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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Основната цел на настоящето предложение за регламент е да приведе в съответствие 

действащото в областта законодателство с Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), като предостави делегирани и изпълнителни правомощия на 

Европейската комисия в съответствие с членове 290 и 291 на ДФЕС.  

 

Въпреки това докладчикът счита, че предложението на Комисията внася изменения в 

някои съществени елементи на основния акт и въвежда нововъведения, които могат да 

окажат въздействие върху областите на компетентност на комисията по международна 

търговия. 

Секторът на спиртните напитки е един от най-важните сектори на европейския износ в 

областта на хранително-вкусовата промишленост, като през 2016 г. е реализирал повече 

от 10 милиарда евро, което представлява 1,8% от общия обем на европейския износ на 

хранително-вкусово производство. 

В този контекст е важно да припомним значението на географските указания, които 

включително в сектора на спиртните напитки представляват инструмент за защита на 

отличителния характер и качеството на местните, регионалните и националните 

продукти от ЕС, като същевременно позволяват запазването на традиционните умения и 

свързаните с тях работни места, както и предоставят на потребителите ясни сведения 

относно качествата, които придават добавена стойност на посочените продукти.  

 

Те се превърнаха в един от основните настъпателни интереси в областта на европейската 

търговска политика, чрез която се цели постигане извън ЕС на равнище на защита, което 

да е аналогично на европейското и улесняване на достъпа до пазари на трети държави за 

европейските качествени продукти. 

Както всички форми на права на интелектуална собственост, защитените географски 

указания могат да бъдат обект на злоупотреби. За да се постигне цялостна защита на 

доброто име на спиртните напитки на вътрешния и на световния пазар, защитата срещу 

фалшифициране и недобросъвестни практики трябва да бъде укрепена.  

От тази гледна точка докладчикът счита за целесъобразно приемането на 

законодателство, при съответните нормативни ограничения, насочено към разширяване 

на защитата в случая на фалшифицирани географски указания, преминаващи през 

територията на ЕС, дори да не са предназначени за въвеждане на вътрешния пазар.  

През 2014 г. стойността на продуктите, нарушили защитата на географските указания е 

от порядъка на 4,3 милиарда евро, което съответства на близо 9% от вътрешния пазар на 

географски указания в ЕС. На фона на общата стойност на различните продукти, 

защитени чрез географски указания, най-голям е процентът на нарушенията при 

алкохолните напитки.  

Следователно от основно значение е да се актуализира разглежданата нормативна 

уредба, с цел поне да се запази равнището на защита, осигурено от действащото 

законодателство и да се гарантира придаването на необходимата стойност на сектора. 

За тази цел докладчикът счита за целесъобразно повторното въвеждане на разпоредбата, 
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предвиждаща възможност при спиртните напитки, предназначени за износ да се посочва 

на етикета, освен оригиналното наименование на географското указание, също и превод 

на език, различен от официалните езици на Европейския съюз, когато това се изисква от 

законодателството на дадена трета държава. Докладчикът счита, че предвиждането на 

тази възможност единствено чрез приемането от страна на Комисията на делегирани 

актове, би могло да забави значително процедурата. 

Безспорна заслуга на предложението е въвеждането на електронен регистър на всички 

географски указания на спиртни напитки. В действителност регистърът би могъл да бъде 

новаторски, динамичен и прозрачен, както и по-достъпен инструмент. То следва да има 

идентична на приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 110/2008 юридическа сила и да 

включва автоматично регистрираните и снабдени с продуктова спецификация по 

смисъла на приложението географски указания. Може, освен това, да включва 

географски указания, идващи от трети държави и защитени в Европейския съюз чрез 

международно споразумение, в случай че въпросните трети държави желаят това. 

Докладчикът счита, че това е важен елемент, който може да се използва в рамките на 

търговските преговори с трети държави, които вече са проявили интерес в този смисъл. 

Накрая докладчикът счита за целесъобразно на Комисията да се предоставят делегирани 

правомощия за определен срок от пет години с възможност за удължаване на срока с 

еднаква продължителност.  

Делегираните правомощия се предоставят по отношение на съществени елементи на 

регламента, за които ще е необходимо широко сътрудничество и безпрепятствен обмен 

на информация между държавите членки, Парламента и Комисията, за да се отговори по-

добре на интересите и изискванията на сектора. 

В заключение докладчикът счита, че постигането на съответствие с ДФЕС трябва да 

осигури поне същото равнище на защита и придаване на стойност, като това на 

действащия към момента регламент.  

Освен това, в по-широк контекст, докладчикът счита, че ще бъде целесъобразно да се 

разработи колкото е възможно по-уеднаквена нормативна уредба за географските 

указания в ЕС, като все пак се отчита спецификата на отделните сектори. Това би 

допринесло за укрепването и засилването на последователността на позицията на ЕС по 

тази тема на международно равнище и по-конкретно при преговорите на търговските 

споразумения с трети държави.  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 

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

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 



 

AD\1138154BG.docx 5/25 PE606.055v04-00 

 BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) В някои случаи стопанските 

субекти в областта на храните може да 

бъдат задължени или самите те да 

поискат да посочат произхода на 

спиртните напитки, за да привлекат 

вниманието на потребителите към 

качествата на своя продукт. Подобни 

обозначения за произход следва да 

отговарят на хармонизирани 

критерии. Поради това следва да се 

предвидят специални разпоредби 

относно обозначаването на страната на 

произход или мястото на произход при 

представянето и етикетирането на 

спиртните напитки. 

(15) В някои случаи стопанските 

субекти в областта на храните може да 

бъдат задължени или самите те да 

поискат да посочат произхода на 

спиртните напитки, за да привлекат 

вниманието на потребителите към 

качествата на своя продукт. Поради това 

следва да се предвидят специални 

разпоредби относно обозначаването на 

страната на произход или мястото на 

произход при представянето и 

етикетирането на спиртните напитки. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Относно защитата на 

географските указания е важно да се 

има предвид и Споразумението за 

свързаните с търговията аспекти на 

правата на интелектуална собственост 

(„Споразумението ТРИПС“), и по-

специално членове 22 и 23 от него, 

както и Общото споразумение за митата 

и търговията („Споразумението ГАТТ“), 

които бяха одобрени с Решение 

94/800/ЕО на Съвета.12 

(17) Относно защитата на 

географските указания е важно да се 

има предвид и Споразумението за 

свързаните с търговията аспекти на 

правата на интелектуална собственост 

(„Споразумението ТРИПС“), и по-

специално членове 22 и 23 от него, 

както и Общото споразумение за митата 

и търговията („Споразумението ГАТТ“), 

по-конкретно член V от него относно 

свободата на транзитно 

преминаване, които бяха одобрени с 

Решение 94/800/ЕО на Съвета12.В 

рамките на посочената правна 

уредба, с цел да се гарантира 

цялостно спазване на изискванията 

относно защитата на географските 

указания на спиртните напитки, 

включително на опаковките и да се 

води по-ефективна борба срещу 

фалшифицирането, следва да се 

въведе механизъм, който да позволи 
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изземването на спиртни напитки, за 

които има подозрения, че нарушават 

посочените изисквания за защита и 

които преминават транзитно през 

митническата територия на Съюза, 

независимо от пазара на крайна 

дестинация.   

 

Изменение  3 

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. 

 

Изменение  4 

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 

(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 
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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, 

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. 

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 сходни 

процедури, използвани за 

селскостопанските продукти и храните, 

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, 

всеобхватен и лесно достъпен 

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  5 

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 

(22) С цел да се отчетат променящите 

се изисквания на потребителите, 

технологичният напредък, развитието на 

съответните международни стандарти и 

необходимостта от подобряване на 
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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 

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. 

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 

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 

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  6 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(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 

„техническия фиш“, предвиден от 

член 17 на Регламент (ЕО) № 

110/2008; 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 
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Член 5 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

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. 

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, като в същото време 

се взема предвид значението на 

традиционните практики. 

 

Изменение  8 

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 от 

1 до 47 в приложение II, част I, тя може 

да се продава под едно или повече от 

съответните търговски наименования, 

предвидени в тези категории. 

 

Изменение  9 

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  10 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 – алинея 2 
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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. 

заличава се 

 

Изменение  11 

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 се отнася до 

мястото или региона, където е 

протекла фазата от процеса на 

производство, придала на спиртната 

напитка нейните характеристики и 

основните й свойства. 

_______________  

16 Регламент (ЕС) № 952/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 9 октомври 2013 г. за създаване на 

Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 

269, 10.10.2013 г., стр. 1).  

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Без да се засягат разпоредбите 
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на параграф 1, когато спиртните 

напитки са произведени в Съюза и са 

предназначени за износ, географските 

указания и понятията в курсив, 

фигуриращи в приложение II към 

настоящия регламент, могат да 

бъдат повторени, но без да се 

заменят от него и на език, който не е 

официален език на Съюза, когато 

това се изисква от 

законодателството на третата 

държава вносител. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – уводна част 

 
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, че 

потребителите са защитени и 

традиционните практики са взети 

под внимание, Комисията следва да 

бъде оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

43 във връзка с: 

 

Изменение  14 

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 

заличава се 
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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. 

 

Изменение  15 

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  16 

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. Регистрираните географски 

указания и спиртните напитки, 

използващи тези защитени 

наименования в съответствие със 

спецификацията на продукта, са 

защитени от: 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) всяка злоупотреба, имитиране 

или намек дори ако е отбелязан 

б) всяка злоупотреба, имитиране 

или намек дори ако е отбелязан 



 

AD\1138154BG.docx 13/25 PE606.055v04-00 

 BG 

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; 

истинският произход на продукта или 

услугата или ако защитеното 

наименование е преведено или 

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

„сорт“, „метод“, „както се произвежда 

в“, „имитация“, „с аромат на“, 

„подобен(о) на“ или друг подобен израз; 

 

Изменение  18 

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, съставките, произхода, 

естеството или съществените качества, 

посочено при представянето или 

етикетирането на продукта, което 

може да създаде погрешна представа за 

произхода му;; 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Защитата на географските 

указания, посочена в параграф 2 се 

разширява до стоки, включително 

техните опаковки с произход от 

трети държави, които биват внесени 

в Съюза, в процеса на търговия, без да 

са били пуснати в свободно 

обращение; 
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Изменение  20 

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  21 

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 указания съгласно 

посоченото в параграф 2. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) 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; 

a) 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  23 
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Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато заявлението се отнася до 

географски район в трета държава, то се 

подава до Комисията директно или 

чрез органите на въпросната трета 

държава. 

5. Когато заявлението се отнася до 

географски район в трета държава, то се 

подава до Комисията чрез органите на 

въпросната трета държава. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  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 

не следва да надвишава 12 месеца. 

Когато този срок бъде надхвърлен, 

Комисията писмено посочва на 

заявителя причините за забавянето. 

1.  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 

не надвишава шест месеца, считано 

от приемането на заявлението. 

Когато този срок бъде надхвърлен, 

Комисията писмено посочва на 

заявителя причините за забавянето. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Без да се засяга член 18, 

Комисията може да приема актове за 

изпълнение, с които се предоставя 

преходен период до пет години, за да се 

даде възможност спиртни напитки с 

произход от държава членка или от 

трета държава, чието наименование е в 

нарушение на член 18, параграф 2, да 

продължат да използват 

1.  Без да се засяга член 18, 

Комисията може да приема актове за 

изпълнение, с които се предоставя 

преходен период до две години, за да се 

даде възможност спиртни напитки с 

произход от държава членка или от 

трета държава, чието наименование е в 

нарушение на член 18, параграф 2, да 

продължат да използват 
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наименованието, под което са били 

предлагани на пазара, при условие че 

отговарящо на условията възражение 

съгласно член 21, параграф 3 или член 

24 показва, че регистрацията на 

наименованието ще застраши 

съществуването на: 

наименованието, под което са били 

предлагани на пазара, при условие че 

отговарящо на условията възражение 

съгласно член 21, параграф 3 или член 

24 показва, че регистрацията на 

наименованието ще застраши 

съществуването на: 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако въз основа на 

предоставената на Комисията 

информация от проучването, извършено 

в съответствие с член 23, параграф 1, 

първа алинея, Комисията смята, че 

условията за регистрация не са 

изпълнени, тя приема актове за 

изпълнение за отхвърляне на 

заявлението. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 44, 

параграф 2. 

1. Ако въз основа на 

предоставената на Комисията 

информация от проучването, извършено 

в съответствие с член 23, параграф 1, 

първа алинея, Комисията смята, че 

условията за регистрация не са 

изпълнени, тя приема, в съответствие 

с член 43, делегирани актове, 

допълващи настоящия регламент, за 

да отхвърли заявлението. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако до Комисията не постъпи 

уведомление за възражение или 

допустимо мотивирано възражение 

съгласно член 24, тя приема актове за 

изпълнение, без да прилага 

процедурата, посочена в член 44, 

параграф 2, за регистриране на 

наименованието. 

2. Ако до Комисията не постъпи 

уведомление за възражение или 

допустимо мотивирано възражение 

съгласно член 24, тя приема делегирани 

актове, в съответствие с член 43, 

допълващи настоящия регламент, за 

да регистрира наименованието. 

 

Изменение  28 
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Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 3 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) ако е постигнато съгласие, 

регистрира наименованието 

посредством актове за изпълнение, 

приети, без да се прилага процедурата 

по член 44, параграф 2, и при 

необходимост изменя информацията, 

публикувана съгласно член 23, параграф 

2, при условие че тези изменения не са 

съществени или 

а) ако е постигнато съгласие, 

приема делегирани актове, в 

съответствие с член 43, допълващи 

настоящия регламент, за да 

регистрира наименованието, и при 

необходимост изменя информацията, 

публикувана съгласно член 23, параграф 

2, при условие че тези изменения не са 

съществени; или 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) ако не е постигнато съгласие, 

приема актове за изпълнение за 

вземане на решение относно 

регистрацията. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие 

с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 44, параграф 2. 

б) ако не е постигнато съгласие, 

приема делегирани актове, в 

съответствие с член 43, допълващи 

настоящия регламент, за да вземе 

решение относно регистрацията. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато обаче заявленията за изменение 

включват едно или повече изменения на 

продуктовата спецификация, свързани 

със съществените характеристики на 

продукта, изменят връзката, посочена в 

член 19, буква е), включват промяна в 

наименованието или в някоя част от 

наименованието на спиртната напитка, 

засягат определения географски район 

или представляват засилване на 

Когато обаче заявленията за изменение 

включват едно или повече изменения на 

продуктовата спецификация, свързани 

със съществените характеристики на 

продукта, изменят връзката, посочена в 

член 19, буква е), включват промяна в 

наименованието или в някоя част от 

наименованието на спиртната напитка, 

засягат определения географски район 

или представляват засилване на 
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ограниченията върху търговията с 

продукта или неговите суровини, 

държавата членка представя 

заявлението за изменение за одобрение 

от Комисията, а заявлението следва 

процедурата, определена в членове 21 

— 27. 

ограниченията върху търговията с 

продукта или неговите суровини, 

държавата членка представя 

заявлението за изменение за одобрение 

от Комисията, а заявлението следва 

процедурата, определена в членове 21 

— 27. Що се отнася до трети страни, 

изменението се одобрява в 

съответствие със системата, която 

се прилага във въпросните трети 

страни. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Проучването на заявлението е 

съсредоточено върху предложеното 

изменение. 

3. Проучването на заявлението е 

съсредоточено единствено върху 

предложеното изменение. 

 

Изменение  32 

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 своя инициатива или по искане на 

всяко физическо или юридическо лице, 

което има законен интерес, Комисията е 

оправомощена да приема делегирани 

актове, в съответствие с член 43, 

допълващи настоящия регламент,  за 

да заличи регистрацията на защитено 

географско указание в следните случаи: 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 



 

AD\1138154BG.docx 19/25 PE606.055v04-00 

 BG 

Актовете за изпълнение, посочени в 

първия параграф, се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 44, 

параграф 2. 

заличава се 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 3 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Отменителните актове се 

публикуват в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

 

Изменение  35 

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“). 

Без да прилага процедурата, посочена в 

член 44, параграф 2, Комисията приема 

актове за изпълнение за създаване, 

поддържане и актуализиране на 

прозрачен, публично достъпен и 

всеобхватен електронен регистър на 

географските указания на спиртните 

напитки, признати в рамките на 

настоящата схема („регистъра“), който 

замества приложение III към 

Регламент (ЕО) № 110/2008 и има 

същата юридическа стойност. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Географски указания, отнасящи се до 

спиртни напитки, произведени в трети 

държави, които са защитени в Съюза по 

силата на международно споразумение, 

по което Съюзът е договаряща страна, 

могат да бъдат вписани в регистъра като 

географски указания. 

Географски указания, отнасящи се до 

спиртни напитки, произведени в трети 

държави, които са защитени в Съюза по 

силата на международно споразумение, 

по което Съюзът е договаряща страна, 

могат да бъдат вписани в регистъра като 

географски указания единствено след 

като Комисията е приела акт за 

изпълнение, с който се разрешава 

посоченото вписване в отделен 

раздел.   

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ако етапите на производството 

или приготвянето, които са 

задължителни за съответната категория 

спиртни напитки, не се извършват в 

съответния географски район, 

наименованието не подлежи на защита 

като географско указание. 

3. Ако етапите, които са 

задължителни за съответната категория 

спиртни напитки, не се извършват в 

съответния географски район, 

наименованието не подлежи на защита 

като географско указание. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 33 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Регистрацията на търговска 

марка, която съдържа или се състои 

от географско указание, вписано в 

регистъра, се отказва или обезсилва, 

ако използването ѝ би довело до някоя 

от ситуациите, посочени в член 18, 

параграф 2. 

1. Регистрацията на търговска 

марка се отказва или обезсилва, ако 

използването ѝ би довело до някоя от 

ситуациите, посочени в член 18, 

параграф 2. 

 

Изменение  39 
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Предложение за регламент 

Член 34 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Изпълнителни правомощия по 

отношение на съществуващите 

защитени географски указания 

Правомощия по отношение на 

съществуващите регистрирани 

географски указания 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга параграф 2, 

географските указания на спиртните 

напитки, защитени съгласно Регламент 

(ЕО) № 110/2008, се ползват 

автоматично със защита като 

географски указания съгласно 

настоящия регламент. Комисията ги 

вписва в регистъра. 

1. Без да се засяга параграф 2, 

географските указания на спиртните 

напитки, регистрирани съгласно 

Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват 

автоматично със защита като 

географски указания съгласно 

настоящия регламент. Комисията ги 

вписва в регистъра. 

 

Изменение  41 

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. 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 може по своя 

инициатива чрез актове за изпълнение 

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. 
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Изменение  42 

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  43 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С цел да се вземат предвид 

особеностите на производството в 

очертания географския район, на 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 43 

относно: 

заличава се 

а)  допълнителните критерии за 

определяне на границите на 

географския район, както и 

 

б)  ограниченията и дерогациите, 

свързани с производството в 

очертания географски район. 
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Изменение  44 

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 

предоставя на Комисията за 

неограничен период от време, считано 

от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

5, 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се 

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 срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 
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