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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Системата за защита на географските указания е важен залог за търговската политика на 

Европейския съюз. По този начин Съюзът не само получава защита на своите 

обозначения за качество на външните пазари, но и насърчава трети държави да въведат 

равностойни национални системи. 
 

В исторически план спиртните напитки представляват основен дял от европейския износ 

с годишен търговски излишък, възлизащ на приблизително 10 милиарда евро, и повече 

от един милион работни места, свързани с този сектор. Спиртните напитки са сред 

първите продукти, възползвали се от защитата на обозначенията за качество.  С оглед на 

развитието на сектора на спиртните напитки Европейският съюз въведе правна рамка, 

позволяваща да се гарантира хармонизирането на правилата в областта на пускането на 

пазара на спиртни напитки в целия ЕС, с приемането на 15 януари 2008 г. на Регламент 

(ЕО) № 110/2008 относно определението, описанието, представянето, етикетирането и 

защитата на географските указания на спиртните напитки.  Този регламент се прилага за 

всички спиртни напитки, независимо дали са произведени в държава от ЕС или в трета 

държава. 

 

Вследствие на Договора от Лисабон през 2009 г. Европейската комисия започна 

инициатива за привеждане в съответствие на текстовете относно селското стопанство.  

Регламент (ЕО) № 110/2008 е последният, който все още не е приведен в съответствие с 

Договора от Лисабон. В тази връзка на 1 декември 2016 г. Комисията предложи на Съвета 

и Парламента нов регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008. 

 

Регламентът от 2008 г. се приемаше добре от специалистите в тази област. В своето 

предложение Комисията приема подход на цялостно осъвременяване, който се 

приветства. Също така тя предвижда за себе си нови прерогативи чрез актове за 

изпълнение и внася съществени промени. 

 

Докладчикът счита, че предложението на Комисията следва да се ограничи до 

модернизиране на текста от 2008 г., като въведе нови разпоредби за засилване на 

закрилата на географските указания и внесе възможно изменения в текста от 2008 г.  

Следвайки тази логика, докладчикът предлага своето становище по текста на вниманието 

на комисията по земеделие и развитие на селските райони. 

 

Докладчикът би искала да напомни на колегите си от комисията по земеделие и развитие 

на селските райони, че става дума за регламент относно техническото и търговско 

етикетиране на спиртните напитки, а не за регламент относно здравеопазването и 

защитата на потребителите срещу рисковете, свързани с прекомерното потребление. Ето 

защо докладчикът приканва колегите си членове на ЕП в измененията, които предлагат, 

да останат възможно най-близо до обхвата на текста. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 
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изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Приложимите за спиртните 

напитки мерки следва да допринесат за 

постигане на висока степен на защита на 

потребителите, предотвратяване на 

измамни практики и постигане на 

прозрачност на пазара и лоялна 

конкуренция. С тях следва да се запази 

репутацията, която спиртните напитки 

на Съюза са си завоювали на вътрешния 

и на световния пазар, като продължават 

да отчитат традиционните практики, 

използвани в производството на 

спиртни напитки, както и 

увеличаващата се необходимост от 

защита на потребителя и от 

информация. Технологичните 

нововъведения при спиртните напитки 

следва също да бъдат отчетени, когато 

служат за повишаване на качеството, 

без да се засяга традиционният характер 

на съответните спиртни напитки. 

Производството на спиртни напитки е 

тясно свързано със селскостопанския 

сектор. Освен че представлява важен 

пазар за селското стопанство на Съюза, 

тази връзка е определяща и за 

качеството и репутацията на 

произведените в Съюза спиртни 

напитки. Поради това тази здрава връзка 

със селскостопанския сектор следва да 

се подчертае чрез регулаторната рамка. 

(3) Приложимите за спиртните 

напитки мерки следва да допринесат за 

постигане на висока степен на защита на 

потребителите, предотвратяване на 

измамни практики и постигане на 

прозрачност на пазара и лоялна 

конкуренция. С тях следва да се запази 

репутацията, която спиртните напитки 

на Съюза са си завоювали на вътрешния 

и на световния пазар, като продължават 

да се отчитат традиционните практики, 

използвани в производството на 

спиртни напитки, както и 

увеличаващата се необходимост от 

защита на потребителя и от 

информация. Технологичните 

нововъведения при спиртните напитки 

следва също да бъдат отчетени, когато 

служат за повишаване на качеството, 

без да се засяга традиционният характер 

на съответните спиртни напитки. 

Производството на спиртни напитки се 

урежда от Регламент (ЕО) № 

178/2002 на Европейския парламент и 

на Съвета1а, Регламент (ЕС) № 

1169/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета1б и Регламент (EС) 

2017/625 на Европейския парламент и 

на Съвета1в и е тясно свързано със 

селскостопанския сектор. Освен че 

представлява важен пазар за селското 

стопанство на Съюза, тази връзка е 

определяща и за качеството, 

безопасността и репутацията на 

произведените в Съюза спиртни 

напитки. Поради това тази здрава връзка 

с хранително-вкусовия сектор следва 

да се подчертае чрез регулаторната 
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рамка. 

 ____________________________ 

 1аРегламент (ЕО) № 178/2002 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 28 януари 2002 г. за установяване 

на общите принципи и изисквания на 

законодателството в областта на 

храните, за създаване на Европейски 

орган за безопасност на храните и за 

определяне на процедури относно 

безопасността на храните 

 1бРегламент (ЕС) № 1169/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2011 г. за 

предоставянето на информация за 

храните на потребителите, за 

изменение на регламенти (ЕО) № 

1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета 

и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 

на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 

на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 

Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, 

директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 

Комисията и на Регламент (ЕО) № 

608/2004 на Комисията 

 1вРегламент (EС) 2017/625 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 15 март 2017 г. относно 

официалния контрол и другите 

официални дейности, извършвани с 

цел да се гарантира прилагането на 

законодателството в областта на 

храните и фуражите, правилата 

относно здравеопазването на 

животните и хуманното отношение 

към тях, здравето на растенията и 

продуктите за растителна защита, 

за изменение на регламенти (ЕО) № 

999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 

1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 

1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 

2016/429 и (EС) 2016/2031 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 

1099/2009 на Съвета и директиви 
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98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 

2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, 

и за отмяна на регламенти (EО) № 

854/2004 и (EО) № 882/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 

90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 

96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и 

Решение 92/438/EИО на Съвета 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Мерките, приложими за 

спиртните напитки, представляват 

специален случай в сравнение с 

общите правила, предвидени за 

хранително-вкусовия сектор. 

Особеностите в случая са свързани 

със запазването на традиционните 

производствени методи, тясната 

връзка на спиртните напитки със 

селскостопанския сектор, 

използването на висококачествени 

продукти и ангажимента за защита 

на безопасността на потребителите 

– елементи, които секторът на 

спиртните напитки обещава никога 

да не изостави. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) За да се гарантира по-уеднаквен 

подход в законодателството относно 

спиртните напитки, в настоящия 

регламент следва да се предвидят ясно 

формулирани критерии за определянето, 

представянето и етикетирането на 

(4) За да се гарантира по-уеднаквен 

подход в законодателството относно 

спиртните напитки, в настоящия 

регламент следва да се предвидят ясно 

формулирани критерии за определянето, 

представянето и етикетирането на 
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спиртни напитки, както и за защита на 

географските указания. В него следва 

също така да се определят правила за 

използването на етилов алкохол или 

дестилати от земеделски произход при 

производството на алкохолни напитки и 

за използването на търговските 

наименования на спиртните напитки 

при представянето и етикетирането на 

храните. 

спиртни напитки, както и за защита на 

географските указания, без да се засяга 

многообразието от официални езици 

и азбуки в Съюза. В него следва също 

така да се определят правила за 

използването на етилов алкохол или 

дестилати от земеделски произход при 

производството на алкохолни напитки и 

за използването на търговските 

наименования на спиртните напитки 

при представянето и етикетирането на 

храните. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 17 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17а) Държавите членки отговарят 

за мониторинга на незаконното 

използване на защитените географски 

указания, а Комисията следва да бъде 

информирана за прилагането на 

свързаните правила в държавите 

членки, така че да съществува 

подходяща рамка, която да позволява 

отстраняването на 

фалшифицираните спиртни напитки 

от пазара. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 17 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17б) Освен това защитата на 

географските указания следва да се 

разшири до стоки, включително 

техните опаковки, които са с 

произход от трети държави и са 

внасяни в Съюза в процеса на 

търговски обмен, без да са пуснати в 

свободно обращение. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета13 не 

се прилага за спиртните напитки. Ето 

защо следва да се установят правила за 

защита на географските указания на 

спиртните напитки. Географските 

указания, които определят спиртните 

напитки като произхождащи от 

територията на държава, регион или 

местност на тази територия, когато 

дадено качество, репутация или друга 

характеристика на спиртната напитка по 

същество се приписват на нейния 

географски произход, следва да се 

регистрират от Комисията. 

(18) Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета13 

не се прилага за спиртните напитки. Ето 

защо следва да се установят правила за 

защита на географските указания на 

спиртните напитки. Географските 

указания, които определят спиртните 

напитки като произхождащи от 

територията на държава, регион или 

местност на тази територия, когато 

дадено качество, репутация, 

традиционен метод на обработване 

или производство или друга 

характеристика на спиртната напитка по 

същество се приписват на нейния 

географски произход, следва да се 

регистрират от Комисията. 

_________________ _________________ 

13Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 ноември 2012 г. относно схемите за 

качество на селскостопанските 

продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 

г., стр. 1). 

13Регламент (ЕС) № 1151/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

21 ноември 2012 г. относно схемите за 

качество на селскостопанските 

продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 

г., стр. 1). 

 

Изменение   7 

Предложение за регламент 

Съображение 18 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Целесъобразно е спиртните 

напитки с географско указание, 

произведени на основата на вина без 

защитено указание за произход и 

вписани в настоящия регламент, да се 

ползват от същите инструменти за 
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управление на производствения 

потенциал като предвидените в 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1а. 

 _______________________ 

 1аРегламент (ЕС) № 1308/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 г. за 

установяване на обща организация на 

пазарите на селскостопански 

продукти и за отмяна на регламенти 

(ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) 

№ 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 

Обосновка 

Докладчикът предлага регламентът да се приведе в съответствие с проекта на 

становище относно така нареченото предложение „Омнибус“ за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, приет от комисията по земеделие на Европейския 

парламент на 3 май 2017 г. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Следва да се определят 

процедури за регистрация, изменение и 

евентуално заличаване на географски 

указания на Европейския съюз или 

трета държава в съответствие със 

споразумението ТРИПС, като 

автоматично се признава статутът на 

съществуващите защитени географски 

указания на Съюза. С цел да се 

съгласуват процедурните правила за 

географските указания във всички 

засегнати сектори, тези процедури за 

спиртните напитки следва да се 

установят по подобие на по-

изчерпателните и изпробвани на 

практика процедури за 

селскостопанските продукти и храните, 

(19) Следва да се определят 

процедури за регистрация, изменение и 

евентуално заличаване на географски 

указания на Европейския съюз или 

трета държава в съответствие със 

споразумението ТРИПС, като 

автоматично се признава статутът на 

съществуващите регистрирани 

географски указания на Съюза. С цел да 

се съгласуват процедурните правила за 

географските указания във всички 

засегнати сектори, тези процедури за 

спиртните напитки следва да се 

установят по подобие на по-

изчерпателните и изпробвани на 

практика процедури за 

селскостопанските продукти и храните, 
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определени в Регламент (ЕС) № 

1151/2012, като се вземат предвид 

особеностите на спиртните напитки. С 

цел опростяване на процедурите за 

регистрация, както и за да се гарантира, 

че информацията за стопанските 

субекти в областта на храните и за 

потребителите е достъпна в електронен 

вид, следва да се създаде електронен 

регистър за географски указания. 

определени в Регламент (ЕС) № 

1151/2012, като се вземат предвид 

особеностите на спиртните напитки. С 

цел опростяване на процедурите за 

регистрация, както и за да се гарантира, 

че информацията за стопанските 

субекти в областта на храните и за 

потребителите е достъпна в електронен 

вид, следва да се създаде прозрачен и 

изчерпателен електронен регистър за 

географски указания със същата 

юридическа стойност като 

приложение III към Регламент (ЕО) 

№ 110/2008. Географските указания, 

регистрирани съгласно 

Регламент (ЕО) № 110/2008, следва да 

бъдат автоматично регистрирани от 

Комисията. Комисията следва да 

приключи проверката на 

географските указания, съдържащи се 

в приложение III към Регламент (ЕО) 

№ 110/2008, в съответствие с член 20 

от същия регламент, преди влизането 

в сила на настоящия регламент. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 19 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) За да се гарантира изцяло 

спазването на разпоредбите относно 

защитата на географските указания 

на спиртните напитки, следва да се 

разгледа приемането на нормативна 

уредба, възпрепятстваща 

неправомерното използване на 

географските указания на посочените 

продукти, преминаващи през 

територията на Съюза, дори и 

когато те не са предназначени да 

бъдат свободно пуснати на пазара. 

 

Изменение  10 
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Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Органите на държавите членки 

следва да отговарят за спазването на 

настоящия регламент, а Комисията 

следва да може да наблюдава и 

проверява това спазване. Следователно 

Комисията и държавите членки следва 

да бъдат задължени да обменят 

съответната информация помежду си. 

(20) Запазването на висок 

стандарт за качество е от 

съществено значение, за да се запазят 

репутацията и стойността на 

сектора. Органите на държавите членки 

следва носят отговорност, за да 

следят стандартът да се запази чрез 

постигане на съответствие с 
настоящия регламент. Комисията обаче 

следва да може да наблюдава и 

проверява това спазване, за да се 

осигури еднаквото прилагане.  

Следователно Комисията и държавите 

членки следва да бъдат задължени да 

обменят съответната информация 

помежду си. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) С цел да се отчетат променящите 

се изисквания на потребителите, 

технологичният напредък, развитието на 

съответните международни стандарти и 

необходимостта от подобряване на 

икономическите условия за 

производство и предлагане на пазара, 

традиционните методи на отлежаване, в 

извънредни случаи — 

законодателството на третите държави 

вносителки, и за да се гарантира 

защитата на географските указания, на 

Комисията следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора във 

връзка с измененията или дерогациите 

от техническите определения и 

изисквания на категориите спиртни 

напитки и специалните правила за някои 

(22) С цел да се отчетат променящите 

се изисквания на потребителите, 

технологичният напредък, развитието на 

съответните международни стандарти и 

необходимостта от подобряване на 

икономическите условия за 

производство и предлагане на пазара, 

традиционните методи на отлежаване, в 

извънредни случаи – законодателството 

на третите държави вносителки, и за да 

се гарантира защитата на географските 

указания, като същевременно се 

отчита значението на спазването на 

традиционните практики, на 

Комисията следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора във 

връзка с измененията или дерогациите 

от техническите определения и 
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от тях, посочени в глава I от настоящия 

регламент, етикетирането и 

представянето, посочени в глава II от 

настоящия регламент, географските 

указания, посочени в глава III от 

настоящия регламент, и проверките и 

обмена на информация, посочени в 

глава IV от настоящия регламент. 

изисквания на категориите спиртни 

напитки и специалните правила за някои 

от тях, посочени в глава I от настоящия 

регламент, етикетирането и 

представянето, посочени в глава II от 

настоящия регламент, географските 

указания, посочени в глава III от 

настоящия регламент, и проверките и 

обмена на информация, посочени в 

глава IV от настоящия регламент. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(i) директно посредством някой от 

следните методи: 

(i) директно посредством някой от 

следните методи, поотделно или в 

комбинация: 

Обосновка 

Трябва да се гарантира, че гъвкавостта, предоставена чрез „и/или“ в Регламент (ЕО) 

№ 110/2008, се запазва в настоящия регламент. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

- накисване или друга подобна 

обработка на растителни продукти в 

етилов алкохол от земеделски произход, 

дестилати от земеделски произход или 

спиртни напитки или смес от тях по 

смисъла на настоящия регламент, 

- накисване или друга подобна 

обработка на растителни продукти в 

етилов алкохол от земеделски произход, 

дестилати от земеделски произход или 

спиртни напитки или комбинация от 

тях по смисъла на настоящия регламент, 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- добавяне към етилов алкохол от 

земеделски произход, дестилати от 

земеделски произход или спиртни 

напитки на някой от следните продукти: 

- добавяне към етилов алкохол от 

земеделски произход, дестилати от 

земеделски произход или спиртни 

напитки на един или повече от следните 

продукти: 

Обосновка 

Определенията за „спиртна напитка“ не са правилно въведени въз основа на 

Регламент (ЕО) № 110/2008 и Регламент (ЕО) № 716/2013 за неговото прилагане. 

Докладчикът предлага да се коригират някои определения, произтичащи от 

Регламент (ЕО) № 110/2008. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка ii – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) посредством добавяне към 

спиртна напитка на някой от следните 

продукти: 

ii) посредством добавяне към 

спиртна напитка на един или повече от 

следните продукти: 

Обосновка 

Определенията за „спиртна напитка“ не са правилно въведени въз основа на 

Регламент (ЕО) № 110/2008 и Регламент (ЕО) № 716/2013 за неговото прилагане. 

Докладчикът предлага да се коригират някои определения, произтичащи от 

Регламент (ЕО) № 110/2008. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „смес“, означава спиртна 

напитка, включена в приложение II, част 

I или съответстваща на дадено 

(3) „смес“, означава спиртна 

напитка, включена в приложение II, част 

I или съответстваща на дадено 
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географско указание, смесена с който и 

да е от следните продукти: 

географско указание, смесена с един 

или повече от следните продукти: 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) етилов алкохол от земеделски 

произход; 

Обосновка 

Докладчикът предлага да се внесе яснота в определението за „смес“, да се опростят 

правилата за етикетиране и регламентът да стане приложим от стопанските 

субекти и службите за инспекция. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „съставен термин“ означава 

комбинацията от термините на 

търговското наименование на спиртна 

напитка, посочени в приложение II, част 

I, или термините на географското 

указание, описващи спиртната напитка, 

от която произхожда цялото количество 

алкохол в крайния продукт, с някой от 

следните термини: 

(4) „съставен термин“ означава 

комбинацията от термините на 

търговското наименование на спиртна 

напитка, посочени в приложение II, част 

I, или термините на географското 

указание, описващи спиртната напитка, 

от която произхожда цялото количество 

алкохол в крайния продукт, с един или 

повече от следните термини: 

Обосновка 

Определенията за „спиртна напитка“ не са правилно въведени въз основа на 

Регламент (ЕО) № 110/2008 и Регламент (ЕО) № 716/83 за неговото прилагане. 

Докладчикът предлага да се коригират някои определения, произтичащи от 

Регламент (ЕО) № 110/2008. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „загатване“ означава прякото или 

непрякото препращане към една или 

повече категории спиртни напитки, 

изброени в приложение II, част I или 

географски указания, различни от 

позоваването на съставен термин или 

списък на съставките, посочен в член 8, 

параграф 6; 

(5) „загатване“ означава прякото или 

непрякото препращане към спиртна 

напитка, изброена в приложение II, 

част I или географски указания, 

различни от позоваването на съставен 

термин или списък на съставките, 

посочен в член 8, параграф 6; 

Обосновка 

Докладчикът предлага да се внесе яснота в определението за „смес“, да се опростят 

правилата за етикетиране и регламентът да стане приложим от стопанските 

субекти и службите за инспекция. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „географско указание“ означава 

указание, което определя спиртна 

напитка като произхождаща от 

територията на страна, регион или 

местност на тази територия, когато 

дадено качество, репутация или друга 

характеристика на спиртната напитка по 

същество се приписват на нейния 

географски произход; 

(6) „географско указание“ означава 

указание, което определя спиртна 

напитка като произхождаща от 

територията на страна, регион или 

местност на тази територия, когато 

дадено качество, репутация, 

традиционен метод на обработване 

или производство или друга 

характеристика на спиртната напитка по 

същество се приписват на нейния 

географски произход; 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(7) „продуктова спецификация“ 

означава досие, приложено към 

заявлението за предоставяне на защита 

на географско указание, в което се 

определят спецификациите, на които 

трябва да отговаря съответната спиртна 

напитка; 

(7) „продуктова спецификация“ 

означава досие, приложено към 

заявлението за предоставяне на защита 

на географско указание, в което се 

определят спецификациите, на които 

трябва да отговаря съответната спиртна 

напитка, и което съвпада с 

„техническото досие“, посочено в 

Регламент (ЕО) № 110/2008; 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Алкохолът, използван за 

производство на алкохолни напитки и 

за разреждане и разтваряне на 

оцветители, ароматизанти или всякакви 

други разрешени добавки, използвани 

при производството на алкохолни 

напитки, е етилов алкохол от 

земеделски произход. 

1. Алкохолът, използван за 

производство на спиртни напитки и за 

разреждане и разтваряне на оцветители, 

ароматизанти или всякакви други 

разрешени добавки, използвани при 

производството на спиртни напитки, е 

етилов алкохол от земеделски произход. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Дестилатите, използвани за 

производство на алкохолни напитки и 

за разреждане и разтваряне на 

оцветители, ароматизанти или всякакви 

други разрешени добавки, използвани 

при производството на алкохолни 

напитки, са само от земеделски 

произход. 

2. Дестилатите, използвани за 

производство на спиртни напитки и за 

разреждане и разтваряне на оцветители, 

ароматизанти или всякакви други 

разрешени добавки, използвани при 

производството на спиртни напитки, са 

само от земеделски произход. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 
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Член 3 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато предстои да бъдат 

пуснати на пазара етилов алкохол или 

дестилати от земеделски произход, 

суровините, от които те са получени, 

се посочват в електронни 

придружителни документи. 

Обосновка 

Както се призовава в настоящото изменение, суровините, използвани за 

производството на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход, следва да 

бъдат подробно изброени в електронни придружителни документи, за да се 

гарантира цялостна проследимост и за да се предотврати заобикалянето на 

правилата. Съответните вещества могат да се използват и за производството на 

други спиртни напитки, в които алкохолът или дестилатите трябва да бъде получени 

само от определените суровини. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) са подсладени единствено в 

съответствие с приложение I, точка 3 и с 

цел да се оформи завършеният вкус на 

продукта. 

д) са подсладени единствено в 

съответствие с приложение I, точка 3 и с 

цел да се оформи завършеният вкус на 

продукта, като се вземат предвид 

традицията и специфичното 

законодателство на всяка държава 

членка. 

Обосновка 

Тъй като досега „оформянето на завършения вкус“ на традиционните продукти се 

уреждаше от националните правила, необходимо е в предложението на Комисията да 

се включи изясняване в съответствие с правилата, установени в Регламент 110/2008, 

в сила към настоящия момент. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да са подсладени в съответствие 

със специфични продуктови 

характеристики и съгласно приложение 

I, точка 3 към настоящия регламент и 

като се взема предвид съответното 

законодателство на държавите членки. 

д) да са подсладени в съответствие 

със специфични продуктови 

характеристики и съгласно приложение 

I, точка 3 към настоящия регламент и 

като се взема предвид съответното 

законодателство на държавите членки. 

Във всеки един случай съдържанието 

на захар се определя за всяка 

продуктова категория. 

Обосновка 

Всеки опит за хармонизиране на съдържанието на захар може да навреди на 

традиционните практики. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 43 относно: 

заличава се 

а) измененията на техническите 

определения, посочени в приложение 

I; 

 

б) изменението на изискванията на 

категориите спиртни напитки, 

предвидени в част I от приложение 

II, и на специалните правила за някои 

спиртни напитки, изброени в 

приложение II, част II. 

 

Делегираните актове, посочени в 

букви а) и б) на първата алинея, се 

ограничават до удовлетворяване на 

доказани потребности, произтичащи 

от променящите се изисквания на 

потребителите, технологичния 

напредък, развитието на 

съответните международни 

стандарти и необходимостта от 

нововъведения в производството. 
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Обосновка 

Изменение, независимо дали на приложение I, което съдържа технически определения, 

или на приложение II, отнасящо се до категориите спиртни напитки, включително 

добавянето на нови категории, представлява много чувствителен въпрос и на 

държавите членки следва да се предоставят повече правомощия в тази област. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 43 по 

отношение на добавянето на нови 

категории спиртни напитки в 

приложение II. 

заличава се 

Нова категория може да се добави при 

следните условия: 

 

а) предлагането на пазара на дадена 

спиртна напитка под определено име 

и в съответствие с единни 

технически спецификации е 

необходима от икономически и 

технически съображения с цел да 

бъдат защитени интересите на 

потребителите и производителите; 

 

б) спиртната напитка притежава 

значителен пазарен дял в поне една 

държава членка; 

 

в) избраното за новата категория 

наименование е или популярно, или, 

ако това не е възможно, описателно, 

по-специално с позоваване на 

суровината, използвана за 

производството на спиртната 

напитка; 

 

г) техническите спецификации за 

новата категория се определят въз 

основа на оценка на съществуващите 

параметри на качеството и 

производството, използвани на пазара 

на Съюза. При определяне на 
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техническите спецификации се 

зачита законодателството на Съюза 

в областта на защитата на 

потребителите и се вземат предвид 

съответните международни 

стандарти. Те гарантират лоялна 

конкуренция сред производителите в 

Съюза, както и високата репутация 

на спиртните напитки, произведени в 

Съюза. 

Обосновка 

Тази област следва да се разглежда като съществена и поради това използването на 

делегирани актове за изменението ѝ не следва да бъде допустимо. Използването на 

делегирани актове следва да бъде ограничено само до въпроси от чисто технически 

и/или административен характер: изменението на съществени членове като 

посочения следва да бъде предмет на прозрачна процедура за съвместно вземане на 

решение. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В изключителни случаи, когато 

законът на третата държава 

вносителка го изисква, на Комисията 

също така се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 43 

относно дерогации от изискванията в 

техническите определения, 

предвидени в приложение I, от 

изискванията, установени в 

категориите на спиртните напитки, 

предвидени в приложение II, част I и 

специалните правила относно някои 

спиртни напитки, изброени в 

приложение II, част ІI. 

заличава се 

Обосновка 

Тази област следва да се разглежда като съществена и поради това използването на 

делегирани актове за изменението ѝ не следва да бъде допустимо. Използването на 

делегирани актове следва да бъде ограничено само до въпроси от чисто технически 
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и/или административен характер: изменението на съществени членове като 

посочения следва да бъде предмет на прозрачна процедура за съвместно вземане на 

решение. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5а 

 Изпълнителни правомощия 

 Комисията може чрез актове за 

изпълнение да приема правила по 

отношение на максимално 

допустимите стойности на 

продуктите, използвани за оформяне 

на завършения вкус, изброени в 

приложение I, параграф 3, букви а) – 

е). Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с 

посочената в член [Y][(y)] процедура 

по [консултиране/разглеждане]. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато дадена спиртна напитка 

отговаря на изискванията на повече от 

една от категориите спиртни напитки 

от 15 до 47 в приложение II, част I, тя 

може да се продава под едно или повече 

от съответните търговски 

наименования, предвидени в тези 

категории. 

3. Когато дадена спиртна напитка 

отговаря на изискванията на повече от 

една от категориите спиртни напитки, 

изброени в приложение II, част I, тя 

може да бъде пусната на пазара под 

едно или повече от търговски 

наименования, предвидени в тези 

категории. 
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да се допълват или заменят от 

географско указание, посочено в глава 

III, или да се допълват в съответствие с 

националните разпоредби с друго 

географско указание, при условие че 

това не въвежда в заблуждение 

потребителя; или 

а) да се допълват или заменят от 

географско указание, посочено в глава 

III, или да се допълват в съответствие с 

националните разпоредби с името на 

друго географско позоваване, при 

условие че това не въвежда в 

заблуждение потребителя; или 

Обосновка 

Текстът на Комисията предвижда, че търговското наименование на спиртна 

напитка може да бъде допълнено или заместено от името на географско указание или 

допълнено от името на „друго географско указание“. Повтарянето на термина 

„географско указание“ обаче не позволява добро разбиране на текста. Докладчикът 

предлага да се внесе яснота в текста. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако дадено търговско наименование се 

допълва или заменя в съответствие с 

първа алинея, буква а), географското 

указание, посочено в тази буква, може 

да се допълва само: 

Ако дадено юридическо наименование 

се допълва или заменя в съответствие с 

първа алинея, буква а), географското 

указание, посочено в тази буква, може 

да се допълва само: 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) с термини, които вече се 

използват към 20 февруари 2008 г. за 

установени географски указания по 

смисъла на член 34, параграф 1; или 

а) с термини, които вече се 

използват към 20 февруари 2008 г. за 

установени географски указания по 

смисъла на член 34, параграф 1, 
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включително термините, 

традиционно използвани в държавите 

членки, за да се обозначи, че даден 

продукт има защитено наименование 

за произход съгласно националното 

право; или 

Обосновка 

Докладчикът предлага да се гарантира спазването на съответните системи за 

защита на качеството на всяка държава членка. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) с термини, посочени в 

съответната продуктова спецификация. 

б) с всички термини, позволени в 

съответната продуктова спецификация. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Търговските наименования, посочени в 

параграф 1, допълнени с термина „с 

аромат на“ или други подобни термини, 

могат да бъдат използвани единствено 

за обозначаване на ароматизантите, 

които имитират спиртна напитка, или 

използването им за производство на 

храни, различни от напитки. 

Географските указания не могат да се 

използват за описание на ароматизанти. 

Търговските наименования, посочени в 

параграф 1, допълнени с термина „с 

аромат на“ или други подобни термини, 

могат да бъдат използвани единствено 

за обозначаване на ароматизантите, 

които имитират спиртна напитка, или 

използването им за производство на 

храни, различни от спиртни напитки. 

Географските указания не могат да се 

използват за описание на ароматизанти. 

Обосновка 

Целта е да се даде възможност за асоцииране на „вкус + наименование на 

категорията“ (не географско указание) за напитки, различни от спиртни напитки. 

 

Изменение  37 
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Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) алкохолът, използван за 

производството на храните, е с произход 

изключително от спиртните напитки, 

посочени в съставния термин или в 

загатването, с изключение на етиловия 

алкохол, който може да присъства в 

ароматизанти, използвани за 

производството на тази храна; както и 

а) алкохолът, използван за 

производството на храните, е с произход 

изключително от спиртните напитки, 

посочени в съставния термин или в 

загатването, с изключение на етиловия 

алкохол, който може да присъства в 

ароматизанти, използвани за 

производството на тази храна, и на 

етиловия алкохол, получен от 

алкохолни напитки, различни от 

спиртни напитки; както и 

Обосновка 

Коктейлите могат да съдържат спиртни и алкохолни напитки. Посочването на 

двата вида алкохол, съдържащи се в крайния продукт, не е подвеждащо за 

потребителите, тъй като 100% от алкохола произхожда от тези два вида алкохол. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Смесите носят търговското 

наименование „спиртна напитка“. 

Смесите носят търговското 

наименование „спиртна напитка“. Това 

търговско наименование се обозначава 

ясно и четливо на видно място на 

етикета. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Периодът на зреене или 

отлежаване може да бъде посочен в 

представянето или етикетирането на 

дадена спиртна напитка само когато се 

отнася до най-младата алкохолна 

3. Периодът на зреене или 

отлежаване може да бъде посочен в 

представянето или етикетирането на 

дадена спиртна напитка само когато се 

отнася до най-младата алкохолна 



 

AD\1139898BG.docx 25/56 PE604.734v02-00 

 BG 

съставка и при условие че спиртната 

напитка е отлежавала под надзора на 

данъчните власти на дадена държава 

членка или под наблюдение, което 

осигурява равностойни гаранции. 

съставка и при условие че всички 

операции по отлежаването на 

спиртната напитка са проведени под 

надзора на данъчните власти на дадена 

държава членка или под наблюдение, 

което осигурява равностойни гаранции. 

Комисията приема публичен регистър 

на органите, определени от всяка 

държава членка за контролиране на 

процесите на отлежаване. 

Обосновка 

Изменението има за цел да поясни, че проверките на отлежалите продукти следва да 

се извършват постоянно и по ефективен начин, вместо да бъдат спорадични или да се 

основават на проби. Целта е да се ограничи фалшифицирането на отлежали 

продукти, като се има предвид, че отлежаването носи добавена стойност и подобна 

разпоредба зачита законосъобразността и лоялната конкуренция и защитава 

крайните потребители. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Чрез дерогация от параграф 3, в 

случай на бренди, отлежало чрез 

използване на метода за ускоряване на 

отлежаването „criaderas y solera“, 

средната стойност на 

отлежаването на брендито, 

изчислена съгласно описанието в 

приложение IIa, може да се посочи в 

представянето или етикетирането 

единствено ако отлежаването на 

брендито е било предмет на система 

за контрол, одобрена от 

компетентния орган. Посочването 

върху етикета на брендито на 

средната стойност на 

отлежаването, изразено в години, се 

придружава от позоваване на метода 

„criaderas y solera“. 
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Обосновка 

Целта е да се даде възможност на производителите на бренди, отлежало по метода 

за ускоряване на отлежаването „criaderas y solera“, да посочат на своите етикети 

тази средна стойност, изразена в години. Спазването се гарантира чрез подлагането 

на оператора на система за контрол, разрешена от съответния орган. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Периодът на зреене или 

отлежаване и търговското 

наименование на спиртната напитка 

се посочват в електронните 

придружителни документи. 

Обосновка 

Целта на изменението е указването в придружителните документи на важна 

информация за спиртната напитка, например търговското наименование или периода 

на зреене, с цел да се повиши проследимостта и да се предотвратят недобросъвестни 

практики, които могат да нарушат конкуренцията между производителите или да 

заблудят потребителите. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато произходът на спиртната 

напитка е посочен, той съответства на 

държавата или територията на 

произход съгласно член 60 от 

Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета16 

. 

1. Когато произходът на спиртната 

напитка е посочен, той съответства на 

мястото или региона, където е 

протекла съответната фаза от 

процеса на производство на готовия 

продукт, която е придала на 

спиртната напитка нейните 

характеристики и основните ѝ 

окончателни свойства. 

_________________  

16 Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 
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от 9 октомври 2013 г. за създаване на 

Митнически кодекс на Съюза 

(ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1). 

 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a.  Когато спиртните напитки са 

произведени в Съюза и предназначени 

за износ, данните, предвидени в 

настоящия регламент, могат да 

бъдат повторени на език, който не е 

официален език на Съюза. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 14 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Използване на символ на ЕС за 

защитени географски указания 

Използване на символ на ЕС за 

регистрирани географски указания 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 14 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Символът на Съюза на защитеното 

географско указание може да бъде 

използван при етикетирането и 

търговското представяне на спиртни 

напитки. 

Символът на Съюза на регистрираното 

географско указание може да бъде 

използван при етикетирането и 

търговското представяне на спиртни 

напитки. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел да се вземат предвид 

променящите се изисквания на 

потребителите, технологичният 

напредък, развитието на съответните 

международни стандарти и 

необходимостта от подобряване на 

икономическите условия за 

производство и предлагане на пазара, 

Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 

актове в съответствие с член 43 във 

връзка с: 

1. С цел да се вземат предвид 

променящите се изисквания на 

потребителите, технологичният 

напредък, развитието на съответните 

международни стандарти и 

необходимостта от подобряване на 

икономическите условия за 

производство и предлагане на пазара, 

като същевременно се гарантира 

защитата на потребителите и се 

вземат предвид традиционните 

практики, Комисията е оправомощена 

да приема делегирани актове, 

допълващи настоящия регламент, в 

съответствие с член 43 във връзка с: 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В изключителни случаи, когато 

законодателството на трета 

държава вносител го изисква, на 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 43 по 

отношение на дерогациите от 

разпоредбите за представянето и 

етикетирането, които се съдържат 

в настоящата глава. 

заличава се 

Обосновка 

Някои имена на спиртни напитки вече не могат да бъдат преведени на езика на 

техните пазари за износ. Комисията си запазва правото да промени този превод 

посредством конкретни делегирани актове за „извънредни случаи“. Това изглежда 

ненужно ограничение и усложняване. Докладчикът предлага да се върне към 

предишната версия на текста на Регламент (ЕО) № 110/2008. 

 

Изменение  48 
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Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Защитените географски 

указания могат да се използват от всеки 

оператор, търгуващ със спиртна 

напитка, произведена в съответствие със 

съответната продуктова спецификация. 

1. Регистрираните географски 

указания могат да се използват от всеки 

оператор, търгуващ със спиртна 

напитка, произведена в съответствие със 

съответната продуктова спецификация. 

 

 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Защитените географски 

указания и спиртните напитки, 

използващи тези защитени 

наименования в съответствие със 

спецификацията на продукта, са 

защитени от: 

2. Географските указания, 

защитени в съответствие с настоящия 

регламент, са защитени от: 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка i 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(i) от сходни продукти, за които не е 

спазена спецификацията на продукта на 

защитеното наименование; или 

(i) от сходни продукти, за които не е 

спазена спецификацията на продукта на 

защитеното наименование, 

включително когато тези продукти 

са използвани като съставка; или 

Обосновка 

Докладчикът предлага да се засили защитата на географските указания, като се 

използва формулировката, използвана в Регламент (ЕО) № 1151/2005 относно 

системите за качество за селскостопанските продукти и храни: „включително 

когато тези продукти са използвани като съставка“. 
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Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) всяка злоупотреба, имитиране 

или намек дори ако е отбелязан 

истинският произход на продукта или 

услугата или ако защитеното 

наименование е преведено или 

придружено от израз като „вид“, „тип“, 

„метод“, „както се произвежда в“, 

„имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) 

на“ или друг подобен израз; 

б) всяка злоупотреба, имитиране 

или намек дори ако е отбелязан 

истинският произход на продукта или 

услугата или ако защитеното 

наименование е преведено или 

придружено от израз като „вид“, „тип“, 

„метод“, „както се произвежда в“, 

„имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) 

на“ или друг подобен израз, 

включително когато тези продукти 

са използвани като съставка; 

Обосновка 

Докладчикът предлага да се засили защитата на географските указания, като се 

използва формулировката, използвана в Регламент (ЕО) № 1151/2005 относно 

системите за качество за селскостопанските продукти и храни: „включително 

когато тези продукти са използвани като съставка“. 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) всяко друго невярно или 

заблуждаващо означение по отношение 

на източника, произхода, естеството или 

съществените качества на продукта 

върху вътрешната или външната 

опаковка, рекламни материали или 

документи, свързани с въпросния 

продукт, и опаковането на продукта в 

опаковка, която може да създаде 

погрешна представа за произхода му; 

в) всяко друго невярно или 

заблуждаващо означение по отношение 

на източника, произхода, естеството или 

съществените качества на продукта, 

посочено при представянето или 

етикетирането на продукта, което 

може да създаде погрешна представа за 

произхода му; 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 
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Член 18 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Защитата за географски указания се 

разширява до стоки, включително 

опаковки, които са с произход от 

трети държави и  влизат на 

територията на Съюза в процеса на 

търговия, без да се пускат в свободно 

обращение; 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Защитените географски 

указания не се превръщат в родови в 

Съюза по смисъла на член 32, параграф 

1. 

3. Регистрираните географски 

указания не се превръщат в родови в 

Съюза по смисъла на член 32, параграф 

1. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да преустановят 

неправомерното използване на 

защитените географски указания 

съгласно посоченото в параграф 2. 

4. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да преустановят 

неправомерното използване на 

регистрираните географски указания 

съгласно посоченото в параграф 2. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Държавите членки могат да 

прилагат разпоредбите, посочени в 
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членове от 61 до 72 на Регламент (ЕС) 

№ 1308/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 г. за установяване на 

обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти, по 

отношение на областите, в които се 

произвежда вино, подходящо за 

производство на спиртни напитки с 

географско указание. За целите на 

тези разпоредби въпросните области 

могат да се считат за области, в 

които могат да се произвеждат вина 

със защитено наименование за 

произход или защитено географско 

указание. 

Обосновка 

Докладчикът предлага регламентът да се приведе в съответствие с проекта на 

становище относно така нареченото предложение „Омнибус“ за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, приет от комисията по земеделие на Европейския 

парламент на 3 май 2017 г. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) наименованието, което трябва да 

бъде защитено като географско 

указание, така, както се използва в 

търговията или в говоримия език, но 

само на езиците, които се използват или 

в исторически план са били използвани 

за описанието на конкретния продукт в 

определения географски район; 

а) наименованието, което трябва да 

бъде регистрирано като географско 

указание, така, както се използва в 

търговията или в говоримия език, но 

само на езиците, които се използват или 

в исторически план са били използвани 

за описанието на конкретния продукт в 

определения географски район; 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) описание на метода на 

получаване на спиртната напитка и 

където е приложимо, автентичните и 

неизменни местни методи, както и 

информация за опаковането, ако 

групата, която подава заявление, реши 

това и представи достатъчни 

специфични за продукта основания, че 

опаковането трябва да се извършва в 

определения географски район, за да се 

защити качеството, да се осигури 

произходът или да се обезпечи 

контролът, като се вземе предвид 

законодателството на Съюза, по-

специално законодателството относно 

свободното движение на стоки и 

свободното предоставяне на услуги; 

д) описание на метода на 

произвеждане на спиртната напитка и 

където е приложимо, автентичните и 

неизменни местни методи, както и 

информация за опаковането, ако 

групата, която подава заявление, реши 

това и представи достатъчни 

специфични за продукта основания, че 

опаковането трябва да се извършва в 

определения географски район, за да се 

защити качеството, да се осигури 

произходът или да се обезпечи 

контролът, като се вземе предвид 

законодателството на Съюза, по-

специално законодателството относно 

свободното движение на стоки и 

свободното предоставяне на услуги; 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) подробности, показващи 

връзката между определеното 

качество, репутацията или друга 

характеристика на спиртната напитка 

и географския район, както е посочено в 

буква г); 

е) подробности, показващи 

връзката и характеристиките на 

спиртната напитка и географския район, 

както е посочено в буква г); 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията проучва по подходящ начин 

всяко заявление, което получава 

съгласно член 21, за да провери дали то 

е обосновано и дали отговаря на 

условията на настоящата глава. 

Продължителността на това проучване 

Комисията проучва по подходящ начин 

всяко заявление, което получава 

съгласно член 21, за да провери дали то 

е обосновано и дали отговаря на 

условията на настоящата глава. 

Продължителността на това проучване 
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не следва да надвишава 12 месеца. 

Когато този срок бъде надхвърлен, 

Комисията писмено посочва на 

заявителя причините за забавянето. 

не следва да надвишава шест месеца. 

Когато този срок бъде надхвърлен, 

Комисията писмено посочва на 

заявителя причините за забавянето. 

Обосновка 

Комисията предлага срок от 12 месеца за регистрирането на географско указание на 

базата на спиртни напитки. Този период е 6 месеца за други хранителни продукти. 

Докладчикът предлага да приведе в съответствие крайният срок за географските 

указания на базата на спиртни напитки с крайния срок за други географски указания. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случаите, в които се прилага 

националното право, заявлението 

следва националната процедура. 

Обосновка 

Като се има предвид разнообразието от процедури в държавите членки, докладчикът 

предлага да изясни, че по целесъобразност могат да се прилагат националните 

правила. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

По своя инициатива или по искане на 

всяко физическо или юридическо лице, 

което има законен интерес, Комисията 

може да приема актове за изпълнение, 

за да заличи регистрацията на защитено 

географско указание в следните случаи: 

По искане на всяко физическо или 

юридическо лице, което има законен 

интерес, Комисията може, след 

консултация със съответния орган на 

засегнатата държава членка, да 

приема актове за изпълнение, за да 

заличи регистрацията на защитено 

географско указание в следните случаи: 

 

Изменение  63 
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Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) когато в продължение на най-

малко седем години на пазара не е бил 

пуснат никакъв продукт под защитеното 

географското указание. 

б) когато в продължение на най-

малко седем последователни години на 

пазара не е бил пуснат никакъв продукт 

под защитеното географско указание. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Актовете за заличаване на 

регистрацията на географски 

указания се публикуват в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да прилага процедурата, посочена 

в член 44, параграф 2, Комисията 

приема актове за изпълнение за 

създаване и поддържане на публично 

достъпен актуализиран електронен 

регистър на географските указания на 

спиртните напитки, признати в рамките 

на настоящата схема („регистъра“). 

Комисията приема делегирани актове за 

създаване и поддържане на публично 

достъпен актуализиран електронен 

регистър на географските указания на 

спиртните напитки, признати в рамките 

на настоящата схема („регистъра“), 

който замества и има същата 

юридическа стойност като 

приложение III към Регламент (ЕО) 

№ 110/2008. Регистърът ще осигури 

пряк достъп до всички продуктови 

спецификации за спиртни напитки, 

регистрирани като географски 

указания.  
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Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията може да приема актове за 

изпълнение за определяне на подробни 

правила за формата и съдържанието на 

регистъра. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, 

посочена в член 44, параграф 2. 

Комисията може да приема делегирани 

актове за определяне на подробни 

правила за формата и съдържанието на 

регистъра. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Защитата на географските 

указания на спиртните напитки, 

обхванати от член 2 от настоящия 

регламент, не засяга защитените 

географски указания и обозначенията 

на произход на продуктите, 

определени в член 93 от 

Регламент (ЕО) № 1308/2013. 

Обосновка 

Докладчикът предлага привеждането в съответствие на текста на Комисията с член 

100 от Регламент (ЕО) № 1308/2013 за установяване на обща организация на 

пазарите на селскостопански продукти, в който се заявява, че защитата на ЗГУ и 

ЗНП за вина не засяга защитата, предоставена за спиртните напитки. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 34 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изпълнителни правомощия по 

отношение на съществуващите 

Изпълнителни правомощия по 

отношение на съществуващите 
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защитени географски указания регистрирани географски указания 

 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За период до две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент, Комисията може по своя 

инициатива чрез актове за изпълнение 

да взема решения за отмяна на 

защитата на географски указания, 

посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 

110/2008, ако те не отговарят на 

изискванията по член 2, параграф 1, 

точка 6. № 110/2008, ако те не 

отговарят на изискванията по член 2, 

параграф 1, точка 6. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 44, параграф 2. 

2. За период до две години след 

влизането в сила на настоящия 

регламент, Комисията след 

консултации с държавата членка, за 

чиято територия се отнася 

географското указание на 

производителите, и чрез актове за 

изпълнение може да взема решения за 

отмяна на регистрацията на 

географски указания, посочени в член 

20 от Регламент (ЕО) № 110/2008, ако те 

не отговарят на изискванията по член 2, 

параграф 1, точка 6. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 44, параграф 2. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга националното 

законодателство на държавите членки, 

разходите по тази проверка на 

съответствието с продуктовата 

спецификация се поемат от стопанските 

субекти в областта на храните, които 

подлежат на този контрол. 

Без да се засяга националното 

законодателство на държавите членки, 

разходите по тази проверка на 

съответствието с продуктовата 

спецификация се поемат от стопанските 

субекти, които подлежат на този 

контрол. 

Обосновка 

Термините „стопански субекти“ и „стопански субекти в областта на храните“ се 

използват в текста на Комисията. Докладчикът предлага да бъде запазен само 

терминът „стопански субекти“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/2008. Този 
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термин е по-представителен за разнообразието от специалисти в сектора. 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Компетентните органи, посочени 

в параграфи 1 и 2, които извършват 

проверката на съответствието на 

защитеното географско указание с 

продуктовата спецификация, са 

обективни и безпристрастни. Те 

разполагат с необходимия 

квалифициран персонал и ресурси, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи. 

5. Компетентните органи, посочени 

в параграфи 1 и 2, които извършват 

проверката на съответствието на 

регистрираното географско указание с 

продуктовата спецификация, са 

обективни и безпристрастни. Те 

разполагат с необходимия 

квалифициран персонал и ресурси, 

необходими за изпълнението на техните 

задачи. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. С цел да се гарантират правата 

или законните интереси на 

производителите или стопанските 

субекти в областта на храните, чрез 

делегирани актове, приети в 

съответствие с член 43, Комисията може 

да определя: 

3. С цел да се гарантират правата 

или законните интереси на 

производителите или стопанските 

субекти, чрез делегирани актове, приети 

в съответствие с член 43, Комисията 

може да определя: 

Обосновка 

Термините „стопански субекти“ и „стопански субекти в областта на храните“ се 

използват в текста на Комисията. Докладчикът предлага да бъде запазен само 

терминът „стопански субекти“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/2008. Този 

термин е по-представителен за разнообразието от специалисти в сектора. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. С цел да гарантира 

ефективността на проверките, 

предвидени в настоящата глава, на 

Комисията се предоставят 

правомощията да приема делегирани 

актове съгласно член 43 във връзка с 

необходимите мерки относно 

уведомяването на компетентните органи 

за стопанските субекти в областта на 

храните. 

7. С цел да гарантира 

ефективността на проверките, 

предвидени в настоящата глава, на 

Комисията се предоставят 

правомощията да приема делегирани 

актове съгласно член 43 във връзка с 

необходимите мерки относно 

уведомяването на компетентните органи 

за стопанските субекти. 

Обосновка 

Термините „стопански субекти“ и „стопански субекти в областта на храните“ се 

използват в текста на Комисията. Докладчикът предлага да бъде запазен само 

терминът „стопански субекти“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 110/2008. Този 

термин е по-представителен за разнообразието от специалисти в сектора. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки носят 

отговорност за проверките на спиртните 

напитки. Те предприемат необходимите 

мерки за гарантиране на съответствието 

с настоящия регламент и определят 

компетентните органи, които отговарят 

за съответствието с него. 

1. Държавите членки носят 

отговорност за проверките на спиртните 

напитки, в съответствие с Регламент 

(ЕС) 2017/625. Те предприемат 

необходимите мерки за гарантиране на 

съответствието с настоящия регламент и 

определят компетентните органи, които 

отговарят за съответствието с него. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

5, 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

16, 38, 41 и 46, параграф 2, се 
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предоставя на Комисията за 

неограничен период от време, считано 

от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

предоставя на Комисията за период от 

пет години, считано от датата на 

влизане в сила на настоящия регламент. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срок със 

същата продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква д a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) Стевия 

Обосновка 

Интересът на потребителите към ниско-калорични продукти води до увеличаване на 

употребата от производителите на някои напитки на този естествен подсладител. 

 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква e 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) всякакви други натурални 

въглехидратни вещества, имащи 

подобен ефект върху продуктите, 

посочени в букви а) – д). 

е) всякакви други селскостопански 

суровини, вещества от 

селскостопански произход или 

натурални въглехидратни вещества, 

имащи подобен ефект върху 

продуктите, посочени в букви а) – д). 

 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Приложение І – параграф 1 – точка 8 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a. „Ароматичен“ означава 

добавяне на ароматизанти или 

хранителни съставки с ароматични 

свойства, при приготвянето на 

дадена спиртна напитка. 

Обосновка 

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва 

да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) №110/2008, за да се 

помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави 

членки. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 8 б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8б. „Място на производство“ 

означава мястото или регионът, 

където е протекла фазата от процеса 

на производство на готовия продукт, 

която е придала на спиртната 

напитка нейните характеристики и 

основните й окончателни свойства. 

Обосновка 

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва 

да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) №110/2008, за да се 

помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави 

членки. 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – точка 8 в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8в. „Описание“ означава 

термините, използвани при 

етикетиране, представяне и 
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опаковане; в документите, 

придружаващи превоза на дадена 

напитка; в търговските документи, 

по-специално фактури и разписки за 

доставка; и използвани при 

рекламата на напитката. 

Обосновка 

Някои определения са пропуснати от приложение І. Настоящето определение следва 

да остане непроменено спрямо определението от Регламент (ЕО) №110/2008, за да се 

помогне на осигуряването на прилагането на еднакви правила във всички държави 

членки. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел І – точка 1 – буква а – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(ii) спиртна напитка, произведена 

изключително чрез алкохолна 

ферментация и дестилация на сок от 

захарна тръстика, притежаваща 

специфичните за рома ароматични 

характеристики, и със съдържание на 

летливи вещества, равно или по-голямо 

от 225 g/hl, при 100 об. % алкохол. Този 

вид спиртна напитка може да се 

предлага на пазара с обозначението 

„земеделски“ към търговското 

наименование „ром“, придружено от 

което и да било от географските 

указания на френските отвъдморски 

департаменти и автономната област 

Мадейра. 

(ii) спиртна напитка, произведена 

изключително чрез алкохолна 

ферментация и дестилация на сок от 

захарна тръстика, притежаваща 

специфичните за рома ароматични 

характеристики, и със съдържание на 

летливи вещества, равно или по-голямо 

от 225 g/hl при 100 об. % алкохол. Този 

вид спиртна напитка може да се 

предлага на пазара с обозначението 

„земеделски“ към правното 

наименование „ром“, когато е 

придружено от което и да било от 

географските указания на френските 

отвъдморски департаменти и 

автономната област Мадейра. 

Обосновка 

С цел изясняване, че терминът „земеделски“ се отнася единствено до ром с 

географско указание. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – точка 1 – буква e а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) Ромът може да бъде подсладен 

с максимум 20g за литър от крайния 

продукт, изразено в инвертна захар, с 

цел да се оформи завършеният вкус на 

продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 2 – точка 3 – буква e а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) Спиртната напитка от 

зърнени култури може да бъде 

подсладена с максимум 20g за литър 

от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – точка 4 – буква e а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) Винената дестилатна 

спиртна напитка може да бъде 

подсладена с максимум 20g за литър 

от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 5 – буква д а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) Brandy или Weinbrand могат да 

бъдат подсладени с максимум 35 g за 

литър от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Следва да се вземат предвид действащите правила за производители на бренди. 

Испанското национално законодателство допуска максимално съдържание от 35 

грама за литър. 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 6 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) Спиртната напитка от 

гроздови джибри може да бъде 



 

AD\1139898BG.docx 45/56 PE604.734v02-00 

 BG 

подсладена с максимум 20g за литър 

от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  87 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 7 – буква e а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) Спиртната напитка от 

плодови джибри може да бъде 

подсладена с максимум 20g за литър 

от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 8 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) Спиртната напитка от сухо 
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грозде или гроздовото бренди могат да 

бъдат подсладени с максимум 20g за 

литър от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел І – точка 9 – буква з а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) Плодовата спиртна напитка 

може да бъде подсладена с максимум 

20g за литър от крайния продукт, 

изразено в инвертна захар, с цел да се 

оформи завършеният вкус на 

продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – точка 10 – буква г 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) Ябълковата или крушовата 

спиртна напитка не се ароматизира. 

г) Ябълковата или крушовата 

спиртна напитка не се ароматизира. 

Това обаче не изключва традиционните 

методи на производство.. 

Обосновка 

Докладчикът предлага да се гарантират традиционните методи на производство за 

ябълково вино и крушови спиртни напитки като Calvados. 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 10 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) Ябълковата и крушовата 

дестилатна спиртна напитка може 

да бъде подсладена с максимум 20g за 

литър от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 11 – буква e а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) Медената спиртна напитка 

може да бъде подсладена с максимум 

20g за литър от крайния продукт, 
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изразено в инвертна захар, с цел да се 

оформи завършеният вкус на 

продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  93 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 12 – буква e а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) Hefebrand може да бъде 

подсладен с максимум 20g за литър 

от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 13 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) Bierbrand или eau-de-vie de bière 

могат да бъдат подсладени с 

максимум 20g за литър от крайния 
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продукт, изразено в инвертна захар, с 

цел да се оформи завършеният вкус на 

продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – раздел 1 – част 14 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) Topinambur може да бъде 

подсладен с максимум 20g за литър 

от крайния продукт, изразено в 

инвертна захар, с цел да се оформи 

завършеният вкус на продукта. 

Обосновка 

Някои eaux-de-vie с европейски географски указания имат ограничения в 

подслаждането. Те се конкурират с вносни алкохолни напитки, които използват 

същото наименование, но с много по-висока степен на подслаждане. С цел 

възстановяване на лоялната конкуренция, засилване на европейските географски 

указания и предоставяне на добра информация на потребителите, докладчикът 

предлага определяне на гранична стойност от 20gr захар за литър за всички eaux-de-

vie. 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Приложение II – раздел 1 – част 15 – буква а – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Максималните стойности на остатъчни 

вещества в етиловия алкохол от 

земеделски произход отговарят на 

Максималните стойности на остатъчни 

вещества в етиловия алкохол от 

земеделски произход, използван за 
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посочените в приложение I, точка 1, с 

изключение на остатъчните количества 

метанол, чиито стойности не 

надвишават 10 g/hl при 100 об. % 

алкохол. 

производството на водка, отговарят на 

посочените в приложение I, точка 1, с 

изключение на остатъчните количества 

метанол, чиито стойности не 

надвишават 10 g/hl при 100 об. % 

алкохол. 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Приложение II – раздел 1 – част 15 – буква а – параграф 3 – буква а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 а) Минималното съдържание на 

захар във водката трябва да бъде 150 

грама на литър, изразено в инвертна 

захар. 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Приложение II – раздел 1 – част 15 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 15а. Водката може да бъде 

подсладена, с цел да се оформи 

завършеният вкус. Крайният продукт 

обаче не съдържа повече от 10 g 

подсладители на литър, изразено 

като равностойност на инвертна 

захар. 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Приложение II – раздел 1 – част 31 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 31a. Минималното съдържание на 

захар в ароматизираната водка 

трябва да бъде 150 грама на литър, 

изразено в инвертна захар. 
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Изменение  100 

Предложение за регламент 

Приложение II – раздел 1 – част 42 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) Ликьор на яйчна основа 

(advocaat, avocat или advokat) е спиртна 

напитка, ароматизирана или не, 

получена от етилов алкохол от 

земеделски произход, дестилат или 

спиртна напитка, или смес от тях, чиито 

съставки са висококачествен яйчен 

жълтък, яйчен белтък и захар или мед. 

Минималното съдържание на захар или 

мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в 

инвертна захар. Минималното 

съдържание на чист яйчен жълтък в 

крайния продукт трябва да бъде 140 g/l. 

а) Ликьор на яйчна основа 

(advocaat, avocat или advokat) е спиртна 

напитка, ароматизирана или не, 

получена от етилов алкохол от 

земеделски произход, дестилат или 

спиртна напитка, или смес от тях, чиито 

съставки са яйчен жълтък, яйчен белтък 

и захар или мед. Минималното 

съдържание на захар или мед трябва да 

бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. 

Минималното съдържание на чист 

яйчен жълтък в крайния продукт трябва 

да бъде 140 g/l. 

 

Изменение  101 

Предложение за регламент 

Приложение IІ – раздел 2– точка 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Guignolet Kirsch се произвежда 

във Франция и се получава чрез 

смесване на guignolet и kirsch, така че 

най-малко 3% от общия чист 

алкохол, съдържащ се в крайния 

продукт, да произхожда от kirsch. 

Минималното алкохолно съдържание 

на обем на Guignolet Kirsch е 15%. По 

отношение на етикетирането и 

представянето думата „Guignolet“ 

фигурира в представянето и 

етикетирането с букви със същия 

шрифт, размер и цвят и на същия ред 

като думата „Kirsch“ , а при 

бутилките – на лицевия етикет. 

Информацията относно алкохолното 

включва указване на обемното 

съдържание в проценти на чистия 
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алкохол, което guignolet и kirsch 

представляват в общото обемно 

съдържание на чист алкохол на 

Guignolet Kirsch. 

Обосновка 

Докладчикът предлага конкретни правила за Guignolet-Kirsch по същия начин като за 

Rum Verschnitt и Slivovice. 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Приложение ІI a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение IIa 

 Система за ускоряване на 

отлежаването Criaderas y solera. 

 Традиционните методи за 

отлежаване в Испания, съдържащи се 

в националното законодателство в 

Кралски указ 164/2014 от 14 март 

2014 г., както и в техническите 

досиета на географските указания на 

бренди се състоят в периодичното 

използване на част от бренди, 

съдържащо се в дъбови бурета или 

съдове, които формират мащаб на 

отлежаването и съответното 

прехвърляне на бренди оползотворено 

по друг, предхождащ застаряването 

мащаб. 

 Определения 

 „Степени на отлежаване“ означава 

всяка партида дъбови бурета или 

съдове с еднаква степен на 

отлежаване, през които брендито 

преминава в процеса на отлежаване. 

Всяка степен се нарича criadera, с 

изключение на последната, която 

предшества бутилирането на 

брендито и която се нарича solera. 

 „Извличане“ означава частичният 

обем на брендито, съдържащо се във 
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всяко дъбово буре или съд, което се 

извлича, за да се добави към бутилки 

и/или дървени съдове от 

непосредствено следващото равнище 

или, в случая на solera, за да бъде 

бутилирано. 

 „Прехвърляне“ означава обемът, 

извлечен от дъбовите бурета или 

съдовете от определена степен, 

който се добавя и се смесва със 

съдържанието на дъбовите бурета 

или съдове от непосредствено 

следващата степен в областта на 

отлежаването. 

 „Средна стойност на отлежаването“ 

период от време, съответстващ на 

опресняване на цялото количество 

бренди в процеса на отлежаване, 

изчислен като съотношение между 

общия обем на бренди, съдържащ се 

във всички степени на отлежаване и 

обема на извличане, взет от 

последната степен— solera — в 

рамките на период от една година. 

 Средната стойност на отлежаване 

на бренди, извлечено от solera може 

да се изчисли по следната формула: 

 

𝑡̅ =
𝑉𝑡 

𝑉 𝑒
 

 където: 

 – t е средната стойност на 

отлежаване, изразена в години, 

 – Vt е общият обем на запасите в 

системата на отлежаване, изразен в 

литри чист алкохол, 

 – Ve е общият обем на продукта, 

извлечен от системата за 

бутилиране в продължение на  една 

година, изразен в литри чист алкохол. 

 Средна продължителност на 

отлежаване: В случай на дъбови 

бурета или съдове с вместимост по-

малка от 1 000 литра, броят на 

извличанията и прехвърлянията за 

година е по-малък или е равен на 
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удвоения брой на степените в 

системата, така че да се гарантира, 

че възрастта на отлежаване на най-

младия компонент е  не по-ниска от 

шест месеца. 

 В случай на съдове с вместимост 

1 000 литра или повече, броят на 

извличанията и прехвърлянията за 

година е по-малък или е равен на 

удвоения брой на степените в 

системата, така че да се гарантира, 

че възрастта на отлежаване на най-

младия компонент е не по-ниска от 

една година. 
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