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6.3.2013 B7-0080/397 

Amendamentul 397 
Luis Manuel Capoulas Santos, Marina Yannakoudakis și alții 
- 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 

(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 130 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 130a  

 Dreptul exclusiv al rafinăriilor cu 
activitate permanentă de a importa timp 
de șase luni zahăr brut destinat rafinării 

 (1) Până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020, rafinăriile cu 
activitate permanentă beneficiază de o 
capacitate exclusivă de import de zahăr 
alb stabilită la 2 500 000 de tone pe an de 
comercializare. 

 (2) Unica uzină de prelucrare a sfeclei de 
zahăr care funcționa în Portugalia 
în 2005 este considerată rafinărie cu 
activitate permanentă. 

 (3) Licențele de import pentru zahărul 
destinat rafinării se eliberează doar 
rafinăriilor cu activitate permanentă, cu 
condiția ca respectivele cantități să fie mai 
mici decât cantitățile menționate la 
alineatul (1). Licențele în cauză nu se pot 
transfera decât între rafinăriile cu 
activitate permanentă, iar perioada lor de 
valabilitate expiră la sfârșitul anului de 
comercializare pentru care au fost emise. 

 Prezentul alineat se aplică pentru primele 
șase luni ale fiecărui an de 
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comercializare. 

 (4) Având în vedere necesitatea de a 
asigura rafinarea zahărului importat 
pentru rafinare în conformitate cu 
prezenta subsecțiune, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolului 160 pentru a 
stabili următoarele:  

 (a) anumite definiții legate de 
funcționarea regimurilor de import 
menționate la alineatul (1); 

 (b) condițiile și criteriile de eligibilitate pe 
care trebuie să le îndeplinească un 
operator pentru a putea depune o cerere 
de licență de import, inclusiv constituirea 
unei garanții; 

 (c) norme privind sancțiunile 
administrative care trebuie aplicate. 

 (5) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a stabili normele care 
se impun cu privire la documentele 
justificative care trebuie furnizate în ceea 
ce privește cerințele și obligațiile 
aplicabile importatorilor, îndeosebi 
rafinăriilor cu activitate permanentă. 
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2). 

Or. en 

Justificare 

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 B7-0080/398 

Amendamentul 398 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu și alții 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Partea II – titlul II – capitolul II – secțiunea 3 – subsecțiunea 1 (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 SUBSECȚIUNEA 1 

 SISTEMUL DE LIMITARE A 
PRODUCȚIEI ÎN SECTORUL 
LAPTELUI 

 Articolul 103a 

 (1) În sensul prezentei secțiuni, se aplică 
următoarele definiții: 

 (a) „lapte” înseamnă produsul obținut din 
mulsul uneia sau mai multor vaci; 

 (b) „alte produse lactate” înseamnă 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) „producător” înseamnă un fermier a 
cărui fermă este situată pe teritoriul 
geografic al unui statul membru, care 
produce și comercializează lapte sau se 
pregătește să facă acest lucru în scurt 
timp; 
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 (d) „exploatație”: conform definiției de la 
articolul 4 din Regulamentul UE privind 
plățile directe; 

 (e) „cumpărător” înseamnă 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 prelucrare, inclusiv 
sub contract, 

 - pentru a-l vinde uneia sau mai multor 
întreprinderi care tratează sau 
prelucrează laptele sau alte produse 
lactate; 

 (f) „livrare” înseamnă 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) „vânzare directă” înseamnă 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) „comercializare” înseamnă livrarea 
laptelui sau vânzarea directă de lapte sau 
de alte produse lactate; 

 (i) „cotă individuală” înseamnă cota 
producătorului la data de 1 aprilie pe o 
perioadă de 12 luni; 

 (j) „cotă națională” înseamnă cota 
menționată la articolul 103b, fixată 
pentru fiecare stat membru; 

 (k) „cotă disponibilă” înseamnă cota la 
dispoziția producătorului la data de 31 
martie a perioadei de 12 luni pentru care 
se calculează taxa pe excedent, ținând 
cont de toate transferurile, vânzările, 
conversiunile și realocările temporare 
prevăzute în prezentul regulament și 
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intervenite în cursul acestei perioade de 
12 luni. 

 (2) În ceea ce privește definiția de la 
alineatul (1) litera (e), 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 cele contabile 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 103b 

 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 [IVa]. 

 (2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt 
repartizate între producători conform 
articolului 103c, 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 distincție între livrări și 
vânzări directe. 

 (3) Cotele naționale din anexa [IVa] sunt 
fixate sub rezerva unei eventuale revizii în 
funcție de situația generală a pieții și a 
condițiilor speciale existente în anumite 
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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 în 
temeiul unor 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 103c 

 Cote individuale 

 (1) Cota sau cotele individuale ale 
producătorilor la 1 aprilie 2015 sunt egale 
cu cantitatea sau cantitățile de referință 
individuale ale acestora la 31 martie 2015, 
fără a aduce atingere transferurilor, 
vânzărilor și conversiilor 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. 
Conversia cantităților unui producător de 
la o cotă la alta poate fi realizată exclusiv 
de autoritatea competentă a statului 
membru la cererea producătorului, 
justificată în mod corespunzător. 

 (3) În cazul în care 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 
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aplicare pentru a compensa producătorii 
„SLOM” finlandezi cu până la 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 afectat 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 corespunzătoare din cota națională 
ajustată conform articolului 103e, ținând 
cont de reducerile eventuale impuse 
pentru alimentarea rezervei naționale 
menționate la articolul 103g. 

 Articolul 103d 

 Repartizarea 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 103g. 

 Articolul 103e 

 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 103v, 
repartiția între „livrări” și „vânzări 
directe” în cadrul 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 
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norme stabilite de ea, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 162, informațiile necesare: 

 (a) pentru a face ajustarea menționată la 
alineatul (1) din prezentul articol; 

 (b) pentru a calcula taxa pe excedent de 
plătit de către fiecare stat membru. 

 Articolul 103f 

 Conținutul de grăsimi 

 (1) Fiecărui producător îi este atribuit un 
conținut de referință de grăsimi pentru 
cota individuală pentru livrări care îi este 
alocată. 

 (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 referință de grăsimi este 
modificat în cursul conversiunilor 
menționate la articolul 103c 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 103v litera (b). 

 (4) Pentru noii producători care au o cotă 
individuală pentru livrări alocată în 
întregime din rezerva națională, 
conținutul de referință de grăsimi este 
fixat în conformitate cu normele care 
urmează să fie stabilite de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
în temeiul articolului 103v 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 încât, pentru fiecare stat 
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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 [IVa]. 

 Articolul 103g 

 Rezerva națională 

 (1) Fiecare stat membru constituie o 
rezervă națională ca parte a cotelor 
naționale stabilite în anexa [IVa], în 
special pentru a face alocările prevăzute 
la articolul 103b. Rezerva națională este 
alimentată, după caz, prin retragerea 
unor cantități conform articolului 103h, 
prin rețineri asupra transferurilor vizate 
la articolul 103n, sau prin reduceri 
lineare de ansamblu ale tuturor cotelor 
individuale. Aceste cote păstrează 
afectarea lor originală, 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 referință de grăsimi. 

 Articolul 103h 

 Cazuri de inactivitate 

 (1) Dacă o persoană fizică sau juridică 
care deține cote individuale nu mai 
întrunește condițiile menționate la 103a 
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 
103b litera (c) nu mai târziu de această 
dată. 

 Dacă persoana în cauză devine din nou 
producător cel târziu până la sfârșitul 
celei de-a doua perioade de 12 luni 
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ulterioare retragerii cantităților, cota 
individuală ce i-a fost retrasă îi va fi 
restituită integral sau parțial, cel târziu la 
data de 1 aprilie care urmează datei 
solicitării sale în acest sens. 

 (2) În cazul în care un producător nu 
comercializează o cantitate egală cu cel 
puțin 85 % din cota sa individuală timp de 
cel puțin o perioadă de 12 luni, statul 
membru în cauză poate decide dacă și în 
ce condiții cota neutilizată este alocată 
rezervei naționale, integral sau parțial. 

 Statele membre pot stabili în ce condiții îi 
va fi reatribuită o cotă producătorului 
respectiv dacă acesta reia activitatea de 
comercializare. 

 (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 
respective și recunoscute de către 
autoritatea competentă. 

 Articolul 103i 

 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 103h alineatul (3) și pot 
determina în ce măsură persoana care 
efectuează transferul poate repeta 
operațiunile de transfer. 

 (2) Fiecare stat membru poate decide să 
nu pună în aplicare alineatul (1) pe baza 
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unuia sau a tuturor criteriilor următoare: 

 (a) necesitatea de a facilita schimbări și 
adaptări structurale; 

 (b) necesități administrative imperioase. 

 Articolul 103j 

 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 produse lactate sau de alte 
criterii obiective și, dacă este cazul, de un 
acord între părți. Partea din cotă care, 
după caz, nu este transferată împreună cu 
exploatația este adăugată la rezerva 
națională. 

 (2) În cazul în care respectivele cote au 
fost sau sunt transferate în conformitate 
cu alineatul (1) prin contracte 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 respectivele cote nu sunt transferate 
împreună cu exploatația. 

 (3) În cazul în care terenul este transferat 
autorităților publice și/sau din motive de 
utilizare în interes public sau atunci când 
transferul se realizează în scopuri 
neagricole, statele membre se asigură că 
se iau măsurile necesare pentru 
protejarea intereselor legitime ale părților, 
în special măsuri care le permit 
producătorilor care cedează terenurile să 
continue producția de lactate, dacă 
doresc. 

 (4) În absența unui acord între părți, în 
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cazul în care contractele de arendă 
urmează să expire fără posibilitatea de a 
fi prelungite în aceleași condiții, sau în 
situații care implică efecte juridice 
comparabile, cotele individuale sunt 
transferate integral sau parțial 
producătorilor care le preiau, în 
conformitate cu dispozițiile adoptate de 
statele membre, ținând cont de interesele 
legitime ale părților. 

 Articolul 103 k 

 Măsuri speciale de transfer 

 (1) Pentru a realiza o restructurare 
corespunzătoare a producției de lapte sau 
pentru a îmbunătăți mediul, statele 
membre pot, conform normelor detaliate 
pe care le stabilesc și ținând cont de 
interesele legitime ale părților: 

 (a) să acorde o indemnizație 
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 stabilească, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile în care producătorii 
pot obține, la începutul unei perioade 
de 12 luni, contra plată, reafectarea de 
către autoritatea competentă sau de către 
un organism 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 destinat 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 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 
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 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 zone de colectare 
specificate. 

 Articolul 103 l 

 Reținerea cotelor 

 (1) În cazul transferurilor menționate la 
articolele 103j și 103k, statele membre pot 
reține în beneficiul rezervei lor naționale 
o parte din cotele individuale, pe bază de 
criterii obiective. 

 (2) În cazul în care cotele au fost sau sunt 
transferate conform articolelor 103j și 
103k 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 unor criterii obiective și cu scopul 
ca aceste cote să fie atribuite exclusiv 
producătorilor, dacă cotele transferate 
sunt vărsate, integral sau parțial, în 
rezerva națională, precum și condițiile 
aplicabile acestei măsuri. 

 Articolul 103n 

 Ajutor pentru achiziționarea cotelor 

 Autoritățile publice un pot acorda nicio 
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asistență financiară legată în mod direct 
de achiziția de cote pentru vânzarea, 
transferarea sau alocarea de cote în 
sensul prezentei secțiuni. 

 Articolul 103 m 

 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 pentru taxa pe 
excedent care rezultă din depășirea cotei 
naționale stabilite la nivel național și 
separat pentru livrări și vânzări directe și 
plătesc, în perioada 16 octombrie-
30 noiembrie care urmează perioadei 
de 12 luni în cauză, 99 % din suma 
datorată către FEGA. 

 (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 103o 

 Contribuția producătorilor la taxa pe 
excedent datorată 

 Taxa pe excedent este în întregime 
repartizată, conform articolelor 103m și 
103s, între producătorii care au contribuit 
la fiecare din depășirile cotelor naționale 
menționate la articolul 103b alineatul (2). 

 Fără a aduce atingere articolului 103p și 
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articolului 103ac alineatul (1), 
producătorii au obligația față de statele 
membre de a plăti contribuția lor la taxa 
pe excedent datorată, calculată conform 
articolelor 103e, 103f și 103p, pentru 
simplul fapt că au depășit cota sau cotele 
disponibile. 

 Articolul 103 p 

 Taxa pe excedent aplicată livrărilor 

 (1) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, cantitățile livrate de un 
producător sunt majorate sau micșorate 
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 neutilizată din cota națională 
alocată livrărilor a fost sau nu realocată, 
proporțional cu cotele individuale ale 
fiecărui producător sau conform 
criteriilor obiective care urmează să fie 
stabilite de către statele membre: 

 (a) fie la nivel național, în funcție de 
cantitatea cu care s-a depășit cota fiecărui 
producător, 

 (b) fie, mai întâi, la nivelul 
cumpărătorului, iar apoi, dacă este cazul, 
la nivel național. 

 Articolul 103 q 

 Rolul cumpărătorilor 

 (1) Cumpărătorii sunt responsabili 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 103v literele (d), (f) și (g), 
valoarea acestor contribuții deduse din 
prețul laptelui plătit producătorilor 
responsabili de depășire sau, în caz 
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contrar, percepute prin orice alte mijloace 
adecvate. 

 (2) În cazul în care 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 efectuează un transfer de la 
un cumpărător la altul. 

 (3) În cazul în care, în perioada de 
referință, cantitățile livrate de un 
producător depășesc cota de care dispune 
acesta, statul membru în cauză poate 
decide ca un cumpărător să rețină ca 
avans din contribuția acestui producător o 
parte din prețul laptelui din orice livrare 
peste cotă efectuată de acest producător, 
conform normelor detaliate stabilite de 
statul membru. Statul membru poate să 
prevadă dispoziții specifice care le permit 
cumpărătorilor să scadă acest avans 
atunci când producătorii livrează mai 
multor cumpărători. 

 Articolul 103 r 

 Autorizare 

 Statutul de cumpărător este supus 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 103u litera (f) și în 
conformitate cu procedura stabilită prin 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 103v. 

 Articolul 103 s 

 Taxa pe excedent în cazul vânzărilor 
directe 

 (1) În cazul vânzărilor directe, contribuția 
producătorilor la plata taxei pe excedent 
este stabilită de statul membru, după ce 
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au fost sau nu realocate toate părțile 
neutilizate din cotele naționale afectate 
vânzărilor directe, la scara teritorială 
adecvată sau la nivel național. 

 (2) Statele membre stabilesc baza de 
calcul a contribuției producătorului la 
taxa pe excedent datorată pentru 
cantitatea totală de lapte vândut, 
transferat sau utilizat pentru fabricarea 
produselor lactate vândute sau transferate 
prin aplicarea criteriilor stabilite de 
Comisie prin intermediul unor acte 
delegate în temeiul articolului 103u litera 
(b). 

 (3) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent nu se ia în considerare nicio 
corecție privind conținutul de grăsimi. 

 (4) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 103v literele (d) și (f), 
modalitatea și momentul în care se 
plătește taxa pe excedent către organismul 
competent al statului membru. 

 Articolul 103 t 

 Sume excedentare sau neachitate 

 (1) Atunci când, în cazul livrărilor sau al 
vânzărilor directe, se constată că taxa pe 
excedent este plătibilă și contribuția 
percepută de la producători este 
superioară taxei, statul membru poate: 

 (a) să folosească excedentul, parțial sau 
integral, pentru finanțarea măsurilor 
prevăzute la articolul 103k alineatul (1) 
litera (a) și/sau 

 (b) să redistribuie suma, parțial sau 
integral, producătorilor care: 

 - intră în categoriile prioritare stabilite de 
către statul membru pe baza criteriilor 
obiective și într-un termen care urmează 
să fie fixat de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 103u litera (g); 

 - sunt afectați de o situație excepțională 
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care rezultă dintr-o dispoziție națională 
care nu are nicio legătură cu regimul de 
cote pentru lapte și alte produse lactate 
stabilit în prezentul capitol. 

 (2) În cazul în care se stabilește că nicio 
taxă pe excedent nu este plătibilă, 
eventualele avansuri percepute de 
cumpărători sau de statul membru sunt 
rambursate cel târziu la sfârșitul 
următoarei perioade de 12 luni. 

 (3) Dacă un cumpărător nu și-a respectat 
obligația de colectare a contribuției 
producătorilor la taxa pe excedent 
conform articolului 103q, statul membru 
poate percepe sumele neplătite direct de la 
producător, fără a aduce atingere 
eventualelor sancțiuni pe care le poate 
aplica cumpărătorului care nu și-a 
respectat obligațiile. 

 (4) Dacă termenul de plată nu este 
respectat de către cumpărător sau 
producător, după caz, se plătesc către 
statul membru dobânzile de întârziere ce 
urmează a fi fixate de Comisie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
în temeiul articolului 103v litera (e). 

 Articolul 103 u 

 Acte 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 
eficientă, precum și în ceea ce privește 
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; 
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 (e) criteriile pentru autorizarea 
cumpărătorilor de către statele membre; 

 (f) criteriile obiective pentru realocarea 
taxei suplimentare; 

 (g) orice eventual adaptare a definiției 
termenului „vânzare directă” ținând 
seama de definiția termenului „livrare” 
stabilită la articolul 103a litera (f). 

 Articolul 103v 

 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 cotelor 
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 a taxei; 

 (g) informații privind solicitările și 
acordurile cu privire la taxa suplimentară 
în sectorul laptelui; 

 (h) stabilirea unui formular-tip pentru 
declarațiile de livrare și vânzare directă; 

 (i) depunerea declarațiilor, menținerea 
registrelor și comunicarea informațiilor 
de către producători și cumpărători; 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 (j) controalele asupra livrărilor și 
vânzărilor directe. 

Or. en 

Justificare 

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 

Amendamentul 399 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu și alții 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Anexa IV a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ANEXA IVa 

 Cotele naționale: cantități (tone) pe o 
perioadă de douăsprezece luni pe stat 
membru 

 Stat membru  

 Belgia 3 602 114.910 

 Bulgaria 1 049 517.616 

 Republica Cehă 2 935 144.857 

 Danemarca 4 847 909.473 

 Germania 30 318 928.750 

 Estonia 692 926.049 

 Irlanda 5 784 422.236 

 Grecia  879 614.757 

 Spania 6 557 555.445 

 Franța 26 371 231.277 

 Italia 11 288 542.866 

 Cipru 155 658.792 

 Letonia 781 132.698 

 Lituania 1 827 638.981 
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 Luxemburg 292 754.310 

 Ungaria 2 133 404.521 

 Malta 52 205.729 

 Țările de Jos 12 050 492,655 

 Austria 2 992 728.488 

 Polonia  10 055 797,056 

 Portugalia 2 088 904.546 

 România 3 277 196.478 

 Slovenia 618 173.380 

 Slovacia 1 115 756.221 

 Finlanda 2 619 044.220 

 Suedia 3 594 029.658 

 Regatul Unit 15 896 704.566 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/400 

Amendamentul 400 
Luis Manuel Capoulas Santos, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Vasilica Viorica 
Dăncilă, Eric Andrieu și alții 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Anexa VI a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ANEXA VIa 

 CONȚINUTUL DE REFERINȚĂ DE 
GRĂSIMI MENȚIONAT LA 
ARTICOLUL 103F 

 Stat membru g/kg 

 Belgia 36.91 

 Bulgaria 39.10 

 Republica Cehă 42.10 

 Danemarca 43.68 

 Germania 40.11 

 Estonia 43.10 

 Grecia  36.10 

 Spania 36.37 

 Franța 39.48 

 Irlanda 35.81 

 Italia 36.88 

 Cipru  34.60 

 Letonia  40.70 

 Lituania 39.90 
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 Luxemburg 39.17 

 Ungaria 38.50 

 Țările de Jos 42.36 

 Austria 40.30 

 Polonia  39.00 

 Portugalia 37.30 

 România 38.50 

 Slovenia 41.30 

 Slovacia 37.10 

 Finlanda 43.40 

 Suedia 43.40 

 Regatul Unit 39.70 

Or. en 

Justificare 

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 

Amendamentul 401 
Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 

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

– 2013/2529 (RSP)) 

Propunere de regulament 
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) În sensul prezentului articol, 
Parlamentul European și Consiliul 
adoptă, în conformitate cu articolul 43 
alineatul (2) din tratat, o listă exhaustivă 
de criterii care trebuie să fie îndeplinite 
pentru a considera că situația de pe piață 
necesită o intervenție publică. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul asigură faptul că generarea intervenției publice devine tot mai obiectivă și 

mai predictibilă pentru fermieri. Cu toate acestea, el nu stabilește un automatism. 
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6.3.2013 B7-0080/402 

Amendamentul 402 
Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 82 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (82a) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, cotele de zahăr vor 
expira la 30 septembrie 2015. Pentru a 
asigura o tranziție ușoară a sectorului 
către încheierea regimului de cote, ar 
trebui să se prelungească regimul de cote 
cu doi ani. 

Or. en 

Justificare 

Extinderea cu doi ani a regimului cotelor garantează o tranziție ușoară pentru sector. 

Prelungirea ar trebui limitată la doi ani pentru a consolida competitivitatea sectorului 

zahărului. 
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6.3.2013 B7-0080/403 

Amendamentul 403 
Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 83 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (83a) Pentru a asigura o concurență 
echitabilă și diversitatea ofertei din 
sectorul de zahăr al UE, Comisia asigură 
un echilibru echitabil al drepturilor și 
obligațiilor între producătorii de sfeclă de 
zahăr și de trestie de zahăr. În cazul în 
care importurile de zahăr din trestie de 
zahăr de la partenerii preferențiali nu 
ating nivelurile estimate, Comisia ar 
trebui să permită importuri suplimentare 
fără taxe pentru a se asigura că piața 
zahărului din UE dispune de materie 
primă suficientă. 

Or. en 

Justificare 

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 

imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 

increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 

well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 

order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 

obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 

permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels 
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6.3.2013 B7-0080/404 

Amendamentul 404 
Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 84 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă să încheie perioada de adaptare 
la reforma profundă realizată în 2006 în 
sectorul zahărului și pentru a continua 
eforturile de creștere a competitivității 
care au fost depuse de atunci, actualul 
regim de cote ar trebui să fie prelungit 
până la sfârșitul anului de comercializare 
2017-2018. În acest context, Comisia ar 
trebui să aibă posibilitatea de a atribui 
cote de producție statelor membre care au 
renunțat la toate cotele lor în 2006. 
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Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 
sub formă de amendamente legislative 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP)) 

Propunere de regulament 
Considerentul 84 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (84b) În vederea eliminării definitive a 
sistemului de cote după 2018, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului și 
Consiliului, până la 1 iulie 2016, un 
raport privind procedurile 
corespunzătoare de încheiere a sistemului 
existent de cote și viitorul sectorului după 
eliminarea cotelor în 2018, însoțit de 
propunerile necesare în vederea pregătirii 
întregului sector pentru perioada de 
după 2018. De asemenea, Comisia ar 
trebui să prezinte, înainte de 
31 decembrie 2014, un raport privind 
funcționarea lanțului de aprovizionare în 
sectorul zahărului din Uniune. 
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Propunere de regulament 
Considerentul 94 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(94) O piață unică implică un regim de 

schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, trebuie să permită 
stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de 
schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 

cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale. 

(94) O piață unică implică un regim de 

schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim ar trebui să 
cuprindă taxe la import. Regimul de 

schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale. 
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