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 Член 130а  

 Внос на сурова захар за рафиниране: 

изключителни права с валидност 6 

месеца за рафинерии на пълен 

работен ден 

 1. До края на 2019—2020 пазарна 

година за рафинериите на пълен 

работен ден се определя 

изключителен капацитет за внос от 

2 500 000 тона на пазарна година, 

изразени в бяла захар. 

 2. Единственото работещо 

предприятие за преработка на 

захарно цвекло през 2005 г. в 

Португалия се счита за рафинерия на 

пълен работен ден. 

 3. Лицензиите за внос на захар за 

рафиниране се издават само на 

рафинерии на пълен работен ден, при 

условие че въпросните количества не 

превишават количествата, посочени 

в параграф 1. Лицензиите могат да 

бъдат прехвърляни само между 

рафинерии на пълен работен ден и 

срокът им на валидност изтича в 

края на пазарната година, за която са 

издадени. 
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 Настоящият параграф се прилага за 

първите шест месеца от всяка 

пазарна година. 

 4. Предвид необходимостта да се 

гарантира, че внесената захар за 

рафиниране се рафинира съгласно 

настоящия подраздел, Комисията 

има правомощия да приема 

делегирани актове, в съответствие с 

член 160, с които се определя 

следното:  

 а) някои определения за 

функционирането на схемите за внос, 

посочени в параграф 1; 

 б) условията и изискванията за 

допустимост, които даден оператор 

трябва да изпълни, преди да 

представи заявление за лицензия за 

внос, в това число предоставянето на 

гаранция; 

 в) правилата относно приложимите 

административни санкции. 

 5. Комисията може да приема актове 

за изпълнение, с които се определят 

необходимите правила относно 

подкрепящите документи, които 

трябва да бъдат представени във 

връзка с изискванията и 

задълженията, приложими към 

вносителите, и по-специално към 

рафинериите на пълен работен ден. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 162, 

параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 
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to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries 

 



 

AM\929564BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.3.2013 B7-0080/398 

Изменение  398 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Част II – дял IІ – глава II – раздел III – подраздел 1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПОДРАЗДЕЛ 1 

 СИСТЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО В СЕКТОРА НА 

МЛЯКОТО 

 Член 103а 

 1. За целите на настоящия раздел се 

прилагат следните определения: 

 а) "мляко" означава продукт, получен 

от доенето на една или повече крави; 

 б) "други млечни продукти" означава 

всеки млечен продукт, различен от 

мляко, в частност обезмаслено мляко, 

сметана, масло, кисело мляко и 

сирене; при необходимост те могат 

да бъдат превърнати в „еквиваленти 

на мляко“, като се прилагат 

коефициенти, които се определят от 

Комисията чрез актове за 

изпълнение; 

 в) „производител“ означава 

земеделски производител със 

стопанство, разположено в рамките 

на географската територия на 

държава членка, който произвежда и 

предлага на пазара мляко или се готви 
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да започне такава дейност в най-

близко бъдеще; 

 г) "стопанство" : съгласно 

определението по член 4 от 

Регламента на ЕС относно 

директните плащания; 

 д) „изкупвач“ е предприятие или група 

от предприятия, които купуват 

мляко от производителите: 

 - с цел да го събират на едно място, 

пакетират, съхраняват, охлаждат 

или преработват, включително и по 

силата на договор, 

 - с цел да го продават на едно или 

повече предприятия, третиращи или 

преработващи мляко или други 

млечни продукти; 

 е) "доставка" означава всяка 

доставка на мляко, като се 

изключват всички други млечни 

продукти, от производител на 

изкупвач, независимо дали 

транспортът се извършва от 

производителя, изкупвача, 

предприятие, преработващо или 

третиращо такива продукти, или от 

трето лице; 

 ж) „директна продажба“ означава 

всяка продажба или прехвърляне на 

мляко от производител директно на 

потребители, както и всяка 

продажба или прехвърляне на други 

млечни продукти от страна на 

производителя; 

 з) "предлагане на пазара" означава 

доставки на мляко или директни 

продажби на мляко или други млечни 

продукти; 

 и) "индивидуална квота" означава 

квотата на отделен производител 

към 1 април от всеки 

дванадесетмесечен период; 

 й) "национална квота" е квотата, 

посочена в член 103б, определена за 
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всяка държава членка; 

 к) "налична квота" е квотата на 

разположение на производителите на 

31 март от съответния 

дванадесетмесечен период, за който е 

изчислена таксата за 

свръхпроизводство, като се вземат 

предвид всички прехвърляния, 

продажби, превръщания и временни 

преразпределения, предвидени в 

настоящия регламент, които са били 

извършени през съответния 

дванадесетмесечен период. 

 2. По отношение на определението, 

дадено в параграф 1, буква д), всяка 

група от изкупвачи, намираща се в 

един и същи географски район, която 

изпълнява административните и 

счетоводните операции, необходими 

за плащането на таксата за 

свръхпроизводство от името на 

своите членове, също се разглежда 

като един изкупвач. За целите на 

първото изречение на настоящата 

алинея, Гърция се разглежда като 

един географски район и може да 

счита официален орган за група от 

изкупвачи. 

 3. С цел да се гарантира по-специално, 

че от квотния режим не е изключено 

никакво количество от предлаганото 

на пазара мляко или други предлагани 

на пазара млечни продукти, 

Комисията, като спазва 

определението за „доставка“, дадено в 

буква е), може да коригира 

определението на „директна 

продажба“ чрез делегиран акт. 

 Член 103б 

 Национални квоти 

 1. Националните квоти за 

производство на мляко и други млечни 

продукти, които се предлагат на 

пазара по време на пет 

последователни периода от 
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дванадесет месеца, считано от 

1 април 2015 г. (наричани по-долу 

„дванадесетмесечни периоди“), са 

определени в приложение [ІVa]. 

 2. Квотите, посочени в параграф 1, се 

разпределят между производителите 

в съответствие с член 103в, като се 

прави разграничение между доставки 

и директни продажби. Всяко 

превишаване на националните квоти 

се определя за всяка държава членка 

на национално равнище, в 

съответствие с настоящия раздел и 

като се прави разграничение между 

доставки и директни продажби. 

 3. Националните квоти, определени в 

приложение (ІVa), се определят, без 

да се засяга евентуален преглед с оглед 

на общата пазарна ситуация и 

особените условия, които 

съществуват в определени държави 

членки. 

 4. За България, Чешката република, 

Естония, Кипър, Латвия, Литва, 

Унгария, Малта, Полша, Румъния, 

Словения и Словакия националните 

квоти включват цялото количество 

мляко или еквиваленти на млякото, 

доставено на изкупвачи или продадено 

директно, независимо дали е 

произведено или предлагано на пазара 

по силата на преходни мерки, които 

се прилагат в тези държави. 

 5. Чрез актове за изпълнение 

Комисията приема правилата, 

необходими за еднакво прилагане на 

настоящия член в държавите членки. 

В тези правила се посочват 

процедурите, нотификациите и 

техническите критерии. 

 Член 103в 

 Индивидуални квоти 

 1. Индивидуалната квота или квоти 

на производителите към 1 април 

2015 г. е равна на тяхното 
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индивидуално референтно количество 

или количества към 31 март 2015 г., 

без да се засягат прехвърляния, 

продажби и преобразувания на квоти, 

които пораждат действие на 1 април 

2015 г. 

 2. Производителите могат да имат 

една или две индивидуални квоти — 

една за доставки и една за директни 

продажби. Количествата на един 

производител могат да бъдат 

преобразувани от единия вид квота в 

другия само от компетентния орган 

на държавата членка, при надлежно 

обосновано искане от страна на 

производителя. 

 3. Когато един производител има две 

квоти, неговата вноска по всяка 

дължима такса за свръхпроизводство 

се изчислява поотделно за всяка 

квота. 

 4. Частта от финландската 

национална квота, отпусната за 

доставките, посочени в член 105л, 

може да бъде увеличена от 

Комисията чрез актове за изпълнение 

с цел да се компенсират 

финландските SLOM производители в 

размер до 200 000 тона. Този резерв, 

който трябва да се разпредели в 

съответствие със 

законодателството на Общността, 

се използва само и единствено за 

производители, чието право да 

възобновят производство е било 

засегнато в резултат на 

присъединяването. 

 5. Индивидуалните квоти се 

променят, при необходимост, за всеки 

съответен дванадесетмесечен период, 

така че за всяка държава членка 

сумата от индивидуалните квоти за 

доставки и тези за директни 

продажби да не надхвърля 

съответстващата част от 

националната квота, коригирана в 
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съответствие с член 103д, и като се 

вземат предвид всички намаления, 

направени с цел прехвърляне към 

националния резерв, както е посочено 

в член 103ж. 

 Член 103г 

 Разпределение на квоти от 

националния резерв 

 Държавите членки приемат правила 

за разпределение между 

производителите на всички или на 

част от квотите от националния 

резерв, предвидени в член 103ж, въз 

основа на обективни критерии, които 

следва да бъдат нотифицирани на 

Комисията. 

 Член 103д 

 Управление на квотите 

 1. Комисията коригира за всяка 

държава членка и за всеки период, 

преди края на този период, чрез 

актове за изпълнение съгласно член 

103х разделението между "доставки" 

и "директни продажби" на 

националните квоти, с оглед на 

поисканите от производителите 

преобразувания на индивидуалните им 

квоти за доставки и за директни 

продажби. 

 2. Всяка година държавите членки 

изпращат на Комисията, не по-късно 

от определени дати, които се 

посочват от Комисията, и в 

съответствие с правила, които се 

определят от Комисията чрез акт за 

изпълнение съгласно член 162, 

необходимата информация с цел: 

 а) да се направи корекцията, посочена 

в параграф 1 от настоящия член; 

 б) да се изчисли таксата за 

свръхпроизводство, която трябва да 

заплати всяка държава членка. 

 Член 103е 
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 Масленост 

 1. На всеки производител се определя 

референтна масленост, която се 

прилага за индивидуалната квота за 

доставки, отпусната на този 

производител. 

 2. За квотите, отпуснати на 

производителите на 31 март 2015 г. в 

съответствие с член 105в, параграф 1, 

референтната масленост, посочена в 

параграф 1, е същата като 

референтната масленост за 

съответната квота към тази дата. 

 3. Референтната масленост се изменя 

по време на преобразуването, посочено 

в член 103в, параграф 2, както и при 

придобиване, прехвърляне или 

временно прехвърляне на квоти в 

съответствие с правила, които 

следва да бъдат установени от 

Комисията чрез акт за изпълнение 

съгласно член 103х, буква б). 

 4. За новите производители, които 

имат индивидуална квота за 

доставки, отпусната изцяло от 

националния резерв, маслеността се 

определя в съответствие с правила, 

които следва да бъдат установени от 

Комисията чрез акт за изпълнение 

съгласно член 103х, буква б). 

 5. Индивидуалната референтна 

масленост, посочена в параграф 1, се 

коригира при необходимост при 

влизане в сила на настоящия 

регламент и след това в началото на 

всеки дванадесетмесечен период, 

когато е необходимо, така че за всяка 

държава членка средната претеглена 

стойност на индивидуалните 

представителни маслености да не 

превишава с повече от 0,1 грама за 

килограм референтната масленост, 

определена в приложение [VІа]. 

 Член 103ж 
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 Национален резерв 

 1. Всяка държава членка създава 

национален резерв като част от 

националните квоти, определени в 

приложение [ІVа], по-специално с 

оглед на разпределението, предвидено 

в член 103б. Националният резерв се 

попълва, при необходимост, чрез 

изтегляне на част от количествата, 

както е предвидено в член 103з, като 

се задържи част от прехвърлените 

количества, както е предвидено в член 

103н, или като се направи 

едновременно намаляване на всички 

индивидуални квоти. Въпросните 

квоти запазват първоначалното си 

предназначение, а именно за доставки 

или за директни продажби. 

 2. Всички допълнителни квоти, 

отпуснати на държава членка, се 

прехвърлят автоматично в 

националния резерв и се разпределят 

между доставки и директни 

продажби в съответствие с 

прогнозираните нужди. 

 3. Квотите, намиращи се в 

националния резерв, нямат 

референтна масленост. 

 Член 103з 

 Случаи на неизвършване на дейност 

 1. Ако едно физическо или юридическо 

лице, което притежава индивидуални 

квоти, престане да изпълнява 

условията, посочени в член 103а а, 

буква в) през един дванадесетмесечен 

период, съответните количества се 

връщат в националния резерв не по-

късно от 1 април на следващата 

календарна година, освен в случаите, 

когато това лице отново стане 

производител по смисъла на член 

103б, буква в) не по-късно от тази 

дата. 

 Ако това лице стане отново 

производител не по-късно от края на 
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втория дванадесетмесечен период 

след оттегляне, цялата индивидуална 

квота или частта от нея, която е 

била оттеглена, се връща на това 

лице не по-късно от 1 април след 

датата на подаване на заявлението. 

 2. Ако производителите не предлагат 

на пазара количество, равно на поне 

85 % от тяхната индивидуална 

квота, през най-малко един 

дванадесетмесечен период, 

държавите членки могат да решат 

дали и при какви условия 

неизползваната квота или част от 

нея да бъде върната в националния 

резерв. 

 Държавите членки могат да 

определят при какви условия една 

квота може да се отпусне обратно на 

въпросния производител, ако той 

възобнови предлагането на пазара. 

 3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат при 

форсмажорни обстоятелства и при 

надлежно обосновани случаи, които 

временно засягат производствения 

капацитет на съответните 

производители и са признати за 

такива от компетентните органи. 

 Член 103и 

 Временни прехвърляния 

 1. До края на всеки дванадесетмесечен 

период държавите членки 

разрешават за съответния период 

временното прехвърляне на част от 

индивидуалните квоти, които 

производителите, имащи право да 

разполагат с тях, нямат намерение 

да използват. 

 Държавите членки могат да 

регулират операциите по прехвърляне 

според съответните категории 

производители или структури за 

млекопроизводство, могат да ги 

ограничат до равнището на изкупвача 

или в рамките на регионите, да 



 

AM\929564BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

разрешават пълно прехвърляне в 

случаите, посочени в член 103з, 

параграф 3, и да определят до каква 

степен лицето, което прехвърля 

количеството, може да повтори 

операциите по прехвърляне. 

 2. Всяка държава членка може да 

реши да не прилага параграф 1 въз 

основа на единия или двата от 

следните критерии: 

 а) необходимостта от улесняване на 

структурни промени и корекции; 

 б) приоритетни административни 

нужди. 

 Член 103й 

 Прехвърляне на квоти заедно със 

земята 

 1. Индивидуалните квоти се 

прехвърлят заедно със стопанството 

на производителите, които го 

получават при продажба, отдаване 

под наем, действително или очаквано 

наследяване или чрез всякакъв друг вид 

прехвърляне, който има сходни 

правни последици за 

производителите, в съответствие с 

подробните правила, които 

държавите членки трябва да 

установят, като се вземат предвид 

площите, използвани за производство 

на мляко, или други обективни 

критерии и — когато е приложимо, 

наличието на споразумение между 

страните. Частта от квотата, 

която не е прехвърлена заедно със 

стопанството, ако има такива 

случаи, се добавя към националния 

резерв. 

 2. Когато квоти са прехвърлени или се 

прехвърлят в съответствие с 

параграф 1 чрез селскостопански 

договори за наем или по друг начин, 

водещ до сходни правни последици, 

държавите членки могат да решат 

квотата да не се прехвърля заедно със 
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стопанството въз основа на 

обективни критерии и с цел да се 

осигури квотите да се предоставят 

само на производители. 

 3. Когато се прехвърля земя на 

публични институции и /или за 

използване в полза на обществен 

интерес, или когато прехвърлянето се 

осъществява с неземеделски цели, 

държавите членки осигуряват 

предприемането на необходимите 

мерки за защита на законните 

интереси на страните, и по-

специално с цел производители, които 

отстъпват такава земя, да имат 

възможност да продължат 

производството на мляко, ако 

желаят. 

 4. Когато няма съгласие между 

страните, в случаите на договори за 

наем, чиито срокове изтичат и за 

които няма възможност да бъдат 

продължени при подобни условия, или 

при ситуации със сходни правни 

последици, въпросните индивидуални 

квоти се прехвърлят изцяло или 

частично на производителя, който ги 

получава, в съответствие с 

разпоредби, приети от държавите 

членки, като се вземат предвид 

законните интереси на страните. 

 Член 103к 

 Специални мерки за прехвърляне 

 1. С оглед успешното 

преструктуриране на производството 

на мляко или подобряване на 

състоянието на околната среда и в 

съответствие с подробни правила, 

които следва да приемат, като 

вземат предвид законните интереси 

на засегнатите страни, държавите 

членки могат: 

 а) да предоставят обезщетения, чрез 

една или повече ежегодни вноски, на 

производители, които решават да 



 

AM\929564BG.doc  PE503.601v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

спрат за постоянно производството 

на част или на цялото количество 

произвеждано от тях мляко и да 

върнат така освободените 

индивидуални квоти в националния 

резерв; 

 б) да определят на базата на 

обективни критерии условията, при 

които производителите в началото 

на определен дванадесетмесечен 

период могат да получат срещу 

заплащане преразпределение от 

страна на компетентната 

институция или орган, определен от 

компетентната институция, на 

индивидуални квоти, които са 

окончателно освободени в края на 

предходния дванадесетмесечен период 

от други производители срещу 

обезщетение, изплатено на една или 

повече ежегодни вноски, равно по 

размер на посоченото по-горе 

плащане; 

 в) да централизират и упражняват 

контрол върху прехвърлянето на 

квоти без земя; 

 г) да предвидят в случаите, в които се 

прехвърля земя с цел подобряване на 

състоянието на околната среда, 

отпускането на въпросната 

индивидуална квота на производител, 

който се отказва от земята, но би 

искал да продължи производството 

на мляко; 

 д) въз основа на обективни критерии 

да определят регионите или 

областите за събиране, в рамките на 

които е разрешено постоянното 

прехвърляне на квоти без прехвърляне 

на съответната земя, с цел 

подобряване структурата на 

производството на мляко; 

 е) след подаване на заявление от 

страна на производителя до 

компетентната институция или 

орган, определен от тази 
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институция, да разрешават 

окончателното прехвърляне на квоти 

без прехвърляне на съответната земя 

или обратното, с цел подобряване 

структурата на производството на 

мляко на равнище стопанство или 

създаване на възможност за 

екстензификация на производството. 

 2. Параграф 1 може да се прилага на 

национално равнище, на подходящото 

териториално равнище или в 

специфични области за събиране. 

 Член 103л 

 Задържане на квоти 

 1. В случаите на прехвърляния, 

посочени в членове 103й и 103к, 

държавите членки могат въз основа 

на обективни критерии да задържат 

част от индивидуалните квоти за 

своя национален резерв. 

 2. Когато квотите са прехвърлени или 

се прехвърлят в съответствие с 

членове 103й и 103к със или без 

съответстващата земя, посредством 

договори за наем на земеделска земя 

или по други начини със сходни правни 

последици, държавите членки могат 

да решат дали и при какви условия 

цялото или част от количеството на 

прехвърлената квота да се върне в 

националния резерв, като това се 

извършва въз основа на обективни 

критерии и с цел да се гарантира, че 

квотите се разпределят само и 

единствено на производители. 

 Член 103н 

 Помощ за придобиване на квоти 

 Органите на държавно управление не 

могат да предоставят никаква 

финансова помощ, пряко свързана с 

придобиването на квоти, за 

продажбата, прехвърлянето или 

предоставянето на квоти съгласно 

този раздел. 
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 Член 103м 

 Такса за свръхпроизводство 

 1. Заплаща се такса за 

свръхпроизводство за мляко и други 

млечни продукти, които се предлагат 

на пазара в превишение на 

националната квота. 

 Установява се такса в размер на 

27,83 EUR за 100 килограма мляко. 

 2. Държавите членки са отговорни 

пред Общността за таксата за 

свръхпроизводство, дължима в 

резултат на превишаване на 

националната квота, определена на 

национално равнище и поотделно за 

доставките и директните продажби, 

и следва да заплатят 99 % от 

дължимата сума на Европейския 

фонд за гарантиране на селското 

стопанство, между 16 октомври и 30 

ноември след края на съответния 

дванадесетмесечен период. 

 3. Ако таксата за свръхпроизводство, 

предвидена в параграф 1, не бъде 

платена до определената дата и след 

консултации с Комитета за 

земеделските фондове, Комисията 

приспада сума, равна на сумата на 

неплатената такса за 

свръхпроизводство, от месечните 

плащания по смисъла на член хх и 

член хх, параграф х от 

Хоризонталния регламент (ЕО). 

Преди да вземе решение, Комисията 

предупреждава заинтересованата 

държава членка, която следва да 

оповести позицията си в рамките на 

една седмица. Член хх от 

Хоризонталния регламент (ЕО) не се 

прилага. 

 Член 103о 

 Вноска на производителите в 

дължимата такса за 

свръхпроизводство 
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 Таксата за свръхпроизводство се 

разпределя изцяло, в съответствие с 

членове 103м и 103т, между 

производителите, които са 

допринесли за всеки от случаите на 

превишаване на националните квоти, 

посочени в член 103б, параграф 2. 

 Без да се засягат член 103п и 

член 103т, параграф 1, 

производителите отговарят пред 

държавата членка за заплащането на 

своята вноска в дължимата такса за 

свръхпроизводство, изчислена в 

съответствие с членове 103д, 103е и 

103п, поради факта, че са превишили 

предоставените им квоти. 

 Член 103п 

 Такса за свръхпроизводство върху 

доставките 

 1. За да се изготви окончателна 

обосновка на таксата за 

свръхпроизводство, доставените от 

всеки производител количества се 

увеличават или намаляват, за да 

отразят евентуалната разлика 

между реалното съдържание на 

мазнини и референтната им 

стойност. 

 2. Вноската на всеки производител в 

размера на дължимата такса за 

свръхпроизводство се определя въз 

основа на решение на държавата 

членка, след като всички неизползвани 

части от националната квота за 

доставки се преразпределят или не се 

преразпределят, пропорционално на 

индивидуалните квоти на всеки 

производител или в съответствие с 

обективни критерии, които следва да 

се определят от държавите членки: 

 а) на национално равнище, въз основа 

на стойността, с която е била 

превишена квотата на всеки 

производител; 
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 б) или първо на ниво изкупвач и 

впоследствие на национално равнище, 

според случая. 

 Член 103р 

 Роля на изкупвачите 

 1. Изкупвачите носят отговорността 

за събиране от производителите на 

дължимите от тях вноски по силата 

на таксата за свръхпроизводство и 

изплащат на компетентния орган на 

държавата членка, преди определена 

дата, която следва да се установи от 

Комисията чрез актове за изпълнение 

съгласно член 103х, букви г), е) и ж), 

сумата на тези вноски, приспадната 

от цената на млякото, която се 

заплаща на производителите, 

отговорни за превишаването на 

квотата или, ако това не се изпълни, 

събрана по какъвто и да е друг 

подходящ начин. 

 2. Ако един изкупвач замести изцяло 

или частично един или повече други 

изкупвачи, индивидуалните квоти, с 

които разполагат производителите, 

се вземат предвид за остатъка от 

текущия дванадесетмесечен период 

след приспадане на количествата, 

които вече са били доставени, и като 

се държи сметка за тяхната 

масленост. Този параграф се прилага 

и в случаите, когато един 

производител смени изкупвача си. 

 3. Ако по време на референтния 

период, количествата, доставени от 

даден производител, надвишават 

предоставената на производителя 

квота, съответната държава членка 

може да реши изкупвачът да удържа 

част от цената на млякото при всяка 

доставка на производителя в 

превишение на квотата като 

авансово плащане на вноската на 

производителя, в съответствие с 

подробни правила, определени от 

държавата членка. Държавата 
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членка може да въведе специфични 

разпоредби, които да позволят на 

изкупвачите да удържат това 

авансово плащане, когато 

производителите доставят мляко на 

няколко изкупвачи. 

 Член 103с 

 Разрешение 

 Статутът на изкупвача ще подлежи 

на предварително одобрение от 

държавата членка в съответствие с 

критерии, които трябва да се 

установят от Комисията чрез 

делегирани актове съгласно член 103ф, 

буква е) и в съответствие с 

процедурата, установена от актове 

за изпълнение съгласно член 103х. 

 Член 103т 

 Такса за свръхпроизводство върху 

директните продажби 

 1. В случаите на директна продажба 

вноската на всеки производител в 

размера на таксата за 

свръхпроизводство се определя въз 

основа на решение на държавата 

членка, след като всяка неизползвана 

част от националната квота, 

разпределена за директни продажби, е 

била или не е била преразпределена на 

подходящото териториално или на 

национално равнище. 

 2. Държавите членки определят 

базата за изчисляване на размера на 

вноската на един производител в 

размера на дължимата такса за 

свръхпроизводство върху цялото 

количество мляко, което е било 

продадено, прехвърлено или 

използвано за производството на 

млечни продукти, като прилагат 

критериите, определени от 

Комисията чрез делегирани актове 

съгласно член 103ф, буква б). 

 3. При изготвяне на окончателния 
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разчет на таксата за 

свръхпроизводство не се вземат 

предвид никакви корекции във връзка с 

маслеността. 

 4. Комисията определя чрез актове за 

изпълнение съгласно член 103х, букви 

г) и е) как и кога таксата за 

свръхпроизводство се изплаща на 

компетентния орган на държавата 

членка. 

 Член 103у 

 Надвнесени или неплатени суми 

 1. Когато е установено, че се дължи 

такса за свръхпроизводство за 

доставките или директните 

продажби и че вноските, събирани от 

производителите надвишават 

таксата, държавата членка може да: 

 а) да използва цялата излишна сума 

или част от нея, за да финансира 

мерките, посочени в член 103к, 

параграф 1, буква а), и/или 

 б) да я преразпредели частично или 

изцяло сред производители, които: 

 - попадат в приоритетните 

категории, установени от държавите 

членки на основата на обективни 

критерии и в рамките на период, 

който трябва да се установи от 

Комисията чрез делегирани актове 

съгласно член 103ф, буква ж), 

 - са засегнати от извънредна 

ситуация вследствие на национално 

правило, което няма отношение към 

квотната система за мляко и други 

млечни продукти, определена в тази 

глава. 

 2. Ако се установи, че не се дължи 

такса за свръхпроизводство, всички 

авансови плащания, събрани от 

изкупвачите или държавата членка, 

се възстановяват не по-късно от края 

на следващия дванадесетмесечен 
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период. 

 3. Когато изкупвач не изпълни 

задължението си да събира вноските 

на производителите за таксата за 

свръхпроизводство в съответствие с 

член 103р, държавата членка може да 

събира неплатените суми директно 

от производителя, без това да засяга 

възможните санкции, които тя може 

да наложи на изкупвача, който не е 

изпълнил задължението си. 

 4. Ако производител или изкупвач не 

спази сроковете за плащане, в полза 

на държавата членка се начислява 

лихва за забава върху дължимите 

суми, която трябва да бъде 

определена от Комисията чрез акт за 

изпълнение съгласно член 103х, буква 

д). 

 Член 103ф 

 Делегирани актове 

 С цел да се гарантира постигането на 

целта на квотната система за мляко, 

по-специално ефективност при 

използването и изчисляването на 

индивидуалните квоти и събиране и 

използване на таксата, чрез 

делегирани актове Комисията приема 

правила по отношение на: 

 а) временните и окончателните 

преобразувания на квоти; 

 б) разпределението на неизползваните 

квоти; 

 в) прага за коефициента за корекция 

на масленото съдържание; 

 г) задължението на производителите 

да извършват доставки за одобрените 

изкупвачи; 

 д) критериите за одобрение на 

изкупвачи от държавите членки; 

 е) обективните критерии за 

преразпределяне на допълнителната 

такса; 
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 ж) всяка промяна в определението на 

„директна продажба“, като се има 

предвид определението на „доставка“ 

по член 103а, буква е). 

 Член 103х 

 Актове за изпълнение 

 Чрез актове за изпълнение Комисията 

определя правилата, необходими за 

прилагане на квотната система, 

включително правилата относно: 

 а) окончателни преобразувания и 

разделението, след уведомяване на 

държавите членки, на националните 

квоти между доставки и директни 

продажби; 

 б) определяне на коефициента за 

масленото съдържание на 

индивидуалните квоти и за корекция 

на масленото съдържание; 

 в) определяне от държавите членки 

на еквивалента на млякото; 

 г) процедурата, графика и операцията 

за заплащане на таксата, 

преразпределението на 

допълнителната такса и намаляване 

или авансиране, когато трябва да се 

спази графикът; 

 д) налагане на лихви за забавяне на 

плащането и коригиращи ставки по 

отношение на таксата; 

 е) информиране на производителите 

относно нови определения, 

уведомяване относно индивидуалните 

квоти и уведомяване за таксата; 

 ж) информация относно 

приложенията и споразуменията по 

отношение на допълнителната такса 

в сектора на млякото; 

 з) създаването на образец за 

декларации за доставки и директни 

продажби; 

 и) изготвянето на декларации, 

воденето на регистри и предаването 
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на информация от страна на 

производители и изкупвачи; 

 й) проверки на доставките и преките 

продажби. 

Or. en 

Обосновка 

Milk producers have severely felt the consequences of what presumably was supposed to be a 

sof landing for the sector: a progressive slight increase of the milk quota for each member 

state, preparing the end of the system by 2015. It has been clear that the changes introduced 

are far from having had a neglectable effect over milk farms as some have been put out of 

business and others have been very often paying to sell their product, instead of making a 

living. These reasons constitute enough empirical evidence to justify the prolongation of the 

current quota system in order to allow for an appropriate regulation of the market of milk and 

milk products. 
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6.3.2013 B7-0080/399 

Изменение  399 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Приложение IV а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ IVa 

 Национални квоти: количества 

(тонове) за дванадесетмесечен период 

за държава членка 

 Държава-членка  

 Белгия 3 602 114.910 

 България 1 049 517.616 

 Чешка република 2 935 144.857 

 Дания 4 847 909.473 

 Германия 30 318 928.750 

 Естония 692 926.049 

 Ирландия 5 784 422.236 

 Гърция  879 614.757 

 Испания 6 557 555.445 

 Франция 26 371 231.277 

 Италия 11 288 542.866 

 Кипър 155 658.792 

 Латвия 781 132.698 

 Литва 1 827 638.981 
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 Люксембург 292 754.310 

 Унгария 2 133 404.521 

 Малта 52 205.729 

 Нидерландия 12 050 492,655 

 Австрия 2 992 728.488 

 Полша  10 055 797,056 

 Португалия 2 088 904.546 

 Румъния 3 277 196.478 

 Словения 618 173.380 

 Словакия 1 115 756.221 

 Финландия 2 619 044.220 

 Швеция 3 594 029.658 

 Обединено кралство

 15 896 704.566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Изменение  400 

Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 

Dăncilă, Eric Andrieu и други 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Приложение VІ а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ VIa 

 РЕФЕРЕНТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 

МАЗНИНИТЕ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 

103Е 

 Държава членка g/kg 

 Белгия 36.91 

 България 39.10 

 Чешка република 42.10 

 Дания 43.68 

 Германия 40.11 

 Естония 43.10 

 Гърция  36.10 

 Испания 36.37 

 Франция 39.48 

 Ирландия 35.81 

 Италия 36.88 

 Кипър  34.60 

 Латвия  40.70 

 Литва 39.90 
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 Люксембург 39.17 

 Унгария 38.50 

 Нидерландия 42.36 

 Австрия 40.30 

 Полша  39.00 

 Португалия 37.30 

 Румъния 38.50 

 Словения 41.30 

 Словакия 37.10 

 Финландия 43.40 

 Швеция 43.40 

 Обединено кралство 39.70 

Or. en 

Обосновка 

The current legislation allows for three months exclusivity for full time refiners which has 

proved to be inadequate according to its objective. The objective of such a provision in the 

legislation is to provide full time refiners, that depend exclusively on sugar cane imports, for 

a special access to the raw material on which this industry depends fully. However, contrary 

to what are the past forecasts, the industry has not been able to get access to their traditional 

supply needs (the quantity necessary to keep them in business) in three months due to a 

structural shortage in the world market. Enlarging this period to six months would allow the 

industry of full time refiners to get their necessary provisions from the world market without 

hampering on the development of other EU sugar industries. 
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6.3.2013 B7-0080/401 

Изменение  401 

Britta Reimers 

от името на групата ALDE 

James Nicholson, 

от името на групата ECR 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529 (RSP)) 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a. За целите на настоящия член 

Европейският парламент и Съветът 

приемат в съответствие с член 43, 

параграф 2 от Договора изчерпателен 

списък с критерии, които трябва да 

бъдат изпълнени, за да се счита, че 

дадена пазарна ситуация изисква 

публична интервенция. 

Or. en 

Обосновка 

Изменението гарантира, че задействането на публичната интервенция става все по-

обективно и по-предвидимо за земеделските производители. Въпреки това то не 

въвежда автоматизъм. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Изменение  402 

Britta Reimers 

от името на групата ALDE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 82 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (82a) Регламент (ЕО) № 1234/2007 

предвижда, че квотите за захар 

изтичат до 30 септември 2015 г. С цел 

да се гарантира плавен преход на 

сектора към края на квотната 

система, е целесъобразно да се 

удължи срокът на квотната система 

с две години. 

Or. en 

Обосновка 

Удължаване на режима на квоти с две години гарантира плавен преход за сектора. 

Удължението следва да се ограничи в рамките на две години, за да се повиши 

конкурентоспособността на сектора на захарта. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Изменение  403 

Britta Reimers 

от името на групата ALDE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 83 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (83a) С цел да се гарантира лоялна 

конкуренция и разнообразие на 

доставките в сектора на захарта на 

ЕС, Комисията осигурява справедлив 

баланс на права и задължения между 

производителите на захар от захарна 

тръстика и производителите на 

захар от захарно цвекло. Когато 

вносът на захар от захарна тръстика 

от преференциалните партньори не 

отговаря на очакваните нива, 

Комисията следва да позволява 

допълнителен внос при нулева ставка 

на митото, за да осигури наличието 

на достатъчно суровини на пазара на 

захарта в ЕС. 

Or. en 

Обосновка 

По време на реформите на сектора на захарта през 2006 г. Комисията прогнозира, че 

вносът на захар от сурова захарна тръстика ще нарасне на 3,5 мт годишно до 2012 г. 

В резултат на това е настъпило значително нарастване на капацитета за 

рафиниране на тръстика. Вносът от преференциалните партньори обаче е далеч под 

очакваните нива, оставяйки рафинериите без достъп до достатъчно суровини.  С цел 
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да се гарантира разнообразие на доставките в сектора на захарта на ЕС и справедлив 

баланс на права и задължения между производителите на захар от захарна тръстика 

и производителите на захар от захарно цвекло, от Комисията следва да се изиска да 

позволява допълнителен внос при нулева ставка на митото, когато вносът падне под 

очакваните нива. 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Изменение  404 

Britta Reimers 

от името на групата ALDE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 84 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (84a) С цел да се позволи на 

производителите на захарно цвекло да 

завършат адаптирането си към 

дълбоката реформа, проведена през 

2006 г. в сектора на захарта, и да се 

продължат усилията за 

конкурентоспособност, предприети 

оттогава насам, срокът на 

съществуващата квотна система 

следва да се удължи до края на 

пазарната 2017/2018 година. Във 

връзка с това на Комисията следва да 

се разреши да разпределя квоти за 

производство на държавите членки, 

които са се отказали от всичките си 

квоти през 2006 г. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/405 

Изменение  405 

Britta Reimers 

от името на групата ALDE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 84 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (84б) С оглед на окончателното 

премахване на квотната система 

през 2018 г., преди 1 юли 2016 г. 

Комисията следва да представи пред 

Парламента и Съвета доклад 

относно подходящите начини за 

преустановяване на настоящите 

квотни договорености и относно 

бъдещето на сектора след 

премахването на квотите през 2018 г., 

придружен от всички необходими 

предложения за подготвяне на целия 

сектор за периода след 2018 г. Преди 

31 декември 2014 г. Комисията следва 

също така да представи доклад 

относно функционирането на 

веригата на доставки в сектора на 

захарта в ЕС. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/406 

Изменение  406 

Britta Reimers 

от името на групата ALDE 

 

Мандат за междуинституционални преговори B7-0080/2013 

под формата на законодателни изменения 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях 

мандат относно обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ 

регламент за ООП“) 

(COM(2011)0626  – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Предложение за регламент 

Съображение 94 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(94) Единният пазар включва търговска 

система по външните граници на Съюза. 

Тази търговска система следва да 

включва вносни мита и 

възстановявания при износ и по 

правило следва да стабилизира пазара 

на Съюза. Търговската система следва 

да се основава на ангажиментите, 

приети съгласно Уругвайския кръг на 

многостранните търговски преговори и 

в двустранни споразумения. 

(94) Единният пазар включва търговска 

система по външните граници на Съюза. 

Тази търговска система следва да 

включва вносни мита. Търговската 

система следва да се основава на 

ангажиментите, приети съгласно 

Уругвайския кръг на многостранните 

търговски преговори и в двустранни 

споразумения. 

Or. en 

 

 


