103l 
alineatul (2).
Fără a aduce atingere articolului 103z 
alineatul (3) și articolului 103ac alineatul 
(1), producătorii au obligația față de 
statele membre de a plăti contribuția lor la 
taxa pe excedent datorată, calculată 
conform articolelor 103o, 103p și 103z, 
pentru simplul fapt că au depășit cota sau 
cotele disponibile.



AM\909518RO.doc 101/176 PE494.484v01-00

RO

Articolul 103z
Taxa pe excedent aplicată livrărilor

(1) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, cantitățile livrate de un 
producător sunt ajustate în sus sau în jos 
pentru a reflecta eventualele diferențe 
dintre conținutul de grăsimi real și cel de 
referință.
(2) Contribuția fiecărui producător la 
plata taxei pe excedent se stabilește prin 
decizia statului membru, după ce orice 
parte inutilizată din cota națională 
alocată livrărilor a fost sau nu realocată, 
proporțional cu cotele individuale ale 
fiecărui producător sau conform unor 
criterii obiective care trebuie stabilite de 
către statele membre:
(a) fie la nivel național, în funcție de 
depășirea de cotă a fiecărui producător,
(b) fie, mai întâi, la nivelul 
cumpărătorului, iar apoi, dacă este cazul, 
la nivel național.

Articolul 103aa
Rolul cumpărătorilor

(1) Cumpărătorul este responsabil de 
colectarea de la producători a 
contribuțiilor datorate de către aceștia în 
virtutea taxei pe excedent și achită 
organului competent al statului membru, 
înaintea unei date care urmează a fi fixate 
de Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af literele (d), (f) și (g), 
valoarea acestor contribuții deduse din 
prețul laptelui plătit producătorilor 
responsabili de depășire sau, în absența 
acestei plăți, perceput prin orice alte 
mijloace adecvate.
(2) Dacă un cumpărător se substituie total 
sau parțial unuia sau mai multor 
cumpărători, cotele individuale de care 
dispun producătorii sunt luate în 
considerare pentru restul perioadei de 12 
luni în curs, după deducerea cantităților 
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deja livrate și ținând cont de conținutul 
lor de grăsimi. Prezentul alineat se aplică 
și în cazul în care un producător trece de 
la un cumpărător la altul.
(3) Dacă, pe durata perioadei de referință, 
cantitățile livrate de un producător 
depășesc cota de care dispune, statul 
membru în cauză poate decide ca 
respectivul cumpărător să rețină sub titlu 
de avans la contribuția acestui producător 
la taxă, potrivit modalităților determinate 
de statul membru, o parte a prețului 
laptelui din toată livrarea acestui 
producător care depășește cota de care 
dispune pentru livrare. Statul membru 
poate să prevadă dispoziții specifice care 
le permit cumpărătorilor să rețină acest 
avans atunci când producătorii livrează 
mai multor cumpărători.

Articolul 103ab
Autorizarea

Activitatea cumpărătorului este supusă 
unei aprobări prealabile de către statul 
membru potrivit criteriilor care urmează a 
fi stabilite de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (f) și în 
conformitate cu procedura stabilită prin 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af.

Articolul 103ac
Taxa pe excedent în cazul vânzărilor 

directe
(1) În cazul vânzărilor directe și potrivit 
deciziei statului membru, contribuția 
producătorilor la plata taxei pe excedent 
se stabilește, după realocarea sau nu a 
părții neutilizate din cotele naționale 
afectate vânzărilor directe, la scară 
teritorială adecvată sau la nivel național.
(2) Statele membre stabilesc baza de 
calcul a contribuției producătorului la 
taxa pe excedent datorată din cantitatea 
totală de lapte vândut, transferat sau 
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utilizat pentru fabricarea produselor 
lactate vândute sau transferate, prin 
aplicarea criteriilor fixate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (b).
(3) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, nu este luată în considerare 
nicio corecție privind conținutul de 
grăsimi.
(4) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af literele (d) și (f), 
modalitățile și data de plată a taxei pe 
excedent către organismul competent al
statului membru.

Articolul 103ad
Sume excedentare sau neachitate
(1) Dacă, în cazul livrărilor sau vânzărilor 
directe, se constată că taxa pe excedent 
este plătibilă și contribuția percepută de la 
producători este superioară taxei, statul 
membru poate:
(a) să aloce excedentul perceput, parțial 
sau integral, pentru finanțarea măsurilor 
prevăzute la articolul 103u alineatul (1) 
litera (a) și/sau
(b) să redistribuie taxa în parte sau în 
totalitate producătorilor care:
- intră în categoriile prioritare stabilite de 
către statul membru pe baza criteriilor 
obiective și într-un termen care urmează a 
fi fixat de către Comisie prin intermediul 
unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (g);
- sunt afectați de o situație excepțională 
care rezultă dintr-o dispoziție națională 
care nu are nicio legătură cu regimul de 
cote pentru lapte și alte produse lactate 
stabilite în prezentul capitol.
(2) Dacă se stabilește că nicio taxă pe 
excedente nu este plătibilă, avansurile de 
contribuție eventual percepute de către 
cumpărători sau de către statul membru 
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sunt rambursate cel târziu la sfârșitul 
perioadei următoare de 12 luni.
(3) Dacă un cumpărător nu și-a respectat 
obligația de colectare a contribuției 
producătorilor la taxa pe excedent 
conform articolului 103aa, statul membru 
poate percepe valorile neplătite direct de 
la producător, fără a aduce atingere 
sancțiunilor pe care le poate aplica 
cumpărătorului vinovat.
(4) Dacă termenul de plată nu este 
respectat de către cumpărător sau 
producător, după caz, dobânzile de 
întârziere ce urmează a fi fixate de 
Comisie, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af litera (e), sunt plătite 
către statul membru.

Articolul 103ae
Actele delegate

Pentru a garanta că regimul cotelor de 
lapte își atinge obiectivul, în special în 
ceea ce privește utilizarea eficientă a 
cotelor individuale și calcularea lor, 
colectarea și utilizarea taxei, Comisia 
adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate, norme cu privire la:
(a) conversiunea temporară și definitivă a 
cotelor;
(b) alocarea cotelor neutilizate;
(c) pragul pentru indicele de corectare a 
conținutului de grăsimi;
(d) obligația producătorilor de a livra 
cumpărătorilor autorizați;
(e) criteriile pentru autorizarea 
cumpărătorilor de către statele membre;
(f) criteriile obiective pentru realocarea 
taxei suplimentare;
(g) adaptarea definiției termenului 
„vânzare directă” ținând seama de 
definiția termenului „livrare” stabilită la 
articolul 103k litera (f).
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Articolul 103af
Acte de punere în aplicare

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, regulile 
necesare pentru aplicarea regimului 
cotelor , inclusiv:
(a) conversiile definitive și repartiția între 
„livrări” și „vânzări directe” a cotelor 
naționale după notificarea statelor 
membre;
(b) stabilirea coeficientului pentru 
conținutul de grăsimi al cotei individuale 
și corectarea conținutului de grăsimi;
(c) stabilirea de către statele membre a 
echivalentului lapte;
(d) procedura, termenele și gestionarea 
plății taxei, realocarea taxei suplimentare 
și reduceri sau avansuri în cazul în care 
trebuie respectat termenul;
(e) aplicarea dobânzilor pentru întârzieri 
ale plăților și aplicarea corectă a taxei;
(f) informarea producătorilor cu privire la 
noile definiții, comunicarea cotelor 
individuale și notificarea taxei;
(g) comunicări și informații privind 
solicitările și acordurile cu privire la taxa 
suplimentară în sectorul laptelui;
(h) stabilirea unui formular pentru 
declarațiile de livrare și vânzare directă;
(i) depunerea declarațiilor, menținerea 
registrelor și comunicarea informațiilor 
de către producători și cumpărători;
(j) controalele asupra livrărilor și 
vânzărilor directe.

Or. es

Justificare

Sistemul cotelor ar trebui menținut în sectorul laptelui cel puțin până în 2020, conform 
politicii Parlamentului European de a prelungi regimurile de limitare a producției de zahăr și 
vin. Sectorul laptelui are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta treptat la liberalizarea 
pieței.
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Amendamentul 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Partea II – Titlul II – Capitolul II – Secțiunea III – Subsecțiunea 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SUBSECȚIUNEA 1
SISTEMUL DE LIMITARE A 
PRODUCȚIEI ÎN SECTORUL 

LAPTELUI
Articolul 103k

Definiții
(1) În sensul prezentei secțiuni, se aplică 
următoarele definiții:
(a) „lapte” înseamnă produsul obținut din 
mulsul uneia sau mai multor vaci;
(b) prin „alte produse lactate” se înțelege 
orice produs lactat, altul decât laptele, în 
special laptele degresat, smântâna, untul, 
iaurtul și brânzeturile; acolo unde este 
relevant, acestea se transformă în 
„echivalent lapte” prin aplicarea 
coeficienților care urmează să fie stabiliți 
de Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare;
(c) prin „producător” se înțelege 
agricultorul a cărui fermă este situată pe 
teritoriul geografic al statului membru, 
care produce și comercializează lapte sau 
se pregătește să facă acest lucru în scurt 
timp;
(d) „exploatație”: conform definiției de la 
articolul 4 din Regulamentul UE privind 
plățile directe;
(e) prin „cumpărător” se înțelege o 
întreprindere sau o grupare care cumpără 
lapte de la producători:
- pentru a-l supune uneia sau mai multor 
operațiuni de colectare, ambalare, 
depozitare, răcire sau transformare, 
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inclusiv sub contract;
- pentru a-l vinde uneia sau mai multor 
întreprinderi care tratează sau 
prelucrează laptele sau alte produse 
lactate;
(f) prin „livrare” se înțelege orice livrare 
de lapte, cu excepția oricărui alt produs 
lactat, de către un producător către un 
cumpărător, indiferent dacă transportul 
este asigurat de producător, de 
cumpărător, de întreprinderea care 
tratează sau prelucrează aceste produse 
sau de către un terț;
(g) prin „vânzare directă” se înțelege 
orice vânzare sau cesiune de lapte de la 
producător direct către consumator, 
precum și orice vânzare sau cesiune a 
altor produse lactate efectuată de un 
producător;
(h) prin „comercializare” se înțelege 
livrarea laptelui sau vânzarea directă de 
lapte sau de alte produse lactate;
(i) prin "cotă individuală" se înțelege cota 
producătorului la data de 1 aprilie pe o 
perioadă de 12 luni;
(j) prin „cotă națională” se înțelege cota 
menționată la articolul 103l, fixată pentru 
fiecare stat membru;
(k) prin "cotă disponibilă" se înțelege 
cota la dispoziția producătorului la data 
de 31 martie a perioadei de 12 luni pentru 
care a fost stabilită cota, ținând cont de 
toate transferurile, vânzările, 
conversiunile și realocările temporare 
prevăzute în prezentul regulament și 
intervenite în cursul acestei perioade de 
12 luni.
(2) În ceea ce privește definiția de la 
alineatul (1) litera (a), este considerat, de 
asemenea, cumpărător orice grup de 
cumpărători, situați în aceeași zonă 
geografică, care efectuează în numele 
membrilor săi operațiile de gestiune 
administrativă și contabilă necesare 
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efectuării plății taxei pe excedent. În 
scopul aplicării primei teze a prezentului 
alineat, Grecia este considerată ca o 
singură zonă geografică și poate asimila 
un organism public unui grup de 
cumpărători.
(3) Pentru a se asigura mai ales că nicio 
cantitate de lapte comercializat sau de alte 
produse lactate comercializate nu este 
exclusă din regimul de cote, Comisia, prin 
intermediul unor acte delegate, poate 
adapta definiția termenului „vânzare 
directă”, respectând definiția termenului 
„livrare” de la litera (f).

Articolul 103l
Cote naționale

(1) Cotele naționale pentru producția de 
lapte și de alte produse lactate 
comercializate pe cinci perioade 
consecutive de 12 luni începând din 
1 aprilie 2015 (denumite în continuare 
„perioade de 12 luni”) sunt fixate în 
anexa [VIIIa].
(2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt 
repartizate între producători conform 
articolului 103m, făcând distincție între 
livrări și vânzări directe. Depășirea 
cotelor naționale este stabilită la nivel 
național în fiecare stat membru, în 
conformitate cu prezenta secțiune, 
făcându-se distincția dintre livrările și 
vânzările directe.
(3) Cotele naționale din anexa [VIIIa] 
sunt fixate sub rezerva unei eventuale 
revizii în funcție de situația generală a 
pieții și a condițiilor speciale existente în 
anumite state membre.
(4) Pentru Bulgaria, Republica Cehă, 
Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Malta, Polonia, România, 
Slovenia și Slovacia, cotele naționale 
includ totalitatea cantităților de lapte sau 
de echivalent lapte livrate unui 
cumpărător sau vândute direct, chiar 
dacă sunt produse sau comercializate sub 
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măsuri tranzitorii aplicabile în aceste țări.
(5) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, regulile 
necesare în vederea punerii în aplicare 
uniforme a prezentului articol în statele 
membre. Procedurile, notificările și 
criteriile tehnice sunt stabilite în aceste 
reguli.

Articolul 103m
Cote individuale

(1) Cota sau cotele individuale ale 
producătorilor la data de 1 aprilie 2015 
sunt egale cu cantitatea sau cantitățile de 
referință individuale ale acestora la data 
de 31 martie 2015, fără a aduce atingere 
transferurilor, vânzărilor și 
conversiunilor care intră în vigoare la 
1 aprilie 2015.
(2) Producătorii pot dispune de una sau 
de două cote individuale, una pentru 
livrare și cealaltă pentru vânzarea directă. 
Conversiunea cantităților unui 
producător de la o cotă la alta nu poate fi 
realizată decât de către autoritatea 
competentă a statului membru la cererea 
producătorului, justificată în mod 
corespunzător.
(3) Dacă un producător dispune de două 
cote, calculul contribuției sale la 
eventuala taxă pe excedent datorată se 
face separat pentru fiecare dintre ele.
(4) Partea din cota națională finlandeză 
afectată livrărilor menționate la 
articolul 105l poate fi mărită de Comisie 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare pentru a compensa producătorii 
„SLOM” finlandezi, până la concurența a 
200 000 de tone. Această rezervă, care 
urmează să fie alocată în conformitate cu 
legislația comunitară, se utilizează în 
exclusivitate în favoarea producătorilor al 
căror drept la o reluare a producției a fost 
alocat ca urmare a aderării.
(5) Cotele individuale sunt modificate, 
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dacă este cazul, pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni în cauză, în scopul 
ca, pentru fiecare stat membru, suma 
cotelor individuale pentru livrare și cele 
pentru vânzări directe să nu depășească 
partea corespondentă din cota națională 
ajustată conform articolului 103o, ținând 
cont de reducerile eventuale impuse 
pentru alimentarea rezervei naționale 
menționată la articolul 103q.

Articolul 103n
Repartiția cotelor provenind din rezerva 

națională
Statele membre adoptă reguli care să 
permită alocarea pentru producători, în 
funcție de criteriile obiective comunicate 
Comisiei, a tuturor sau a unei părți din 
cotele provenind din rezerva națională 
menționată la articolul 103q.

Articolul 103o
Gestionarea cotelor

(1) Comisia ajustează, pentru fiecare stat 
membru și pentru fiecare perioadă, 
înainte de sfârșitului acesteia, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare prevăzute la articolul 103af, 
repartiția între „livrările” și „vânzările 
directe” a cotelor naționale, ținând cont 
de conversiunile solicitate de către 
producători între cotele individuale 
pentru livrări și cele pentru vânzări 
directe.
(2) Statele membre transmit în fiecare an 
Comisiei, până la datele care urmează să 
fie stabilite de Comisie și conform unor 
norme stabilite de ea, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 162, informațiile necesare:
(a) ajustării menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol;
(b) calculării taxei pe excedent de plătit de 
către fiecare stat membru.

Articolul 103p
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Conținutul de grăsimi
(1) Fiecărui producător îi este atribuit, 
pentru cota sau cotele individuale aplicate 
livrărilor care îi sunt alocate, un conținut 
de referință de conținut de grăsimi.
(2) Pentru cotele atribuite producătorilor 
la data de 31 martie 2015 conform 
articolului 105c alineatul (1), conținutul 
de referință de grăsimi menționat la 
alineatul (1) este egal cu conținutul de 
referință de grăsimi aplicat acelei cote la 
acea dată.
(3) Conținutul de grăsimi de referință este 
modificat în cursul conversiunilor 
menționate la articolul 103m alineatul 
(2), iar în cazul în care se achiziționează 
cote, este transferat sau transferat 
temporar în conformitate cu normele care 
urmează să fie stabilite de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
în temeiul articolului 103af litera (b).
(4) Pentru noii producători care au o cotă 
individuală pentru livrări alocată în 
întregime din rezerva națională, 
conținutul de grăsimi de referință este 
fixat în conformitate cu normele care 
urmează să fie stabilite de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
în temeiul articolului 103af litera (b).
(5) Conținutul individual de referință de 
grăsimi menționat la alineatul (1) este 
adaptat, dacă este cazul, la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ulterior, la începutul fiecărei perioade de 
12 luni, de fiecare dată când este necesar, 
în așa fel ca, pentru fiecare stat membru, 
media ponderată a conținuturilor 
individuale de grăsimi reprezentative să 
nu depășească cu mai mult de 0,1 grame 
pe kg conținutul de referință de grăsimi 
stabilit în anexa [VIIIb].

Articolul 103q
Rezerva națională

(1) Fiecare stat membru constituie o 
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rezervă națională ca parte a cotelor 
naționale fixate în anexa [VIIIa], în 
special în vederea alocărilor prevăzute la 
articolul 103l. Aceasta este alimentată, 
după caz, prin retragerea cantităților 
menționate la articolul 103r, prin rețineri 
asupra transferurilor vizate la articolul 
103w, sau prin reduceri lineare de 
ansamblu ale tuturor cotelor individuale. 
Aceste cote păstrează afectarea lor 
individuală, adică livrări sau vânzări 
directe.
(2) Toate cotele suplimentară alocate unui 
stat membru sunt afectate din oficiu 
rezervei naționale și împărțite în livrări și 
vânzări directe, potrivit nevoilor 
previzibile.
(3) Cotele afectate rezervei naționale nu 
au conținut de grăsimi de referință.

Articolul 103r
Cazuri de inactivitate

(1) Dacă o persoană fizică sau juridică 
deține cote individuale și nu mai 
întrunește condițiile menționate la 
articolul 62 punctul (c), pe durata unei 
perioade de 12 luni, aceste cote se întorc 
la rezerva națională cel târziu la data de 1 
aprilie a anului calendaristic următor, în 
afara cazului în care aceasta redevine 
producător în sensul articolului 62 
punctul (c), anterior acestei date.
În cazul în care persoana în cauză 
redevine producător cel târziu la sfârșitul 
celei de-a doua perioade de 12 luni 
următoare retragerii, toată sau o parte din 
cota individuală care i-a fost retrasă este 
restituită persoanei în cauză, cel târziu la 
data de 1 aprilie care urmează datei 
cererii sale.
(2) Dacă, cel puțin pe durata unei 
perioade de 12 luni, un producător nu 
comercializează o cantitate egală cu cel 
puțin 85 % din cota sa individuală, statul 
membru poate decide dacă totul sau o 
parte din cota neutilizată este vărsată la 
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rezerva națională și în ce condiții.
Statul membru fixează condițiile în care o 
cotă este realocată producătorului în 
cauză în cazul în care acesta reia 
comercializarea.
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în caz 
de forță majoră sau în situații pe deplin 
justificate care afectează temporar 
capacitatea de producție a producătorilor 
și recunoscute de către autoritatea 
competentă.

Articolul 103s
Transferuri temporare

(1) Înainte de sfârșitul fiecărei perioade 
de 12 luni, statele membre autorizează, 
pentru perioada menționată, transferul 
temporar al unei părți din cotele 
individuale pe care producătorii care au 
dreptul la acestea nu intenționează să le 
folosească.
Statele membre pot reglementa 
operațiunile de transfer în funcție de 
categoriile de producători sau de 
structurile producției de lapte, le pot 
limita la nivelul cumpărătorului sau în 
interiorul regiunilor, pot autoriza 
transferul total în cazurile menționate la 
articolul 103r alineatul (3) și pot 
determina în ce măsură persoana care 
efectuează transferul poate repeta 
operațiunile de transfer.
(2) Orice stat membru poate decide să nu 
pună în aplicare alineatul (1), pe baza 
unuia sau a ambelor dintre criteriile 
următoare:
(a) necesitatea de a facilita schimbările și 
adaptările structurale;
(b) necesități administrative imperioase.

Articolul 103t
Transferuri de cote împreună cu terenuri
(1) Cotele individuale sunt transferate 
împreună cu exploatațiile către 
producătorii care le preiau, în caz de 
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vânzare, arendare, transmitere prin 
moștenire, anticipație de moștenire, sau 
orice alt transfer care comportă efecte 
juridice comparabile pentru producători, 
potrivit normelor detaliate care urmează a 
fi determinate de către statele membre 
ținând cont de suprafețele utilizate pentru 
producția de lapte sau de alte criterii
obiective și, dacă este cazul, de un acord 
între părți. Partea din cota care, dacă este 
cazul, nu este transferată împreună cu 
exploatația este adăugată la rezerva 
națională.
(2) În cazul în care respectivele cote au 
fost sau sunt transferate conform 
alineatului (1) în cadrul contractelor de 
arendă sau prin alte mijloace care implică 
efecte juridice comparabile, statele 
membre pot decide, pe baza unor criterii 
obiective și pentru a se asigura că aceste 
cote sunt atribuite în mod exclusiv 
producătorilor, că respectiva cotă nu este 
transferată împreună cu exploatația.
(3) În cazul transferului de pământuri 
autorităților publice și/sau pe motivul 
utilității publice sau atunci când 
transferul se realizează în scopuri 
neagricole, statele membre prevăd ca 
dispozițiile necesare pentru salvgardarea 
intereselor legitime ale părților să fie puse 
în aplicare, în special cele care îi permit 
producătorului care își încheie activitatea 
să continue producția de lactate, dacă 
dorește.
(4) În absența unui acord între părți, în 
cazul în care contractele de arendă 
urmează să expire fără posibilitatea de a 
fi prelungite în aceleași condiții, sau în 
situații care implică efecte legale 
comparabile, cotele individuale sunt 
transferate în totalitate sau parțial 
producătorilor care le preiau, potrivit 
dispozițiilor adoptate de către statele 
membre, ținând cont de interesele legitime 
ale părților.

Articolul 103u
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Măsuri speciale de transfer
(1) În vederea unei bune restructurări a 
producției de lapte sau pentru 
ameliorarea mediului, statele membre pot, 
potrivit modalităților determinate de 
acestea și ținând cont de interesele 
legitime ale părților:
(a) să acorde o indemnitate producătorilor 
care se angajează să abandoneze definitiv 
o parte sau întreaga producție de lapte, 
vărsată în una sau mai multe anuități, și 
să alimenteze rezerva națională cu cotele 
individuale astfel eliberate;
(b) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile potrivit cărora 
producătorii pot obține, la începutul unei 
perioade de 12 luni, contra plată, 
reafectarea de către autoritatea 
competentă sau de către organismul 
desemnat de aceasta, a cotelor individuale 
eliberate în mod definitiv la sfârșitul 
perioadei de 12 luni precedente de către 
alți producători, contra vărsării unei 
indemnizații egale plății menționate mai 
sus, într-una sau mai multe anuități;
(c) să centralizeze și să supravegheze 
transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de 
terenuri destinate ameliorării mediului, 
punerea cotelor individuale în cauză la 
dispoziția producătorului care renunță la 
teren, în cazul în care acesta dorește să 
continue producția de lapte;
(e) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, regiunile sau zonele de 
colectare în interiorul cărora sunt 
autorizate, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte, transferurile definitive 
de cote fără transferul terenurilor 
corespondente;
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri 
adresate de producător autorității 
competente sau unui organism desemnat 
de aceasta, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte la nivelul exploatației 
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sau pentru a permite extensificarea 
producției, transferul definitiv al cotelor 
fără transferul terenului aferent sau 
viceversa.
(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la 
nivel național, la nivelul teritorial 
corespunzător sau în zonele de colectare.

Articolul 103v
Reținerea cotelor

(1) În cazul transferurilor menționate la 
articolele 103t și 103u, statele membre pot 
reține în beneficiul rezervei naționale o 
parte din cotele individuale, pe bază de 
criterii obiective.
(2) În cazul în care cotele au fost sau sunt 
transferate conform articolelor 103t și 
103u cu sau fără terenurile aferente în 
cadrul contractelor de arendă sau prin 
alte mijloace care implică efecte juridice 
comparabile, statele membre pot decide, 
pe baza criteriilor obiective și în scopul ca 
aceste cote să fie atribuite exclusiv 
producătorilor, procentajul și condițiile în 
care cotele transferate sunt vărsate la 
rezerva națională.

Articolul 103w
Ajutor pentru achiziționarea cotelor

Vânzarea, transferarea sau alocarea 
cotelor în sensul prezentei secțiuni nu 
poate beneficia de nicio intervenție 
financiară a unei autorități publice legată 
în mod direct de achiziția de cote.

Articolul 103x
Taxa pe excedent

(1) Se percepe o taxă pe excedent pentru 
laptele și alte produse lactate 
comercializate peste cota națională.
Taxa este fixată la 27,83 EUR pentru 
100 de kilograme de lapte.
(2) Statele membre sunt răspunzătoare 
față de Comunitate cu taxa pe excedent 
care rezultă din depășirea cotei naționale, 
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stabilită la nivel național și separat pentru 
livrările și vânzările directe; acestea varsă 
99 % din suma datorată către FEOGA, 
între 16 octombrie și 30 noiembrie 
următor perioadei de 12 luni în cauză.
(3) Dacă taxa pe excedent menționată la 
alineatul (1) nu a fost plătită înainte de 
data fixată și după consultarea 
Comitetului pentru fondurile agricole, 
Comisia deduce o sumă echivalentă taxei 
pe excedent neachitată din plățile lunare, 
în sensul articolului xx și al articolului xx 
alineatul (x) din Regulamentul (CE) 
orizontal. Înainte de a lua decizia, 
Comisia avertizează statul membru în 
cauză, care își exprimă punctul de vedere 
în termen de o săptămână. Nu se aplică 
articolul xx din Regulamentul (CE) 
orizontal.

Articolul 103y
Contribuția producătorilor la taxa pe 

excedent datorată
Taxa pe excedent este în întregime 
repartizată, conform articolelor 103x și 
103ac, între producătorii care au 
contribuit la fiecare din depășirile cotelor 
naționale menționate la articolul 103l 
alineatul (2).
Fără a aduce atingere articolului 103z 
alineatul (3) și articolului 103ac alineatul 
(1), producătorii au obligația față de 
statele membre de a plăti contribuția lor la 
taxa pe excedent datorată, calculată 
conform articolelor 103o, 103p și 103z, 
pentru simplul fapt că au depășit cota sau 
cotele disponibile.

Articolul 103z
Taxa pe excedent aplicată livrărilor

(1) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, cantitățile livrate de un 
producător sunt ajustate în sus sau în jos 
pentru a reflecta eventualele diferențe 
dintre conținutul de grăsimi real și cel de 
referință.
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(2) Contribuția fiecărui producător la 
plata taxei pe excedent se stabilește prin 
decizia statului membru, după ce orice 
parte inutilizată din cota națională 
alocată livrărilor a fost sau nu realocată, 
proporțional cu cotele individuale ale 
fiecărui producător sau conform unor 
criterii obiective care trebuie stabilite de 
către statele membre:
(a) fie la nivel național, în funcție de 
depășirea de cotă a fiecărui producător,
(b) fie, mai întâi, la nivelul 
cumpărătorului, iar apoi, dacă este cazul, 
la nivel național.

Articolul 103aa
Rolul cumpărătorilor

(1) Cumpărătorul este responsabil de 
colectarea de la producători a 
contribuțiilor datorate de către aceștia în 
virtutea taxei pe excedent și achită 
organului competent al statului membru, 
înaintea unei date care urmează a fi fixate 
de Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af literele (d), (f) și (g), 
valoarea acestor contribuții deduse din 
prețul laptelui plătit producătorilor 
responsabili de depășire sau, în absența 
acestei plăți, perceput prin orice alte 
mijloace adecvate.
(2) Dacă un cumpărător se substituie total 
sau parțial unuia sau mai multor 
cumpărători, cotele individuale de care 
dispun producătorii sunt luate în 
considerare pentru restul perioadei de 12 
luni în curs, după deducerea cantităților 
deja livrate și ținând cont de conținutul 
lor de grăsimi. Prezentul alineat se aplică 
și în cazul în care un producător trece de 
la un cumpărător la altul.
(3) Dacă, pe durata perioadei de referință, 
cantitățile livrate de un producător 
depășesc cota de care dispune, statul 
membru în cauză poate decide ca 
respectivul cumpărător să rețină sub titlu



AM\909518RO.doc 119/176 PE494.484v01-00

RO

de avans la contribuția acestui producător 
la taxă, potrivit modalităților determinate 
de statul membru, o parte a prețului 
laptelui din toată livrarea acestui 
producător care depășește cota de care 
dispune pentru livrare. Statul membru 
poate să prevadă dispoziții specifice care 
le permit cumpărătorilor să rețină acest 
avans atunci când producătorii livrează 
mai multor cumpărători.

Articolul 103ab
Autorizarea

Activitatea cumpărătorului este supusă 
unei aprobări prealabile de către statul 
membru potrivit criteriilor care urmează a 
fi stabilite de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (f) și în 
conformitate cu procedura stabilită prin 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af.

Articolul 103ac
Taxa pe excedent în cazul vânzărilor 

directe
(1) În cazul vânzărilor directe și potrivit 
deciziei statului membru, contribuția 
producătorilor la plata taxei pe excedent 
se stabilește, după realocarea sau nu a 
părții neutilizate din cotele naționale 
afectate vânzărilor directe, la scară 
teritorială adecvată sau la nivel național.
(2) Statele membre stabilesc baza de 
calcul a contribuției producătorului la 
taxa pe excedent datorată din cantitatea 
totală de lapte vândut, transferat sau 
utilizat pentru fabricarea produselor 
lactate vândute sau transferate, prin 
aplicarea criteriilor fixate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (b).
(3) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, nu este luată în considerare 
nicio corecție privind conținutul de 
grăsimi.
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(4) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af literele (d) și (f), 
modalitățile și data de plată a taxei pe 
excedent către organismul competent al 
statului membru.

Articolul 103ad
Sume excedentare sau neachitate
(1) Dacă, în cazul livrărilor sau vânzărilor 
directe, se constată că taxa pe excedent 
este plătibilă și contribuția percepută de la 
producători este superioară taxei, statul 
membru poate:
(a) să aloce excedentul perceput, parțial 
sau integral, pentru finanțarea măsurilor 
prevăzute la articolul 103u alineatul (1) 
litera (a) și/sau
(b) să redistribuie taxa în parte sau în 
totalitate producătorilor care:
- intră în categoriile prioritare stabilite de 
către statul membru pe baza criteriilor 
obiective și într-un termen care urmează a 
fi fixat de către Comisie prin intermediul 
unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (g);
- sunt afectați de o situație excepțională 
care rezultă dintr-o dispoziție națională 
care nu are nicio legătură cu regimul de 
cote pentru lapte și alte produse lactate 
stabilite în prezentul capitol.
(2) Dacă se stabilește că nicio taxă pe 
excedente nu este plătibilă, avansurile de 
contribuție eventual percepute de către 
cumpărători sau de către statul membru 
sunt rambursate cel târziu la sfârșitul 
perioadei următoare de 12 luni.
(3) Dacă un cumpărător nu și-a respectat 
obligația de colectare a contribuției 
producătorilor la taxa pe excedent 
conform articolului 103aa, statul membru 
poate percepe valorile neplătite direct de 
la producător, fără a aduce atingere 
sancțiunilor pe care le poate aplica 
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cumpărătorului vinovat.
(4) Dacă termenul de plată nu este 
respectat de către cumpărător sau 
producător, după caz, dobânzile de 
întârziere ce urmează a fi fixate de 
Comisie, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af litera (e), sunt plătite 
către statul membru.

Articolul 103ae
Actele delegate

Pentru a garanta că regimul cotelor de 
lapte își atinge obiectivul, în special în 
ceea ce privește utilizarea eficientă a 
cotelor individuale și calcularea lor, 
colectarea și utilizarea taxei, Comisia 
adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate, norme cu privire la:
(a) conversiunea temporară și definitivă a 
cotelor;
(b) alocarea cotelor neutilizate;
(c) pragul pentru indicele de corectare a 
conținutului de grăsimi;
(d) obligația producătorilor de a livra 
cumpărătorilor autorizați;
(e) criteriile pentru autorizarea 
cumpărătorilor de către statele membre;
(f) criteriile obiective pentru realocarea 
taxei suplimentare;
(g) adaptarea definiției termenului 
„vânzare directă” ținând seama de 
definiția termenului „livrare” stabilită la 
articolul 103k litera (f).

Articolul 103af
Acte de punere în aplicare

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, regulile 
necesare pentru aplicarea regimului 
cotelor , inclusiv:
(a) conversiile definitive și repartiția între 
„livrări” și „vânzări directe” a cotelor 
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naționale după notificarea statelor 
membre;
(b) stabilirea coeficientului pentru 
conținutul de grăsimi al cotei individuale 
și corectarea conținutului de grăsimi;
(c) stabilirea de către statele membre a 
echivalentului lapte;
(d) procedura, termenele și gestionarea 
plății taxei, realocarea taxei suplimentare 
și reduceri sau avansuri în cazul în care 
trebuie respectat termenul;
(e) aplicarea dobânzilor pentru întârzieri 
ale plăților și aplicarea corectă a taxei;
(f) informarea producătorilor cu privire la 
noile definiții, comunicarea cotelor 
individuale și notificarea taxei;
(g) comunicări și informații privind 
solicitările și acordurile cu privire la taxa 
suplimentară în sectorul laptelui;
(h) stabilirea unui formular pentru 
declarațiile de livrare și vânzare directă;
(i) depunerea declarațiilor, menținerea 
registrelor și comunicarea informațiilor 
de către producători și cumpărători;
(j) controalele asupra livrărilor și 
vânzărilor directe.

Or. es

Amendamentul 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Articolul 103k
Definiții

(1) În sensul prezentei secțiuni, se aplică 
următoarele definiții:
(a) „lapte” înseamnă produsul obținut din 
mulsul uneia sau mai multor vaci;
(b) prin „alte produse lactate” se înțelege 
orice produs lactat, altul decât laptele, în 
special laptele degresat, smântâna, untul, 
iaurtul și brânzeturile; acolo unde este 
relevant, acestea se transformă în 
„echivalent lapte” prin aplicarea 
coeficienților care urmează să fie stabiliți 
de Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare;
(c) prin „producător” se înțelege 
agricultorul a cărui fermă este situată pe 
teritoriul geografic al statului membru, 
care produce și comercializează lapte sau 
se pregătește să facă acest lucru în scurt 
timp;
(d) „exploatație”: conform definiției de la 
articolul 4 din Regulamentul UE privind 
plățile directe;
(e) prin „cumpărător” se înțelege o 
întreprindere sau o grupare care cumpără 
lapte de la producători:
- pentru a-l supune uneia sau mai multor 
operațiuni de colectare, ambalare, 
depozitare, răcire sau transformare, 
inclusiv sub contract;
- pentru a-l vinde uneia sau mai multor 
întreprinderi care tratează sau 
prelucrează laptele sau alte produse 
lactate;
(f) prin „livrare” se înțelege orice livrare 
de lapte, cu excepția oricărui alt produs 
lactat, de către un producător către un 
cumpărător, indiferent dacă transportul 
este asigurat de producător, de 
cumpărător, de întreprinderea care 
tratează sau prelucrează aceste produse 
sau de către un terț;
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(g) prin „vânzare directă” se înțelege 
orice vânzare sau cesiune de lapte de la 
producător direct către consumator, 
precum și orice vânzare sau cesiune a 
altor produse lactate efectuată de un 
producător;
(h) prin „comercializare” se înțelege 
livrarea laptelui sau vânzarea directă de 
lapte sau de alte produse lactate;
(i) prin „cotă individuală” se înțelege cota 
producătorului la data de 1 aprilie pe o 
perioadă de 12 luni;
(j) prin „cotă națională” se înțelege cota 
menționată la articolul 103l, fixată pentru 
fiecare stat membru;
(k) prin „cotă disponibilă” se înțelege cota 
la dispoziția producătorului la data de 31 
martie a perioadei de 12 luni pentru care 
a fost stabilită cota, ținând cont de toate 
transferurile, vânzările, conversiunile și 
realocările temporare prevăzute în 
prezentul regulament și intervenite în 
cursul acestei perioade de 12 luni.
(2) În ceea ce privește definiția de la 
alineatul (1) litera (a), este considerat, de 
asemenea, cumpărător orice grup de 
cumpărători, situați în aceeași zonă 
geografică, care efectuează în numele 
membrilor săi operațiile de gestiune 
administrativă și contabilă necesare 
efectuării plății taxei pe excedent. În 
scopul aplicării primei teze a prezentului 
alineat, Grecia este considerată ca o 
singură zonă geografică și poate asimila 
un organism public unui grup de 
cumpărători.
(3) Pentru a se asigura mai ales că nicio 
cantitate de lapte comercializat sau de alte 
produse lactate comercializate nu este 
exclusă din regimul de cote, Comisia, prin 
intermediul unor acte delegate, poate 
adapta definiția termenului „vânzare 
directă”, respectând definiția termenului 
„livrare” de la litera (f).
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Articolul 103l
Cote naționale

(1) Cotele naționale pentru producția de 
lapte și de alte produse lactate 
comercializate pe cinci perioade 
consecutive de 12 luni începând din 
1 aprilie 2015 (denumite în continuare 
„perioade de 12 luni”) sunt fixate în 
anexa [VIIIa].
(2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt 
repartizate între producători conform 
articolului 103m, făcând distincție între 
livrări și vânzări directe. Depășirea 
cotelor naționale este stabilită la nivel 
național în fiecare stat membru, în 
conformitate cu prezenta secțiune, 
făcându-se distincția dintre livrările și 
vânzările directe.
(3) Cotele naționale din anexa [VIIIa] 
sunt fixate sub rezerva unei eventuale 
revizii în funcție de situația generală a 
pieții și a condițiilor speciale existente în 
anumite state membre.
(4) Pentru Bulgaria, Republica Cehă, 
Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Malta, Polonia, România, 
Slovenia și Slovacia, cotele naționale 
includ totalitatea cantităților de lapte sau 
de echivalent lapte livrate unui 
cumpărător sau vândute direct, chiar 
dacă sunt produse sau comercializate sub 
măsuri tranzitorii aplicabile în aceste țări.
(5) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, regulile 
necesare în vederea punerii în aplicare 
uniforme a prezentului articol în statele 
membre. Procedurile, notificările și 
criteriile tehnice sunt stabilite în aceste 
reguli.

Articolul 103m
Cote individuale

(1) Cota sau cotele individuale ale 
producătorilor la data de 1 aprilie 2015 
sunt egale cu cantitatea sau cantitățile de 
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referință individuale ale acestora la data 
de 31 martie 2015, fără a aduce atingere 
transferurilor, vânzărilor și 
conversiunilor care intră în vigoare la 
1 aprilie 2015.
(2) Producătorii pot dispune de una sau 
de două cote individuale, una pentru 
livrări și cealaltă pentru vânzări directe. 
Conversiunea cantităților unui 
producător de la o cotă la alta nu poate fi 
realizată decât de către autoritatea 
competentă a statului membru la cererea 
producătorului, justificată în mod
corespunzător.
(3) Dacă un producător dispune de două 
cote, calculul contribuției sale la 
eventuala taxă pe excedent datorată se 
face separat pentru fiecare dintre ele.
(4) Partea din cota națională finlandeză 
afectată livrărilor menționate la 
articolul 105l poate fi mărită de Comisie 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare pentru a compensa producătorii 
„SLOM” finlandezi, până la concurența a 
200 000 de tone. Această rezervă, care 
urmează să fie alocată în conformitate cu 
legislația comunitară, se utilizează în 
exclusivitate în favoarea producătorilor al 
căror drept la o reluare a producției a fost 
alocat ca urmare a aderării.
(5) Cotele individuale sunt modificate, 
dacă este cazul, pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni în cauză, în scopul 
ca, pentru fiecare stat membru, suma 
cotelor individuale pentru livrare și cele 
pentru vânzări directe să nu depășească 
partea corespondentă din cota națională 
ajustată conform articolului 103o, ținând 
cont de reducerile eventuale impuse 
pentru alimentarea rezervei naționale 
menționată la articolul 103q.

Articolul 103n
Repartiția cotelor provenind din rezerva 

națională
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Statele membre adoptă reguli care să 
permită alocarea pentru producători, în 
funcție de criteriile obiective comunicate 
Comisiei, a tuturor sau a unei părți din 
cotele provenind din rezerva națională 
menționată la articolul 103q.

Articolul 103o
Gestionarea cotelor

(1) Comisia ajustează, pentru fiecare stat 
membru și pentru fiecare perioadă, 
înainte de sfârșitului acesteia, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare prevăzute la articolul 103af, 
repartiția între „livrările” și „vânzările 
directe” a cotelor naționale, ținând cont 
de conversiunile solicitate de către 
producători între cotele individuale 
pentru livrări și cele pentru vânzări 
directe.
(2) Statele membre transmit în fiecare an 
Comisiei, până la datele care urmează să 
fie stabilite de Comisie și conform unor 
norme stabilite de ea, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 162, informațiile necesare:
(a) ajustării menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol;
(b) calculării taxei pe excedent de plătit de 
către fiecare stat membru.

Articolul 103p
Conținutul de grăsimi

(1) Fiecărui producător îi este atribuit, 
pentru cota sau cotele individuale aplicate 
livrărilor care îi sunt alocate, un conținut 
de grăsimi de referință.
(2) Pentru cotele atribuite producătorilor 
la data de 31 martie 2015 conform 
articolului 105c alineatul (1), conținutul 
de referință de grăsimi menționat la 
alineatul (1) este egal cu conținutul de 
referință de grăsimi aplicat acelei cote la 
acea dată.
(3) Conținutul de grăsimi de referință este 
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modificat în cursul conversiunilor 
menționate la articolul 103m alineatul 
(2), iar în cazul în care se achiziționează 
cote, este transferat sau transferat 
temporar în conformitate cu normele care 
urmează să fie stabilite de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
în temeiul articolului 103af litera (b).
(4) Pentru noii producători care au o cotă 
individuală pentru livrări alocată în 
întregime din rezerva națională, 
conținutul de grăsimi de referință este 
fixat în conformitate cu normele care 
urmează să fie stabilite de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
în temeiul articolului 103af litera (b).
(5) Conținutul individual de referință de 
grăsimi menționat la alineatul (1) este 
adaptat, dacă este cazul, la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ulterior, la începutul fiecărei perioade de 
12 luni, de fiecare dată când este necesar, 
în așa fel ca, pentru fiecare stat membru, 
media ponderată a conținuturilor 
individuale de grăsimi reprezentative să 
nu depășească cu mai mult de 0,1 grame 
pe kg conținutul de referință de grăsimi 
stabilit în anexa [VIIIb].

Articolul 103q
Rezerva națională

(1) Fiecare stat membru constituie o 
rezervă națională ca parte a cotelor 
naționale fixate în anexa [VIIIa], în 
special în vederea alocărilor prevăzute la 
articolul 103l. Aceasta este alimentată, 
după caz, prin retragerea cantităților 
menționate la articolul 103r, prin rețineri 
asupra transferurilor vizate la articolul 
103w, sau prin reduceri lineare de 
ansamblu ale tuturor cotelor individuale. 
Aceste cote păstrează afectarea lor 
individuală, adică livrări sau vânzări 
directe.
(2) Toate cotele suplimentară alocate unui 
stat membru sunt afectate din oficiu 
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rezervei naționale și împărțite în livrări și 
vânzări directe, potrivit nevoilor 
previzibile.
(3) Cotele afectate rezervei naționale nu 
au conținut de grăsimi de referință.

Articolul 103r
Cazuri de inactivitate

(1) Dacă o persoană fizică sau juridică 
deține cote individuale și nu mai 
întrunește condițiile menționate la 103ka 
litera (c), pe durata unei perioade de 12 
luni, aceste cote se întorc la rezerva 
națională cel târziu la data de 1 aprilie a 
anului calendaristic următor, în afara 
cazului în care persoana în cauză 
redevine producător în sensul articolului 
103l litera (c), nu mai târziu de această 
dată.
În cazul în care persoana în cauză 
redevine producător cel târziu la sfârșitul 
celei de-a doua perioade de 12 luni 
următoare retragerii, toată sau o parte din 
cota individuală care i-a fost retrasă este 
restituită persoanei în cauză, cel târziu la 
data de 1 aprilie care urmează datei 
cererii sale.
(2) Dacă, pe durata unei perioade de cel 
puțin 12 luni, un producător nu 
comercializează o cantitate egală cu cel 
puțin 85% din cota sa individuală, statul 
membru poate decide dacă totul sau o 
parte din cota neutilizată este vărsată la 
rezerva națională și în ce condiții.
Statul membru fixează condițiile în care o 
cotă este realocată producătorului în 
cauză în cazul în care acesta reia 
comercializarea.
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în caz 
de forță majoră sau în situații pe deplin 
justificate care afectează temporar 
capacitatea de producție a producătorilor 
și recunoscute de către autoritatea 
competentă.
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Articolul 103s
Transferuri temporare

(1) Înainte de sfârșitul fiecărei perioade 
de 12 luni, statele membre autorizează, 
pentru perioada menționată, transferul 
temporar al unei părți din cotele 
individuale pe care producătorii care au 
dreptul la acestea nu intenționează să le 
folosească.
Statele membre pot reglementa 
operațiunile de transfer în funcție de 
categoriile de producători sau de 
structurile producției de lapte, le pot 
limita la nivelul cumpărătorului sau în 
interiorul regiunilor, pot autoriza 
transferul total în cazurile menționate la 
articolul 103r alineatul (3) și pot 
determina în ce măsură persoana care 
efectuează transferul poate repeta 
operațiunile de transfer.
(2) Orice stat membru poate decide să nu 
pună în aplicare alineatul (1), pe baza 
unuia sau a ambelor dintre criteriile 
următoare:
(a) necesitatea de a facilita schimbările și 
adaptările structurale;
(b) necesități administrative imperioase.

Articolul 103t
Transferuri de cote împreună cu terenuri
(1) Cotele individuale sunt transferate 
împreună cu exploatațiile către 
producătorii care le preiau, în caz de 
vânzare, arendare, transmitere prin 
moștenire, anticipație de moștenire, sau 
orice alt transfer care comportă efecte 
juridice comparabile pentru producători, 
potrivit normelor detaliate care urmează a 
fi determinate de către statele membre 
ținând cont de suprafețele utilizate pentru 
producția de lapte sau de alte criterii 
obiective și, dacă este cazul, de un acord 
între părți. Partea din cota care, dacă este 
cazul, nu este transferată împreună cu 
exploatația este adăugată la rezerva 
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națională.
(2) În cazul în care respectivele cote au 
fost sau sunt transferate conform 
alineatului (1) în cadrul contractelor de 
arendă sau prin alte mijloace care implică 
efecte juridice comparabile, statele 
membre pot decide, pe baza unor criterii 
obiective și pentru a se asigura că aceste 
cote sunt atribuite în mod exclusiv 
producătorilor, că respectiva cotă nu este 
transferată împreună cu exploatația.
(3) În cazul transferului de pământuri 
autorităților publice și/sau pe motivul 
utilității publice sau atunci când 
transferul se realizează în scopuri 
neagricole, statele membre prevăd ca 
dispozițiile necesare pentru salvgardarea 
intereselor legitime ale părților să fie puse 
în aplicare, în special cele care îi permit 
producătorului care își încheie activitatea 
să continue producția de lactate, dacă 
dorește.
(4) În absența unui acord între părți, în 
cazul în care contractele de arendă 
urmează să expire fără posibilitatea de a 
fi prelungite în aceleași condiții, sau în 
situații care implică efecte legale 
comparabile, cotele individuale sunt 
transferate în totalitate sau parțial 
producătorilor care le preiau, potrivit 
dispozițiilor adoptate de către statele 
membre, ținând cont de interesele legitime 
ale părților.

Articolul 103u
Măsuri speciale de transfer

(1) În vederea unei bune restructurări a 
producției de lapte sau pentru 
ameliorarea mediului, statele membre pot, 
potrivit modalităților determinate de 
acestea și ținând cont de interesele 
legitime ale părților:
(a) să acorde o indemnitate producătorilor 
care se angajează să abandoneze definitiv 
o parte sau întreaga producție de lapte, 
vărsată în una sau mai multe anuități, și 



PE494.484v01-00 132/176 AM\909518RO.doc

RO

să alimenteze rezerva națională cu cotele 
individuale astfel eliberate;
(b) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile potrivit cărora 
producătorii pot obține, la începutul unei 
perioade de 12 luni, contra plată, 
reafectarea de către autoritatea 
competentă sau de către organismul 
desemnat de aceasta, a cotelor individuale 
eliberate în mod definitiv la sfârșitul 
perioadei de 12 luni precedente de către 
alți producători, contra vărsării unei 
indemnizații egale plății menționate mai 
sus, într-una sau mai multe anuități;
(c) să centralizeze și să supravegheze 
transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de 
terenuri destinate ameliorării mediului, 
punerea cotelor individuale în cauză la 
dispoziția producătorului care renunță la 
teren, în cazul în care acesta dorește să 
continue producția de lapte;
(e) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, regiunile sau zonele de 
colectare în interiorul cărora sunt 
autorizate, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte, transferurile definitive 
de cote fără transferul terenurilor 
corespondente;
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri 
adresate de producător autorității 
competente sau unui organism desemnat 
de aceasta, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte la nivelul exploatației 
sau pentru a permite extensificarea 
producției, transferul definitiv al cotelor 
fără transferul terenului aferent sau 
viceversa.
(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la 
nivel național, la nivelul teritorial 
corespunzător sau în zonele de colectare.

Articolul 103v
Reținerea cotelor



AM\909518RO.doc 133/176 PE494.484v01-00

RO

(1) În cazul transferurilor menționate la 
articolele 103t și 103u, statele membre pot 
reține în beneficiul rezervei naționale o 
parte din cotele individuale, pe bază de 
criterii obiective.
(2) În cazul în care cotele au fost sau sunt 
transferate conform articolelor 103t și 
103u cu sau fără terenurile aferente în 
cadrul contractelor de arendă sau prin 
alte mijloace care implică efecte juridice 
comparabile, statele membre pot decide, 
pe baza criteriilor obiective și în scopul ca 
aceste cote să fie atribuite exclusiv 
producătorilor, procentajul și condițiile în 
care cotele transferate sunt vărsate la 
rezerva națională.

Articolul 103w
Ajutor pentru achiziționarea cotelor

Vânzarea, transferarea sau alocarea 
cotelor în sensul prezentei secțiuni nu 
poate beneficia de nicio intervenție 
financiară a unei autorități publice legată 
în mod direct de achiziția de cote.

Articolul 103x
Taxa pe excedent

(1) Se percepe o taxă pe excedent pentru 
laptele și alte produse lactate 
comercializate peste cota națională.
Taxa este fixată la 27,83 EUR pentru 
100 de kilograme de lapte.
(2) Statele membre sunt răspunzătoare 
față de Comunitate cu taxa pe excedent 
care rezultă din depășirea cotei naționale, 
stabilită la nivel național și separat pentru 
livrările și vânzările directe; acestea varsă 
99 % din suma datorată către FEOGA, 
între 16 octombrie și 30 noiembrie 
următor perioadei de 12 luni în cauză.
(3) Dacă taxa pe excedent menționată la 
alineatul (1) nu a fost plătită înainte de 
data fixată și după consultarea 
Comitetului pentru fondurile agricole, 
Comisia deduce o sumă echivalentă taxei 
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pe excedent neachitată din plățile lunare, 
în sensul articolului xx și al articolului xx 
alineatul (x) din Regulamentul (CE) 
orizontal. Înainte de a lua decizia, 
Comisia avertizează statul membru în 
cauză, care își exprimă punctul de vedere 
în termen de o săptămână. Nu se aplică 
articolul xx din Regulamentul (CE) 
orizontal.

Articolul 103y
Contribuția producătorilor la taxa pe 

excedent datorată
Taxa pe excedent este în întregime 
repartizată, conform articolelor 103x și 
103ac, între producătorii care au 
contribuit la fiecare din depășirile cotelor 
naționale menționate la articolul 103l 
alineatul (2).
Fără a aduce atingere articolului 103z 
alineatul (3) și articolului 103ac alineatul 
(1), producătorii au obligația față de 
statele membre de a plăti contribuția lor la 
taxa pe excedent datorată, calculată 
conform articolelor 103o, 103p și 103z, 
pentru simplul fapt că au depășit cota sau 
cotele disponibile.

Articolul 103z
Taxa pe excedent aplicată livrărilor

(1) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, cantitățile livrate de un 
producător sunt ajustate în sus sau în jos 
pentru a reflecta eventualele diferențe 
dintre conținutul de grăsimi real și cel de 
referință.
(2) Contribuția fiecărui producător la 
plata taxei pe excedent se stabilește prin 
decizia statului membru, după ce orice 
parte inutilizată din cota națională 
alocată livrărilor a fost sau nu realocată, 
proporțional cu cotele individuale ale 
fiecărui producător sau conform unor 
criterii obiective care trebuie stabilite de 
către statele membre:
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(a) fie la nivel național, în funcție de 
depășirea de cotă a fiecărui producător,
(b) fie, mai întâi, la nivelul 
cumpărătorului, iar apoi, dacă este cazul, 
la nivel național.

Articolul 103aa
Rolul cumpărătorilor

(1) Cumpărătorul este responsabil de 
colectarea de la producători a 
contribuțiilor datorate de către aceștia în 
virtutea taxei pe excedent și achită 
organului competent al statului membru, 
înaintea unei date care urmează a fi fixate 
de Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af literele (d), (f) și (g), 
valoarea acestor contribuții deduse din 
prețul laptelui plătit producătorilor 
responsabili de depășire sau, în absența 
acestei plăți, perceput prin orice alte 
mijloace adecvate.
(2) Dacă un cumpărător se substituie total 
sau parțial unuia sau mai multor 
cumpărători, cotele individuale de care 
dispun producătorii sunt luate în 
considerare pentru restul perioadei de 12 
luni în curs, după deducerea cantităților 
deja livrate și ținând cont de conținutul 
lor de grăsimi. Prezentul alineat se aplică 
și în cazul în care un producător trece de 
la un cumpărător la altul.
(3) Dacă, pe durata perioadei de referință, 
cantitățile livrate de un producător 
depășesc cota de care dispune, statul 
membru în cauză poate decide ca 
respectivul cumpărător să rețină sub titlu 
de avans la contribuția acestui producător 
la taxă, potrivit modalităților determinate 
de statul membru, o parte a prețului 
laptelui din toată livrarea acestui 
producător care depășește cota de care 
dispune pentru livrare. Statul membru 
poate să prevadă dispoziții specifice care 
le permit cumpărătorilor să rețină acest 
avans atunci când producătorii livrează 
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mai multor cumpărători.
Articolul 103ab

Autorizarea
Activitatea cumpărătorului este supusă 
unei aprobări prealabile de către statul 
membru potrivit criteriilor care urmează a 
fi stabilite de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (f) și în 
conformitate cu procedura stabilită prin 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af.

Articolul 103ac
Taxa pe excedent în cazul vânzărilor 

directe
(1) În cazul vânzărilor directe și potrivit 
deciziei statului membru, contribuția 
producătorilor la plata taxei pe excedent 
se stabilește, după realocarea sau nu a 
părții neutilizate din cotele naționale 
afectate vânzărilor directe, la scară 
teritorială adecvată sau la nivel național.
(2) Statele membre stabilesc baza de 
calcul a contribuției producătorului la 
taxa pe excedent datorată din cantitatea 
totală de lapte vândut, transferat sau 
utilizat pentru fabricarea produselor 
lactate vândute sau transferate, prin 
aplicarea criteriilor fixate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (b).
(3) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, nu este luată în considerare 
nicio corecție privind conținutul de 
grăsimi.
(4) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af literele (d) și (f), 
modalitățile și data de plată a taxei pe 
excedent către organismul competent al 
statului membru.

Articolul 103ad
Sume excedentare sau neachitate
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(1) Dacă, în cazul livrărilor sau vânzărilor 
directe, se constată că taxa pe excedent 
este plătibilă și contribuția percepută de la 
producători este superioară taxei, statul 
membru poate:
(a) să aloce excedentul perceput, parțial 
sau integral, pentru finanțarea măsurilor 
prevăzute la articolul 103u alineatul (1) 
litera (a) și/sau
(b) să redistribuie taxa în parte sau în 
totalitate producătorilor care:
- intră în categoriile prioritare stabilite de 
către statul membru pe baza criteriilor 
obiective și într-un termen care urmează a 
fi fixat de către Comisie prin intermediul 
unor acte delegate în temeiul 
articolului 103ae litera (g);
- sunt afectați de o situație excepțională 
care rezultă dintr-o dispoziție națională 
care nu are nicio legătură cu regimul de 
cote pentru lapte și alte produse lactate 
stabilite în prezentul capitol.
(2) Dacă se stabilește că nicio taxă pe 
excedente nu este plătibilă, avansurile de 
contribuție eventual percepute de către 
cumpărători sau de către statul membru 
sunt rambursate cel târziu la sfârșitul 
perioadei următoare de 12 luni.
(3) Dacă un cumpărător nu și-a respectat 
obligația de colectare a contribuției 
producătorilor la taxa pe excedent 
conform articolului 103aa, statul membru 
poate percepe valorile neplătite direct de 
la producător, fără a aduce atingere 
sancțiunilor pe care le poate aplica 
cumpărătorului vinovat.
(4) Dacă termenul de plată nu este 
respectat de către cumpărător sau 
producător, după caz, dobânzile de 
întârziere ce urmează a fi fixate de 
Comisie, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 103af litera (e), sunt plătite 
către statul membru.
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Articolul 103ae
Actele delegate

Pentru a garanta că regimul cotelor de 
lapte își atinge obiectivul, în special în 
ceea ce privește utilizarea eficientă a 
cotelor individuale și calcularea lor, 
colectarea și utilizarea taxei, Comisia 
adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate, norme cu privire la:
(a) conversiunea temporară și definitivă a 
cotelor;
(b) alocarea cotelor neutilizate;
(c) pragul pentru indicele de corectare a 
conținutului de grăsimi;
(d) obligația producătorilor de a livra 
cumpărătorilor autorizați;
(e) criteriile pentru autorizarea 
cumpărătorilor de către statele membre;
(f) criteriile obiective pentru realocarea 
taxei suplimentare;
(g) adaptarea definiției termenului 
„vânzare directă” ținând seama de 
definiția termenului „livrare” stabilită la 
articolul 103k litera (f).

Articolul 103af
Acte de punere în aplicare

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, regulile 
necesare pentru aplicarea regimului 
cotelor , inclusiv:
(a) conversiile definitive și repartiția între 
„livrări” și „vânzări directe” a cotelor 
naționale după notificarea statelor 
membre;
(b) stabilirea coeficientului pentru 
conținutul de grăsimi al cotei individuale 
și corectarea conținutului de grăsimi;
(c) stabilirea de către statele membre a 
echivalentului lapte;
(d) procedura, termenele și gestionarea 
plății taxei, realocarea taxei suplimentare 
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și reduceri sau avansuri în cazul în care 
trebuie respectat termenul;
(e) aplicarea dobânzilor pentru întârzieri 
ale plăților și aplicarea corectă a taxei;
(f) informarea producătorilor cu privire la 
noile definiții, comunicarea cotelor 
individuale și notificarea taxei;
(g) comunicări și informații privind 
solicitările și acordurile cu privire la taxa 
suplimentară în sectorul laptelui;
(h) stabilirea unui formular pentru 
declarațiile de livrare și vânzare directă;
(i) depunerea declarațiilor, menținerea 
registrelor și comunicarea informațiilor 
de către producători și cumpărători;
(j) controalele asupra livrărilor și 
vânzărilor directe.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103k
Secțiunea IV

Definiții
1. În sensul prezentei secțiuni:
(a) „lapte” înseamnă produsul obținut din 
mulsul uneia sau mai multor vaci;
(b) prin „alte produse lactate” se înțelege 
orice produs lactat, altul decât laptele, în 
special laptele degresat, smântâna, untul, 
iaurtul și brânza, care, acolo unde este 
relevant, se traduc în „echivalent lapte” 
prin aplicarea coeficienților care urmează 
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să fie stabiliți de Comisie prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare;
(c) prin „producător” se înțelege 
agricultorul a cărui fermă este situată pe 
teritoriul geografic al statului membru, 
care produce și comercializează lapte sau 
se pregătește să facă acest lucru în scurt 
timp;
(d) prin „exploatație” se înțelege o 
exploatație astfel cum este definită în 
articolul 4 alineatul (b) din 
COM(2011)0625/3; 
(e) prin „cumpărător” se înțelege o 
întreprindere sau o grupare care cumpără 
lapte de la producător:
– pentru a-l supune uneia sau mai multor 
operațiuni de colectare, ambalare, 
depozitare, răcire sau transformare, 
inclusiv sub contract,
– pentru a-l vinde uneia sau mai multor 
întreprinderi care tratează sau 
prelucrează laptele sau alte produse 
lactate;
(f) prin „livrare” se înțelege orice livrare 
de lapte, cu excepția oricărui alt produs 
lactat, de către un producător către un 
cumpărător, indiferent dacă transportul 
este asigurat de producător, de 
cumpărător, de întreprinderea care 
tratează sau prelucrează aceste produse 
sau de către un terț;
(g) prin „vânzare directă” se înțelege 
orice vânzare sau transfer de lapte de la 
producător direct către consumator, 
precum și orice vânzare sau transfer al 
altor produse lactate efectuat de un 
producător;
(h) prin „comercializare” se înțelege 
livrarea laptelui sau vânzarea directă de 
lapte sau de alte produse lactate;
(i) prin „cotă individuală” se înțelege cota 
producătorului la data de 1 aprilie pe o 
perioadă de 12 luni;
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(j) prin „cotă națională” se înțelege cota 
menționată la articolul 105c, fixată 
pentru fiecare stat membru;
(k) prin „cotă disponibilă” se înțelege cota 
la dispoziția producătorului la data de 31 
martie a perioadei de 12 luni pentru care 
a fost stabilită cota, ținând cont de toate 
transferurile, vânzările, conversiunile și 
realocările temporare prevăzute în 
prezentul regulament și intervenite în 
cursul acestei perioade de 12 luni.
(2) În ceea ce privește definiția de la 
alineatul (1) litera (a), este considerat 
drept cumpărător orice grup de 
cumpărători, situați în aceeași zonă 
geografică, care efectuează în numele 
membrilor săi operațiile de gestiune 
administrativă și contabilă necesare 
efectuării plății taxei pe excedent. În acest 
sens, Grecia este considerată o singură 
zonă geografică și poate asimila un 
organism public unui grup de 
cumpărători.
(3) Pentru a se asigura mai ales că nicio 
cantitate de lapte comercializat sau de alte 
produse lactate comercializate nu este 
exclusă din regimul de cote, Comisia 
poate adapta definiția termenului 
„vânzare directă”, prin intermediul unor 
acte delegate în temeiul articolului 80 
alineatul (1) litera (i) și respectând 
definiția termenului „livrare” articolul 
105x alineatul (c).

Or. pl

Amendamentul 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 k (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

SUBSECȚIUNEA 1 (nouă)
SISTEMUL DE CONTROL AL 

PRODUCȚIEI 
Articolul 103 k

Definiții
În sensul prezentei subsecțiuni:
(a) prin „lapte” se înțelege produsul 
obținut din mulsul uneia sau al mai 
multor vaci;
(b) prin „alte produse lactate” se înțelege 
orice produs lactat, altul decât laptele, 
inclusiv laptele praf degresat, smântâna, 
untul, iaurtul și brânzeturile; după caz, 
aceste produse se convertesc în 
„echivalent lapte”, prin aplicarea unor 
factori care urmează să fie stabiliți de 
către Comisie;
(c) prin „producător” se înțelege 
agricultorul a cărui exploatație este 
situată pe teritoriul geografic al unui stat 
membru, care produce și comercializează 
lapte sau se pregătește să facă acest lucru 
în scurt timp;
(d) prin „exploatație” se înțelege o 
exploatație conformă definiției de la 
articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 
(XXX) privind plățile directe;
(e) prin „cumpărător” se înțelege o 
întreprindere sau o grupare care 
achiziționează lapte de la producători în 
următoarele scopuri:
- colectarea, ambalarea, depozitarea, 
răcirea sau transformarea, inclusiv în 
temeiul unui contract;
- vânzarea către una sau mai multe 
întreprinderi care tratează sau 
prelucrează laptele sau alte produse 
lactate.
Cu toate acestea, este considerat drept 
cumpărător orice grup de cumpărători, 
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situați în aceeași zonă geografică, care 
efectuează în numele membrilor săi 
operațiile de gestiune administrativă și 
contabilă necesare efectuării plății taxei 
pe excedent. În scopul aplicării primei 
teze a prezentului alineat, Grecia este 
considerată ca o singură zonă geografică 
și poate asimila un organism public unui 
grup de cumpărători;
(f) prin "livrare" se înțelege orice livrare 
de lapte, cu excepția oricărui alt produs 
lactat, de către un producător către un 
cumpărător, indiferent dacă transportul 
este asigurat de producător, de 
cumpărător, de întreprinderea care 
tratează sau prelucrează aceste produse 
sau de către un terț;
(g) prin „vânzare directă” se înțelege 
orice vânzare sau cesiune de lapte de la 
producător direct către consumator și 
orice vânzare sau cesiune a altor produse 
lactate efectuată de un producător. Prin 
intermediul unor acte delegate adoptate în 
conformitate cu articolul 160 și 
respectând definiția „livrării” prevăzută 
la alineatul (f), Comisia poate adapta 
definiția „vânzării directe”, astfel încât să 
se asigure că nicio cantitate de lapte sau 
de alte produse lactate comercializate nu 
este exclusă din regimul cotelor;
(h) prin „comercializare” se înțelege 
livrarea laptelui sau vânzarea directă de 
lapte sau de alte produse lactate;
(i) prin „cotă individuală” se înțelege cota 
producătorului la data de 1 aprilie pe o 
perioadă de 12 luni;
(j) prin „cotă națională” se înțelege cota 
menționată la articolul 105b, fixată 
pentru fiecare stat membru;
(k) prin „cotă disponibilă” se înțelege cota 
la dispoziția producătorului la data de 31 
martie a perioadei de 12 luni pentru care 
a fost stabilită cota, ținând cont de toate 
transferurile, vânzările, conversiunile și 
realocările temporare prevăzute în 
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prezentul regulament și intervenite în 
cursul acestei perioade de 12 luni.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Articolul 103 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103l
Subsecțiunea II
Cote naționale

(1) Cotele naționale pentru producția de 
lapte și de alte produse lactate 
comercializate pe șapte perioade
consecutive de 12 luni începând din 1 
aprilie 2014 (denumite în continuare 
„perioade de 12 luni”) sunt fixate în 
anexa VIIa.
(2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt 
repartizate între producători conform 
articolului 105d, făcând distincție între 
livrări și vânzări directe. Depășirea 
cotelor naționale este stabilită la nivel 
național în fiecare stat membru, în 
conformitate cu prezenta secțiune, 
făcându-se distincția dintre livrări și 
vânzări directe.
(3) Cotele naționale din anexa VIIa sunt 
fixate sub rezerva unei eventuale revizii în 
funcție de situația generală a pieții și a 
condițiilor speciale existente în anumite 
state membre.
(4) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, toate normele 
necesare în vederea punerii în aplicare 
uniforme a prezentului articol în statele 
membre. Aceste norme pot avea ca obiect 
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procedurile, notificările și criteriile 
tehnice.

Or. pl

Amendamentul 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 l
Cote naționale din sectorul laptelui

(1) Cotele naționale pentru producția de 
lapte și de alte produse lactate 
comercializate pe șapte perioade 
consecutive de douăsprezece luni 
începând cu data de 1 aprilie 2015 
(denumite în continuare „perioade de 
douăsprezece luni”) sunt stabilite în 
anexa VIb.
(2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt 
repartizate între producători conform 
articolului 105c, făcând distincție între 
livrări și vânzări directe. Orice depășire a 
cotelor naționale este stabilită la nivel 
național în fiecare stat membru în 
conformitate cu prezenta secțiune și 
separat pentru livrări și vânzări directe.
(3) Cotele naționale stabilite în anexa VIb 
(nouă) sunt fixate sub rezerva unei 
eventuale revizuiri în funcție de situația 
generală a pieții și a condițiilor speciale 
existente în anumite state membre.
(4) Pentru Bulgaria, Republica Cehă, 
Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Malta, Polonia, România, 
Slovenia și Slovacia, cotele naționale 
includ totalitatea cantităților de lapte sau 
de echivalent lapte livrate unui 
cumpărător sau vândute direct, chiar 
dacă sunt produse sau comercializate sub 
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măsuri tranzitorii aplicabile în aceste țări.
(5) Prin intermediul unor acte de punere 
în aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), Comisia 
stabilește normele necesare pentru a 
garanta o punere în aplicare uniformă a 
prezentului articol în statele membre. 

Or. pt

Amendamentul 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103l
Cote naționale

(1) Cotele naționale pentru producția de 
lapte și de alte produse lactate 
comercializate pe șapte perioade 
consecutive de 12 luni începând din 1 
aprilie 2014 (denumite în continuare 
„perioade de 12 luni”) sunt fixate în 
anexa XX.
(2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt 
repartizate între producători conform 
articolului 101b, făcând distincție între 
livrări și vânzări directe. Depășirea 
cotelor naționale este stabilită la nivel 
național în fiecare stat membru, în 
conformitate cu prezenta secțiune, 
făcându-se distincția dintre livrări și 
vânzări directe.
(3) Cotele naționale din anexa XX sunt 
fixate sub rezerva unei eventuale revizii în 
funcție de situația generală a pieții și a 
condițiilor speciale existente în anumite 
state membre.
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Or. es

Amendamentul 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 103 m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103m
Cote individuale

(1) Cota sau cotele individuale ale 
producătorilor la data de 1 aprilie 2014 
sunt egale cu cotele lor individuale la data 
de 31 martie 2014, fără a aduce atingere 
transferurilor, vânzărilor și 
conversiunilor care intră în vigoare la 1 
aprilie 2014.
(2) Producătorii pot dispune de una sau 
de două cote individuale, una pentru 
livrare și cealaltă pentru vânzarea directă.
Conversiunea cantităților unui 
producător de la o cotă la alta nu poate fi 
realizată decât de către autoritatea 
competentă a statului membru la cererea 
producătorului, justificată în mod 
corespunzător.
(3) Dacă un producător dispune de două 
cote, calculul contribuției sale la 
eventuala taxă pe excedent datorată se 
face separat pentru fiecare dintre ele.
(4) Cotele individuale sunt modificate, 
dacă este cazul, pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni în cauză, în scopul 
ca, pentru fiecare stat membru, suma 
cotelor individuale pentru livrare și cele 
pentru vânzări directe să nu depășească 
partea corespondentă din cota națională 
adaptată conform articolului 105f, ținând 
cont de reducerile eventuale impuse 
pentru alimentarea rezervei naționale 
menționată la articolul 105h.
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Or. pl

Amendamentul 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 m
Cote individuale din sectorul laptelui

(1) Cotele producătorilor de la data de 
1 aprilie 2015 sunt egale cu cantitățile 
individuale de referință de la data de 
31 martie 2015, fără a aduce atingere 
transferurilor, vânzărilor și 
conversiunilor de cote care intră în 
vigoare la 1 aprilie 2015.
(2) Producătorii pot dispune de una sau 
de două cote individuale, una pentru 
livrări și cealaltă pentru vânzări directe. 
Cantitățile unui producător pot fi 
convertite dintr-o o cotă într-alta doar de 
către autoritatea competentă a statului 
membru în cauză, dacă producătorul a 
prezentat o solicitare temeinic justificată.
(3) Dacă un producător dispune de două 
cote, calculul contribuției sale la 
eventuala taxă pe excedent datorată se 
face separat pentru fiecare dintre ele.
(4) Partea din cota națională finlandeză 
rezervată livrărilor menționate la 
articolul 105b poate fi mărită de către 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare pentru a acorda 
compensații producătorilor „SLOM” 
finlandezi, până la maximum 200 000 de 
tone Această rezervă, care urmează să fie 
alocată în conformitate cu legislația 
Uniunii, trebuie utilizată în exclusivitate 
în favoarea producătorilor al căror drept 
la o reluare a producției a fost afectat ca 
urmare a aderării.
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(5) Cotele individuale se modifică, dacă 
este cazul, pentru fiecare din perioadele 
de 12 luni în cauză, în scopul ca, pentru 
fiecare stat membru, suma cotelor 
individuale pentru livrare și a celor 
pentru vânzări directe să nu depășească 
partea corespondentă din cota națională 
adaptată în conformitate cu articolul 105 
e, ținând cont de reducerile eventuale 
efectuate pentru alimentarea rezervei 
naționale prevăzute la articolul 105 g.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Articolul 103m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103m
Cote individuale

(1) Cota sau cotele individuale ale 
producătorilor la data de 1 aprilie 2014 
sunt egale cu cantitatea sau cantitățile de 
referință individuale ale acestora la data 
de 31 martie 2014, fără a aduce atingere 
transferurilor, vânzărilor și 
conversiunilor care intră în vigoare la 1 
aprilie 2014.
(2) Producătorii pot dispune de una sau 
de două cote individuale, una pentru 
livrări și cealaltă pentru vânzări directe. 
Conversiunea cantităților unui 
producător de la o cotă la alta nu poate fi 
realizată decât de către autoritatea 
competentă a statului membru la cererea 
producătorului, justificată în mod 
corespunzător.
(3) Dacă un producător dispune de două 
cote, calculul contribuției sale la 
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eventuala taxă pe excedent datorată se 
face separat pentru fiecare dintre ele.
(4) Cotele individuale sunt modificate, 
dacă este cazul, pentru fiecare din 
perioadele de 12 luni în cauză, în scopul 
ca, pentru fiecare stat membru, suma 
cotelor individuale pentru livrare și cele 
pentru vânzări directe să nu depășească 
partea corespondentă din cota națională 
adaptată conform articolului 101d, ținând 
cont de reducerile eventuale impuse 
pentru alimentarea rezervei naționale 
menționată la articolul 101f.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103m
Repartiția cotelor provenind din rezerva 

națională
Statele membre adoptă reguli care să 
permită alocarea pentru producători, în 
funcție de criteriile obiective comunicate 
Comisiei, a tuturor sau a unei părți din 
cotele provenind din rezerva națională 
menționată la articolul 105h.

Or. pl

Amendamentul 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 n (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 n
Repartiția cotelor provenind din rezerva 

națională
Statele membre adoptă reguli care să 
permită alocarea pentru producători, în 
funcție de criteriile obiective care trebuie 
notificate Comisiei, a tuturor sau a unei 
părți din cotele provenind din rezerva 
națională prevăzută la articolul 105 g.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Articolul 103n (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103o
Repartiția cotelor provenind din rezerva 

națională
Statele membre adoptă reguli care să 
permită alocarea către producători, în 
funcție de criterii obiective comunicate 
Comisiei, a tuturor sau a unei părți din 
cotele provenind din rezerva națională 
menționată la articolul 101f.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 o (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103o
Gestionarea cotelor

(1) Comisia adaptează, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 105y litera (a), pentru fiecare 
stat membru și pentru fiecare perioadă, 
înainte de sfârșitul acesteia, repartiția 
între „livrări” și „vânzări directe” a 
cotelor naționale, ținând cont de 
conversiunile solicitate de către 
producători între cotele individuale 
pentru livrări și cele pentru vânzări 
directe.
(2) Statele membre transmit în fiecare an 
Comisiei, până la datele care urmează să 
fie stabilite de Comisie prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare și 
conform unor norme stabilite de Comisie 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare în temeiul articolului 157 
alineatul (3), informațiile necesare:
(a) adaptării menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol;
(b) calculării taxei pe excedent de plătit de 
către statul membru.
(3) Normele de punere în aplicare a 
prezentului articol se adoptă prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 105y 
litera (g).

Or. pl

Amendamentul 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 o (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103o
Administrarea cotelor

(1) Comisia adaptează, pentru fiecare stat 
membru și pentru fiecare perioadă, 
înainte de sfârșitului acesteia, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 162 alineatul (2), repartizarea 
dintre „livrări” și „vânzări directe” a 
cotelor naționale, ținând seama de 
conversiunile solicitate de către 
producători între cotele individuale 
pentru livrări și cele pentru vânzări 
directe.
(2) Statele membre transmit în fiecare an 
Comisiei, până la datele care urmează să 
fie stabilite de către Comisie și în 
conformitate cu normele stabilite de 
aceasta prin intermediul unui act de 
punere în aplicare adoptat în conformitate 
cu articolul 162 alineatul (2), datele 
necesare:
(a) adaptării menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol;
(b) calculului taxei pe excedent care 
trebuie plătită de către statele membre.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Articolul 103o (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103o
Gestionarea cotelor
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(1) Comisia ajustează, pentru fiecare stat 
membru și pentru fiecare perioadă, 
înaintea sfârșitului acesteia, repartiția 
între „livrările” și „vânzările directe” a 
cotelor naționale, ținând cont de 
conversiunile solicitate de către 
producători între cotele individuale 
pentru livrări și cele pentru vânzări 
directe.
(2) Statele membre transmit în fiecare an 
Comisiei, până la datele care urmează să 
fie stabilite de Comisie, informațiile 
necesare:
(a) ajustării menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol;
(b) calculării taxei pe excedent de plătit de 
către fiecare stat membru.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 p (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103p
Conținutul de grăsimi

(1) Fiecărui producător îi este atribuit, 
pentru cota sau cotele individuale aplicate 
livrărilor care îi sunt alocate, un conținut 
de referință de conținut de grăsimi.
(2) Pentru cotele atribuite producătorilor 
la data de 31 martie 2014 conform 
articolului 105c alineatul (1), conținutul 
de referință de grăsimi menționat la 
alineatul (1) este egal cu conținutul de 
referință de grăsimi aplicat acelei cote la 
acea dată.
(3) Conținutul de grăsimi de referință este 
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modificat în cursul conversiunilor 
menționate la articolul 105c alineatul (2), 
iar în cazul în care se achiziționează cote, 
este transferat sau transferat temporar în 
conformitate cu normele care urmează să 
fie stabilite de Comisie prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 105y litera (b).
(4) Pentru noii producători care au o cotă 
individuală pentru livrări alocată în 
întregime din rezerva națională, 
conținutul de grăsimi de referință este 
fixat în conformitate cu normele care 
urmează să fie stabilite de Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare în temeiul articolului 105y litera 
(b).
(5) Conținutul individual de referință de 
grăsimi menționat la alineatul (1) este 
adaptat, dacă este cazul, la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ulterior, la începutul fiecărei perioade de 
12 luni, de fiecare dată când este necesar, 
în așa fel ca, pentru fiecare stat membru, 
media ponderată a conținuturilor 
individuale de grăsimi reprezentative să 
nu depășească cu mai mult de 0,1 grame 
pe kg conținutul de referință de grăsimi 
stabilit în anexa VIIb.

Or. pl

Amendamentul 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 p (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 p
Conținutul de grăsimi

(1) Fiecărui producător îi este atribuit, 
pentru cota sau cotele individuale aplicate 
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livrărilor care îi sunt alocate, un conținut 
de grăsimi de referință.
(2) Pentru cotele atribuite producătorilor 
la data de 31 martie 2015 conform 
articolului 105c alineatul (1), conținutul 
de grăsimi de referință menționat la 
alineatul (1) este egal cu conținutul de 
grăsimi de referință aplicabil cotelor 
respective la acea dată.
(3) Conținutul de grăsimi de referință se 
modifică cu ocazia efectuării 
conversiunilor menționate la articolul 
105c alineatul (2), iar în cazul 
achiziționării, transferului sau 
transferului temporar de cote în 
conformitate cu normele care urmează să 
fie stabilite de către Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 162 
alineatul (2).
(4) Pentru noii producători care au o cotă 
individuală pentru livrări alocată în 
întregime din rezerva națională, 
conținutul de grăsimi este stabilit în 
conformitate cu normele care urmează să 
fie stabilite de către Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 162 
alineatul (2).
(5) Conținutul individual de referință de 
grăsimi menționat la alineatul (1) este 
adaptat, dacă este cazul, la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ulterior, la începutul fiecărei perioade de 
douăsprezece luni, de fiecare dată când 
este necesar, în așa fel ca, pentru fiecare 
stat membru, media ponderată a 
conținuturilor să nu depășească cu mai 
mult de 0,1 grame pe kilogram conținutul 
de referință de grăsimi stabilit în anexa 
VIa.

Or. pt
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Amendamentul 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103p (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103p
Conținutul de grăsimi

(1) Fiecărui producător îi este atribuit, 
pentru cota sau cotele individuale aplicate 
livrărilor care îi sunt alocate, un conținut 
de grăsimi de referință.
(2) Pentru cotele atribuite producătorilor 
la data de 31 martie 2014 conform 
articolului 101b alineatul (1), conținutul 
de referință de grăsimi menționat la 
alineatul (1) este egal cu conținutul de 
referință de grăsimi aplicat acelei cote la 
acea dată.
(3) Conținutul de referință de grăsimi este 
modificat în cursul conversiunilor 
menționate la articolul 101b alineatul (2), 
iar in cazul în care se achiziționează cote, 
este transferat sau transferat temporar, în 
conformitate cu norme care urmează a fi 
stabilite de către Comisie.
(4) Pentru noii producători care au o cotă 
individuală pentru livrări alocate în 
întregime din rezerva națională, 
conținutul de referință de grăsimi este 
fixat în conformitate cu normele care 
urmează a fi stabilite de către Comisie.
(5) Conținutul individual de referință de 
grăsimi menționat la alineatul (1) este 
adaptat, dacă este cazul, la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și 
ulterior, la începutul fiecărei perioade de 
12 luni, de fiecare dată când este necesar, 
în așa fel ca, pentru fiecare stat membru, 
media ponderată a conținuturilor 
individuale de grăsimi reprezentative să 
nu depășească cu mai mult de 0,1 grame 
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pe kg conținutul de referință de grăsimi 
stabilit în anexa [X].

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 q (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103q
Rezerva națională

(1) Fiecare stat membru instituie o 
rezervă națională, ca parte a cotelor 
naționale fixate în anexa VIIb, în special 
în vederea alocărilor prevăzute la 
articolul 105e. Aceasta este alimentată, 
după caz, prin retragerea cantităților 
menționate la articolul 105i, prin rețineri 
asupra transferurilor vizate la articolul 
105m, sau prin reduceri lineare de 
ansamblu ale tuturor cotelor individuale. 
Aceste cote păstrează afectarea lor 
individuală, adică livrări sau vânzări 
directe.
(2) Orice cotă suplimentară alocată unui 
stat membru este afectată din oficiu 
rezervei naționale și împărțită în livrări și 
vânzări directe, potrivit nevoilor 
previzibile.
(3) Cotele afectate rezervei naționale nu 
au conținut de grăsimi de referință.

Or. pl

Amendamentul 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 103 q (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 q
Rezerva națională

(1) Fiecare stat membru instituie o 
rezervă națională, în cadrul cotelor 
naționale stabilite în anexa VIb, în 
vederea alocărilor prevăzute la articolul 
105d. Rezerva națională este constituită, 
de la caz la caz, din cantitățile retrase în 
temeiul articolului 105h, din deducerile 
aplicate transferurilor menționate la 
articolul 105l sau din cote introduse prin 
reducerea lineară a tuturor cotelor 
individuale.     Cotele în cauză sunt 
afectate în același scop ca cel inițial, și
anume „livrări” sau „vânzări directe”.
(2) Cotele suplimentare alocate unui stat 
membru sunt afectate din oficiu rezervei 
naționale și împărțite în livrări și vânzări 
directe, potrivit nevoilor previzibile.
(3) Cotele afectate rezervei naționale nu 
au conținut de grăsimi de referință.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Articolul 103q (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103q
Rezerva națională

(1) Fiecare stat membru instituie o 
rezervă națională, ca parte a cotelor 
naționale fixate în anexa ..., în special în 
vederea alocărilor prevăzute la articolul 
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101c.
Aceasta este alimentată, după caz, prin 
retragerea cantităților menționate la 
articolul 101g, prin rețineri asupra 
transferurilor vizate la articolul 101k, sau 
prin reduceri lineare de ansamblu ale 
tuturor cotelor individuale. Aceste cote 
păstrează afectarea lor individuală, adică 
livrări sau vânzări directe.
(2) Toate cotele suplimentară alocate unui 
stat membru sunt afectate din oficiu 
rezervei naționale și împărțite în livrări și 
vânzări directe, potrivit nevoilor 
previzibile.
(3) Cotele afectate rezervei naționale nu 
au conținut de grăsimi de referință.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 r (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103r
Cazuri de inactivitate

(1) Dacă o persoană fizică sau juridică 
deține cote individuale și nu mai 
întrunește condițiile menționate la 
articolul 105b alineatul (1) litera (c) pe 
durata unei perioade de 12 luni, aceste 
cote se întorc la rezerva națională cel 
târziu la data de 1 aprilie a anului 
calendaristic următor, în afara cazului în 
care persoana în cauză redevine 
producător în sensul articolului 105b 
alineatul (1) litera (c) anterior acestei 
date.
În cazul în care persoana în cauză
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redevine producător cel târziu la sfârșitul 
celei de-a doua perioade de 12 luni 
următoare retragerii, toată sau o parte din 
cota individuală care i-a fost retrasă este 
restituită persoanei în cauză, cel târziu la 
data de 1 aprilie care urmează datei 
cererii sale.
(2) Dacă, cel puțin pe durata unei 
perioade de 12 luni, un producător nu 
comercializează o cantitate egală cu cel 
puțin 85 % din cota sa individuală, statul 
membru poate decide dacă totul sau o 
parte din cota neutilizată este vărsată la 
rezerva națională și în ce condiții.
Statul membru fixează condițiile în care o 
cotă este realocată producătorului în 
cauză în cazul în care acesta reia 
comercializarea.
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în caz 
de forță majoră sau în situații pe deplin 
justificate care afectează temporar 
capacitatea de producție a producătorilor 
și recunoscute de către autoritatea 
competentă.

Or. pl

Amendamentul 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 r (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 r
Cazuri de inactivitate

(1) Dacă o persoană fizică sau juridică 
deține cote individuale și nu mai 
întrunește condițiile menționate la 
articolul 105a litera (c) pe o perioadă de 
douăsprezece luni, cantitățile 
corespunzătoare se întorc la rezerva 
națională cel târziu la data de 1 aprilie a 
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anului calendaristic următor, în afara 
cazului în care persoana în cauză 
redevine producător în sensul articolului 
105a litera (c), anterior acestei date. Dacă 
persoana în cauză redevine producător cel 
târziu la sfârșitul celei de-a doua perioade 
de douăsprezece luni care urmează 
retragerii cantităților, toată sau o parte 
din cota individuală care i-a fost retrasă 
este restituită persoanei în cauză, cel 
târziu la data de 1 aprilie care urmează 
datei cererii sale. 
(2) Dacă, cel puțin pe o perioadă de 
douăsprezece luni, un producător nu 
comercializează o cantitate egală cu cel 
puțin 85 % din cota sa individuală, statul 
membru în cauză poate decide dacă cota 
neutilizată este vărsată în totalitate sau 
parțial la rezerva națională și în ce 
condiții. Statul membru poate stabili 
condițiile în care o cotă se repartizează 
din nou producătorului în cauză în cazul 
în care acesta reia comercializarea.  
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în caz 
de forță majoră sau în situații temeinic 
justificate care afectează temporar 
capacitatea de producție a producătorilor 
în cauză și sunt recunoscute ca atare de 
către autoritatea competentă.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Articolul 103r (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103r
Cazuri de inactivitate

(1) Dacă o persoană fizică sau juridică 



AM\909518RO.doc 163/176 PE494.484v01-00

RO

care deține cote individuale încetează să 
mai producă și să mai comercializeze 
lapte pe durata unei perioade de 12 luni, 
cotele respective se întorc la rezerva 
națională cel târziu la data de 1 aprilie a 
anului calendaristic următor, în afara 
cazului în care persoana în cauză 
redevine producător înaintea acestei date.
În cazul în care persoana în cauză 
redevine producător cel târziu la sfârșitul 
celei de-a doua perioade de 12 luni 
următoare retragerii, toată sau o parte din 
cota individuală care i-a fost retrasă este 
restituită persoanei în cauză, cel târziu la 
data de 1 aprilie care urmează datei 
cererii sale.
(2) Dacă, pe durata unei perioade de cel 
puțin 12 luni, un producător nu 
comercializează o cantitate egală cu cel 
puțin 85% din cota sa individuală, statul 
membru poate decide dacă totul sau o 
parte din cota neutilizată este vărsată la 
rezerva națională și în ce condiții. Statul 
membru fixează condițiile în care o cotă 
este realocată producătorului în cauză în 
cazul în care acesta reia comercializarea.
(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în caz 
de forță majoră sau în situații pe deplin 
justificate care afectează temporar 
capacitatea de producție a producătorilor 
și recunoscute de către autoritatea 
competentă.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 s (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103s
Transferuri temporare

(1) Înainte de sfârșitul fiecărei perioade 
de 12 luni, statele membre autorizează, 
pentru perioada menționată, transferul 
temporar al unei părți din cotele 
individuale pe care producătorii care au 
dreptul la acestea nu intenționează să le 
folosească.
Statele membre pot reglementa 
operațiunile de transfer în funcție de 
categoriile de producători sau de 
structurile producției de lapte, le pot 
limita la nivelul cumpărătorului sau în 
interiorul regiunilor, pot autoriza 
transferul total în cazurile menționate la 
articolul 105i alineatul (3) și pot 
determina în ce măsură persoana care 
efectuează transferul poate repeta
operațiunile de transfer.
(2) Orice stat membru poate decide să nu 
pună în aplicare alineatul (1), pe baza 
unuia sau a ambelor dintre criteriile 
următoare:
(a) necesitatea de a facilita schimbările și 
adaptările structurale;
(b) necesități administrative imperioase.

Or. pl

Amendamentul 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 s (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 s
Transferuri temporare
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(1) Înainte de sfârșitul fiecărei perioade 
de douăsprezece luni, statele membre 
autorizează, pentru perioada menționată, 
transferul temporar al unor părți din 
cotele individuale pe care producătorii 
care au dreptul la acestea nu 
intenționează să le folosească. Statele 
membre pot reglementa operațiunile de 
transfer în funcție de categoriile de 
producători sau de structurile producției 
de lapte, le pot limita la nivelul 
cumpărătorului sau în interiorul 
regiunilor, pot autoriza transferul total în 
cazurile menționate la articolul 105h 
alineatul (3) și pot stabili în ce măsură 
persoana care efectuează transferul poate 
repeta operațiunile de transfer.
(2) Statele membre pot decide să nu pună 
în aplicare alineatul (1), pe baza unuia 
dintre criteriile următoare sau pe baza 
amândurora:
(a) necesitatea de a facilita schimbările și 
adaptările structurale;
(b) necesități administrative imperioase.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Articolul 103s (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103s
Transferuri temporare

(1) Înainte de sfârșitul fiecărei perioade 
de 12 luni, statele membre autorizează, 
pentru perioada menționată, transferul 
temporar al unei părți din cotele 
individuale pe care producătorii care au 
dreptul la acestea nu intenționează să le 
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folosească. Statele membre pot 
reglementa operațiunile de transfer în 
funcție de categoriile de producători sau 
de structurile producției de lapte, le pot 
limita la nivelul cumpărătorului sau în 
interiorul regiunilor, pot autoriza 
transferul total în cazurile menționate la 
articolul 101g alineatul (3) și pot 
determina în ce măsură persoana care 
efectuează transferul poate repeta 
operațiunile de transfer.
(2) Orice stat membru poate decide să nu 
pună în aplicare alineatul (1), pe baza 
unuia sau a ambelor dintre criteriile 
următoare:
(a) necesitatea de a facilita schimbările și 
adaptările structurale;
(b) necesități administrative imperioase.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 t (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103t
Transferuri de cote împreună cu terenuri
(1) Cotele individuale sunt transferate 
împreună cu exploatațiile către
producătorii care le preiau, în caz de 
vânzare, arendare, transmitere prin 
moștenire, anticipație de moștenire, sau 
orice alt transfer care comportă efecte 
juridice comparabile pentru producători, 
potrivit normelor detaliate care urmează a 
fi determinate de către statele membre 
ținând cont de suprafețele utilizate pentru 
producția de lapte sau de alte criterii 
obiective și, dacă este cazul, de un acord 
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între părți. Partea din cota care, dacă este 
cazul, nu este transferată împreună cu 
exploatația este adăugată la rezerva 
națională.
(2) În cazul în care respectivele cote au 
fost sau sunt transferate conform 
alineatului (1) în cadrul contractelor de 
arendă sau prin alte mijloace care implică 
efecte juridice comparabile, statele 
membre pot decide, pe baza unor criterii 
obiective și pentru a se asigura că aceste 
cote sunt atribuite în mod exclusiv 
producătorilor, că respectiva cotă nu este 
transferată împreună cu exploatația.
(3) În cazul transferului de terenuri 
autorităților publice și/sau pe motivul 
utilității publice sau atunci când 
transferul se realizează în scopuri 
neagricole, statele membre prevăd ca 
dispozițiile necesare pentru salvgardarea 
intereselor legitime ale părților să fie puse 
în aplicare, în special cele care îi permit 
producătorului care își încheie activitatea 
să continue producția de lactate, dacă 
dorește.
(4) În absența unui acord între părți, în 
cazul în care contractele de arendă 
urmează să expire fără posibilitatea de a 
fi prelungite în aceleași condiții, sau în 
situații care implică efecte legale 
comparabile, cotele individuale sunt 
transferate în totalitate sau parțial 
producătorilor care le preiau, potrivit 
dispozițiilor adoptate de către statele 
membre, ținând cont de interesele legitime 
ale părților.

Or. pl

Amendamentul 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 t (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 t
Transferuri de cote împreună cu terenuri
(1) Cotele individuale sunt transferate 
împreună cu exploatațiile către 
producătorii care le preiau, în caz de 
vânzare, arendare, transmitere prin 
moștenire, anticipație de moștenire, sau 
orice alt transfer care comportă efecte 
juridice comparabile pentru producători, 
potrivit normelor detaliate care urmează a 
fi determinate de către statele membre 
ținând cont de suprafețele utilizate pentru 
producția de lapte sau de alte criterii 
obiective și, dacă este cazul, de un acord 
între părți. Partea din cota care, dacă este 
cazul, nu este transferată împreună cu 
exploatația este adăugată la rezerva 
națională.
(2) În cazul în care respectivele cote au 
fost sau sunt transferate conform 
alineatului (1) în cadrul contractelor de 
arendă sau prin alte mijloace care implică 
efecte juridice comparabile, statele 
membre pot decide, pe baza unor criterii 
obiective și pentru a se asigura că aceste 
cote sunt atribuite în mod exclusiv 
producătorilor, că respectiva cotă nu este 
transferată împreună cu exploatația.
(3) În cazul transferului de terenuri 
autorităților publice și/sau pe motivul 
utilității publice sau atunci când 
transferul se realizează în scopuri 
neagricole, statele membre prevăd ca 
dispozițiile necesare pentru salvgardarea 
intereselor legitime ale părților să fie puse 
în aplicare, în special cele care îi permit 
producătorului care își încheie activitatea 
să continue producția de lactate, dacă 
dorește.
(4) În absența unui acord între părți, în 
cazul în care contractele de arendă 
urmează să expire fără posibilitatea de a 
fi prelungite în aceleași condiții, sau în 
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situații care implică efecte legale 
comparabile, cotele individuale sunt 
transferate în totalitate sau parțial 
producătorilor care le preiau, potrivit 
dispozițiilor adoptate de către statele 
membre, ținând cont de interesele legitime 
ale părților.

Or. pt

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

Propunere de regulament
Articolul 103t (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103t
Transferuri de cote împreună cu terenuri
(1) Cotele individuale sunt transferate 
împreună cu exploatațiile către 
producătorii care le preiau, în caz de 
vânzare, arendare, transmitere prin 
moștenire, anticipație de moștenire, sau 
orice alt transfer care comportă efecte 
juridice comparabile pentru producători, 
potrivit normelor detaliate care urmează a 
fi determinate de către statele membre 
ținând cont de suprafețele utilizate pentru 
producția de lapte sau de alte criterii 
obiective și, dacă este cazul, de un acord 
între părți. Partea din cota care, dacă este 
cazul, nu este transferată împreună cu 
exploatația este adăugată la rezerva 
națională.
(2) În cazul în care respectivele cote au 
fost sau sunt transferate conform 
alineatului (1) în cadrul contractelor de 
arendă sau prin alte mijloace care implică 
efecte juridice comparabile, statele 
membre pot decide, pe baza unor criterii 
obiective și pentru a se asigura că aceste 
cote sunt atribuite în mod exclusiv 
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producătorilor, că respectiva cotă nu este
transferată împreună cu exploatația.
(3) În cazul transferului de pământuri 
autorităților publice și/sau pe motivul 
utilității publice sau atunci când 
transferul se realizează în scopuri 
neagricole, statele membre prevăd ca 
dispozițiile necesare pentru salvgardarea 
intereselor legitime ale părților să fie puse 
în aplicare, în special cele care îi permit 
producătorului care își încheie activitatea 
să continue producția de lactate, dacă 
dorește.
(4) În absența unui acord între părți, în 
cazul în care contractele de arendă 
urmează să expire fără posibilitatea de a 
fi prelungite în aceleași condiții, sau în 
situații care implică efecte legale 
comparabile, cotele individuale sunt 
transferate în totalitate sau parțial 
producătorilor care le preiau, potrivit 
dispozițiilor adoptate de către statele 
membre, ținând cont de interesele legitime 
ale părților.

Or. es

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

Propunere de regulament
Articolul 103 u (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103u
Măsuri speciale de transfer
(1) În vederea unei bune restructurări a 
producției de lapte sau pentru 
ameliorarea mediului, statele membre pot, 
potrivit modalităților determinate de 
acestea și ținând cont de interesele 
legitime ale părților:
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(a) să acorde o indemnitate producătorilor 
care se angajează să abandoneze definitiv 
o parte sau întreaga producție de lapte, 
vărsată în una sau mai multe anuități, și 
să alimenteze rezerva națională cu cotele 
individuale astfel eliberate;
(b) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile potrivit cărora 
producătorii pot obține, la începutul unei 
perioade de 12 luni, contra plată, 
reafectarea de către autoritatea 
competentă sau de către organismul 
desemnat de aceasta, a cotelor individuale 
eliberate în mod definitiv la sfârșitul 
perioadei de 12 luni precedente de către 
alți producători, contra vărsării unei 
indemnizații egale plății menționate mai 
sus, într-una sau mai multe anuități;
(c) să centralizeze și să supravegheze 
transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de 
terenuri destinate ameliorării mediului, 
punerea cotelor individuale în cauză la 
dispoziția producătorului care renunță la 
teren, în cazul în care acesta dorește să 
continue producția de lapte;
(e) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, regiunile sau zonele de 
colectare în interiorul cărora sunt 
autorizate, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte, transferurile definitive 
de cote fără transferul terenurilor 
corespondente;
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri 
adresate de producător autorității 
competente sau unui organism desemnat 
de aceasta, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte la nivelul exploatației 
sau pentru a permite extensificarea 
producției, transferul definitiv al cotelor 
fără transferul terenului aferent sau 
viceversa.
(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la 
nivel național, la nivelul teritorial 
corespunzător sau în zonele de colectare.
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Or. pl

Amendamentul 1546
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 103 u (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103u
Măsuri speciale de transfer

(1) În vederea unei bune restructurări a 
producției de lapte sau pentru 
ameliorarea mediului, statele membre pot, 
potrivit modalităților determinate de 
acestea și ținând cont de interesele 
legitime ale părților:
(a) să acorde o indemnitate producătorilor 
care se angajează să abandoneze definitiv 
o parte sau întreaga producție de lapte, 
vărsată în una sau mai multe anuități, și 
să alimenteze rezerva națională cu cotele 
individuale astfel eliberate;
(b) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile potrivit cărora 
producătorii pot obține, la începutul unei 
perioade de 12 luni, contra plată, 
reafectarea de către autoritatea 
competentă sau de către organismul 
desemnat de aceasta, a cotelor individuale 
eliberate în mod definitiv la sfârșitul 
perioadei de 12 luni precedente de către 
alți producători, contra vărsării unei 
indemnizații egale plății menționate mai 
sus, într-una sau mai multe anuități;
(c) să centralizeze și să supravegheze 
transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de 
terenuri destinate ameliorării mediului, 
punerea cotelor individuale în cauză la 
dispoziția producătorului care renunță la 
teren, în cazul în care acesta dorește să 
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continue producția de lapte;
(e) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, regiunile sau zonele de 
colectare în interiorul cărora sunt 
autorizate, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte, transferurile definitive 
de cote fără transferul terenurilor 
corespondente;
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri 
adresate de producător autorității 
competente sau unui organism desemnat 
de aceasta, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte la nivelul exploatației 
sau pentru a permite extensificarea 
producției, transferul definitiv al cotelor 
fără transferul terenului aferent sau 
viceversa.
(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la 
nivel național, la nivelul teritorial 
corespunzător sau în zonele de colectare.

Or. pl

Amendamentul 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 103 u (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103 u
Măsuri speciale de transfer

(1) În vederea unei bune restructurări a 
producției de lapte sau pentru 
ameliorarea mediului, statele membre pot, 
potrivit modalităților determinate de 
acestea și ținând cont de interesele 
legitime ale părților:
(a) să acorde o indemnitate producătorilor 
care se angajează să abandoneze definitiv 
o parte sau întreaga producție de lapte, 
vărsată în una sau mai multe anuități, și 
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să alimenteze rezerva națională cu cotele 
individuale astfel eliberate;
(b) să stabilească, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile în care producătorii 
pot să obțină la începutul unei perioade 
de douăsprezece luni, contra cost, 
realocarea, de către autoritatea 
competentă sau de către organismul pe 
care aceasta l-a desemnat, a cantităților 
individuale de referință eliberate definitiv 
la sfârșitul perioadei de douăsprezece luni 
anterioare de către alți producători în 
schimbul unor compensații, într-una sau 
în mai multe tranșe, a unei despăgubiri 
egale cu plata menționată anterior;
(c) să centralizeze și să supravegheze 
transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de 
terenuri destinate ameliorării mediului, 
punerea cotelor individuale în cauză la 
dispoziția producătorului care renunță la 
teren, în cazul în care acesta dorește să 
continue producția de lapte;
(e) să stabilească, pe baza unor criterii 
obiective, regiunile sau zonele de 
colectare în interiorul cărora sunt 
autorizate, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte, transferurile definitive 
de cote fără transferul terenurilor 
corespunzătoare;  
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri 
adresate de către un producător autorității 
competente sau unui organism desemnat 
de aceasta, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte la nivelul exploatației 
sau pentru a permite extinderea 
producției, transferul definitiv al cotelor 
fără transferul terenului aferent sau 
viceversa.
(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la 
nivel național, la nivelul teritorial 
corespunzător sau în zonele de colectare.

Or. pt
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Amendamentul 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103u (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103u
Măsuri speciale de transfer

(1) În vederea unei bune restructurări a 
producției de lapte sau pentru 
ameliorarea mediului, statele membre pot, 
potrivit modalităților determinate de 
acestea și ținând cont de interesele 
legitime ale părților:
(a) să acorde o indemnitate producătorilor 
care se angajează să abandoneze definitiv 
o parte sau întreaga producție de lapte, 
vărsată în una sau mai multe anuități, și 
să alimenteze rezerva națională cu cotele 
individuale astfel eliberate;
(b) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile potrivit cărora 
producătorii pot obține, la începutul unei 
perioade de 12 luni, contra plată, 
reafectarea de către autoritatea 
competentă sau de către organismul 
desemnat de aceasta, a cotelor individuale 
eliberate în mod definitiv la sfârșitul 
perioadei de 12 luni precedente de către 
alți producători, contra vărsării unei 
indemnizații egale plății menționate mai 
sus, într-una sau mai multe anuități;
(c) să centralizeze și să supravegheze 
transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de 
terenuri destinate ameliorării mediului, 
punerea cotelor individuale în cauză la 
dispoziția producătorului care renunță la 
teren, în cazul în care acesta dorește să 
continue producția de lapte;
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(e) să determine, pe baza unor criterii 
obiective, regiunile sau zonele de 
colectare în interiorul cărora sunt 
autorizate, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte, transferurile definitive 
de cote fără transferul terenurilor 
corespondente;
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri 
adresate de producător autorității 
competente sau unui organism desemnat 
de aceasta, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte la nivelul exploatației 
sau pentru a permite extensificarea 
producției, transferul definitiv al cotelor 
fără transferul terenului aferent sau 
viceversa.
(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la 
nivel național, la nivelul teritorial 
corespunzător sau în zonele de colectare.

Or. es


