
AM\871548BG.doc PE467.307v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2010/0385(COD)

28.6.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
31 - 118

Проектодоклад
Paolo De Castro
(PE464.705v01-00)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и 
относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ 
регламент за ООП“)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))



PE467.307v01-00 2/84 AM\871548BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\871548BG.doc 3/84 PE467.307v01-00

BG

Изменение 31
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с цел допълване или 
изменение на някои несъществени 
елементи от настоящия регламент. 
Следва да се определят елементите, 
за които могат да се упражняват 
посочените правомощия, както и 
условията, при които се делегират 
правата.

(4) За да се гарантира правилното 
функциониране на схемата, 
установена с настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора да функционирането на 
Европейския съюз, за да може да 
допълва или изменя някои 
несъществени елементи от посочения 
регламент. От особено значение е 
Комисията да пристъпи към 
консултациите, които се налагат, по 
време на подготвителните работи, 
включително и консултациите с 
експерти, без да забравя регионалните 
и местните органи, островните,
слабо населените или планинските 
райони и най-отдалечените региони, 
за да се избегне увеличаване на 
усложненията, които региони от 
този тип вече изпитват в 
настоящата криза. При 
подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. pt
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Изменение 32
Christa Klaß

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) вино, част XII от приложение I; заличава се

Or. de

Обосновка

С цел подобряване и стабилизиране на функционирането на общия пазар на вино, 
включително грозде, гроздова мъст и вина, промени в областта на ГМО следва да 
настъпват единствено посредством основен правен акт. 

Изменение 33
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се открива за говеждо и телешко месо от 
Комисията, чрез актове за изпълнение, без 
съдействието на комитета, посочен в 
член 323, параграф 1, ако средната пазарна 
цена за говеждо и телешко месо в дадена 
държава-членка или в регион на държава-
членка за определен представителен 
период, регистрирана въз основа на 
скалата на Съюза за класификация на 
кланични трупове, предвидена в член 34, 
параграф 1, е била под 1560 EUR/тон.

в) се открива за говеждо и телешко месо 
от Комисията, чрез актове за 
изпълнение, приети без да се прилага 
член 323, параграф 1а, ако средната 
пазарна цена за говеждо и телешко месо 
в дадена държава-членка или в регион 
на държава-членка за определен 
представителен период, регистрирана 
въз основа на скалата на Съюза за 
класификация на кланични трупове, 
предвидена в член 34, параграф 1, е 
била под 1560 EUR/тон, като се 
отчитат по-специално принципите 
на териториално сближаване предвид 
въздействието върху регионалните 
пазари, които в голяма степен 
зависят от този вид продукти за 
икономиката си.

Or. pt
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Изменение 34
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 70а (нов) – подраздел ІІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70 а
Начин за изчисляване на таксата

Млякото и млечните продукти, 
които се предлагат на пазара в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1788/2003, трябва да бъдат взети 
предвид при изчисляването на 
таксата от напускането на 
стопанството, разположено на 
територията на държавата-членка, 
или от момента на използването им 
за търговски цели в стопанството.  
Когато млякото или млечните
продукти напуснат стопанството с 
цел да бъдат унищожени при 
прилагане на санитарни мерки, 
приети от компетентния орган на 
държавата-членка, съответните 
количества не се считат нито за 
доставки , нито за директни 
продажби. Количествата, които 
излизат от стопанството за 
обработване или за преработване в 
рамките на договор, се считат за 
доставка .

Or. fr

Обосновка

Тъй като става въпрос за важен елемент, член 6 от Регламент № 595/2004 за прилагане 
трябва да бъде повторно включен в основния акт и не може да бъде разглеждан чрез 
делегиран акт.
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Изменение 35
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

Статутът на изкупвач подлежи на 
предварително одобрение от държавата-
членка в съответствие с критерии, 
които следва да бъдат определени от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 80, параграф 1, буква е).

1. Статутът на изкупвач подлежи на 
предварително одобрение от държавата-
членка.

2. Без да се засягат по-строгите 
разпоредби, установени от 
съответната държава-членка, 
изкупвачите следва да получават 
одобрение, само :
а) ако могат да докажат, че имат 
статут на търговци съгласно 
националните разпоредби;
б) ако разполагат с помещения в 
съответната държава-членка, 
където компетентният орган може 
да проверява материалната 
отчетност, регистрите и другите 
документи, посочени в член 24 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№595/20041;
в) ако се ангажират да поддържат 
актуални материалната отчетност, 
регистрите и другите документи, 
посочени в член 24 параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 595/2004;;
г) ако се ангажират да предават на 
компетентния орган на държавата-
членка, поне веднъж годишно, 
разчетите или декларациите, 
предвидени в член 8 параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 595/2004.
3. Без да се засягат санкциите, които 
са установени от съответната 
държава-членка, одобрението се 
отнема, ако условията, предвидени в 



AM\871548BG.doc 7/84 PE467.307v01-00

BG

параграф 2, букви а) и б) вече не се 
спазват.
____________
1 Регламент (ЕО) № 595/2004 на 
Комисията от 30 март 2004 година за 
определяне на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1788/2003 на Съвета относно 
въвеждането на такса в сектора на 
млякото и млечните продукти (ОВ L
94 от 31.3.2004 г., стр. 22).

Or. fr

Обосновка

Тъй като става въпрос за важен елемент, член 23 от регламента за прилагане относно 
задълженията на производителите трябва да бъде повторно включен в основния акт и не 
може да бъде разглеждан чрез делегиран акт.

Изменение 36
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 75 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 75 а
Задължения на производителите

Производителите са длъжни да се 
уверят, че изкупвачите, на които 
доставят мляко, са одобрени. 
Държавите-членки предвиждат 
санкции в случаите, когато има 
доставки на неодобрен изкупвач.

Or. fr

Обосновка

Тъй като става въпрос за важен елемент, член 24.1 от регламента за прилагане относно 
задълженията на производителите трябва да бъде повторно включен в основния акт и не 
може да бъде разглеждан чрез делегиран акт.
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Изменение 37
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 96

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 96 заличава се
Делегирани правомощия

1. С цел да се избегне повишаване на 
производствения потенциал, чрез 
делегирани актове Комисията може:
a) да състави списък на ситуациите, в 
които изкореняването не поражда 
права на презасаждане;
б) да приеме правила по отношение на 
прехвърлянето на права на засаждане 
между резервите;
в) да забрани предлагането на пазара 
на вино или лозаро-винарски 
продукти, които са предназначени 
единствено за консумация от 
семейството на винопроизводителя.
2. С цел да се осигури 
равнопоставеност на 
производителите, които изкореняват 
насаждения, чрез делегирани актове 
Комисията може да приеме правила, 
за да гарантира ефективността на 
изкореняването, когато са 
предоставени права на презасаждане.
3. С цел да бъдат защитени 
средствата на Съюза, както и 
идентичността, мястото, от което 
пристига, и качеството на виното от 
Съюза, чрез делегирани актове 
Комисията може:
а) да предвиди създаването на 
аналитична банка данни за изотопни 
данни, която ще помогне за 
разкриването на измами и следва да 
бъде изградена на базата на проби, 
събрани от държавите-членки; както 
и да предвиди правила относно 
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собствените банки данни на 
държавите-членки;
б) да приема правила относно 
контролните органи и 
взаимопомощта между тях;
в) да приема правила относно общото 
използване на констатациите на 
държавите-членки;
г) да приема правила относно подхода 
към санкциите в случай на извънредни 
обстоятелства;

Or. de

Изменение 38
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да забрани предлагането на пазара 
на вино или лозаро-винарски продукти, 
които са предназначени единствено за 
консумация от семейството на 
винопроизводителя.

в) да приеме разпоредби, свързани с 
вино или лозаро-винарски продукти, 
които са предназначени единствено за 
консумация от семейството на 
винопроизводителя.

Or. fr

Обосновка

Съставен по този начин, този член няма да разрешава производството на вино, 
предназначено за консумация от семейството, което понастоящем се разрешава от 
правилата на Общността. 
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Изменение 39
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията
може да приема всички необходими 
мерки, свързани с настоящия 
подраздел, в това число правила 
относно:

Комисията приема разпоредбите за 
изпълнение, свързани с настоящия 
подраздел, които обхващат следните 
елементи: 

a) предоставянето на нови права на 
засаждане, включително задължения 
за регистриране и съобщаване;

a) разпоредби, насочени към избягване 
на прекомерна административна 
тежест в контекста на прилагане на 
настоящия подраздел;

б) прехвърлянето на правата на 
презасаждане, включително 
коефициент за намаление;

б) съвместно съществуване на площи, 
засети по смисъла на член 91, 
параграф 2,

в) документацията, която следва да 
водят държавите-членки, и 
нотификациите до Комисията, 
включително евентуалния избор на 
система от резерви;

в) прилагане на коефициент за 
намаление в съответствие с член 93, 
параграф 5.

г) предоставянето на права на засаждане 
от резерва;

д) проверките, които следва да бъдат 
извършвани от държавите-членки, и 
докладването на Комисията на 
информация за тези проверки;

е) съобщаването от страна на 
държавите-членки на намерението за 
прилагане на член 89, параграф 5 на 
тяхната територия.

Or. de
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Изменение 40
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките за определяне на размера
на помощта се приемат от Съвета в 
съответствие с член 43, параграф 3 
от Договора.

2. Размерът на помощта се, посочена в 
параграф 1, се определя от 
Комисията посредством актове за 
изпълнение, приети в съответствие с 
член 323, параграф 1а, като се взема 
предвид референтната цена на 
обезмаслено мляко на прах, 
определена в член 8, параграф 1, буква 
д), подточка ii), и промяната на 
пазарните условия по отношение на 
обезмасленото мляко и 
обезмасленото мляко на плах. Важно 
е да се вземат предвид мерките в 
подкрепа на селскостопанските 
продукти на най-отдалечените 
региони  предвид промените, 
предложени в настоящия регламент.

Or. pt

Изменение 41
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 108 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 108 а (нов)
Продукти, отговарящи на условията 

за предоставяне на помощ
1. Държавите-членки могат да 
изплащат помощ за продуктите, 
отговарящи на условията за 
предоставяне на помощ, чийто 
списък фигурира в приложение І на 
Регламент (ЕО) № 657/2008 на 
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Комисията от 10 юли 2008 година за 
определяне на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 
1234/2007 на Съвета по отношение на 
отпускането на помощ от 
Общността за доставяне на мляко и 
някои млечни продукти на учениците 
в учебните заведения1. Те имат 
свободата да прилагат по-строги 
критерии при спазване на 
изискванията, свързани с продуктите, 
отговарящи на условията за 
предоставяне на помощ, изброени в 
приложение І на Регламент (ЕО) № 
657/2008. 
2. Във френските отвъдморски 
департаменти ароматизираното с 
шоколад или по друг начин мляко, 
посочено в приложение I на 
Регламент (ЕО) № 657/2008, може да 
бъде от мляко на прах.
3. Държавите-членки могат да 
разрешат добавяне на максимум 5 mg 
флуор на килограм при продукти от 
категория I. 
4. За продуктите, изброени в 
приложение I на Регламент (ЕО) № 
657/2008 се предоставя помощ, 
единствено ако отговарят на 
изискванията на Регламенти (ЕО) № 
852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, 
и по-специално на изискванията, 
изброени в приложение ІІ, раздел І на 
регламент (ЕО) № 853/2004  по 
отношение на приготвянето в 
одобрено заведение и на изискванията 
за идентификационен знак. 
________________
1L 183, 11.7.2008 г., стр. 17.

Or. fr

Обосновка

Тъй като става въпрос за структурен елемент на помощта, продуктите, отговарящи на 
условията за отпускане на  помощ за доставка на млечни продукти за учениците, трябва да 
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фигурират в основния акт. (възстановяване на член 3 и на приложение І от регламента за 
прилагане (657/2008)).

Изменение 42
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 108 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 108 б
Условия за отпускане на помощ

1. Бенефициери на помощта са 
ученици, които посещават редовно 
едно от следните видове учебни 
заведения: детски градини/други 
предучилищни заведения, начални и 
средни училища, които са под 
управлението на компетентните 
органи на държавата-членка или са 
признати от тях. 
Бенефициерите получават помощта 
единствено в учебните дни. Общият 
брой на учебните дни, с изключение на 
ваканциите, се съобщава от 
образователния орган или от 
учебното заведение на компетентния 
орган на държавата-членка и, когато 
е приложимо, на заявителя. 
Учениците не се възползват от 
помощта по време на престой във 
ваканционни лагери.
2. Заявлението за помощ може да 
бъде подадено от: 
a) учебно заведение;
б) образователен орган по отношение 
на продукти, предоставяни на 
учениците, които попадат в рамките 
на неговите правомощия; 
в) доставчика на продуктите, ако 
държавата-членка предвижда тази 
възможност; 
г) организация, която действа от 
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името на едно или повече учебни 
заведения или образователен орган и 
която е създадена специално за тази 
цел, ако държавата-членка 
предвижда тази възможност. 
3. Заявителите за помощ трябва да 
бъдат одобрени за тази цел от 
компетентен орган на държавата-
членка, в която се намира учебното 
заведение, на което се доставят 
продукти.

Or. fr

Обосновка

Тъй като става въпрос за структурен елемент на помощта, условията за отпускане 
на помощ за доставка на млечни продукти за учениците трябва да фигурират в 
основния акт (възстановяване на член 2, член 5, параграф 3, член 6, параграф 2 и член  
7 от Регламент (ЕО) № 657/2008.

Изменение 43
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да бъде отчетено развитието 
в моделите на консумация на млечни 
продукти и нововъведенията и 
промените на пазара на млечни 
продукти, чрез делегирани актове 
Комисията определя продуктите, 
посочени в член 108, параграф 1.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Тъй като става въпрос за структурен елемент на помощта, продуктите, отговарящи 
на условията за отпускане на  помощ за доставка на млечни продукти за учениците, 
трябва да фигурират в основния акт.
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Изменение 44
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 109 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел да се гарантира, че на условията 
за получаване на помощта, посочена в 
член 108, параграф 1, отговарят 
подходящите бенефициери и заявители, 
чрез делегирани актове Комисията 
приема условията за отпускане на 
помощта. 

2. С цел да се гарантира, че на условията 
за получаване на помощта, посочена в 
член 108, параграф 1, отговарят 
подходящите бенефициери и заявители, 
чрез делегирани актове Комисията 
приема условията за отпускане на 
помощта. 

С цел да се гарантира изпълнението на 
задълженията от страна на заявителите, 
чрез делегирани актове Комисията 
приема мерки за предотвратяване на 
измами и нередности, в това число:

С цел да се гарантира изпълнението на 
задълженията от страна на заявителите, 
чрез делегирани актове Комисията 
приема предоставянето на гаранция, 
обезпечаваща изпълнението, когато се 
извършва авансово плащане на 
помощта.

a) временно преустановяване на 
правото на участие в схемата за 
помощ,
б) предоставянето на гаранция, 
обезпечаваща изпълнението, когато се 
извършва авансово плащане на 
помощта, и 
в) прилагането на санкции с цел 
предотвратяване на опитите за 
измама.

Or. fr

Обосновка

От съображения за правна яснота, следва да се обединят в хоризонтални членове
правомощията за прилагане, предоставени на Комисията, когато става въпрос за 
санкции. Следователно принципът на санкцията трябва да бъде приет с мярка в ad 
hoc член и поредица от хоризонтални членове да определят  след това този принцип.
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Изменение 45
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 111

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съюзът финансира плащане към 
организации на производители в сектора 
на хмела, признати по член 209, за да
финансира посочените в споменатия 
член цели.

1. Съюзът финансира плащане към 
организации на производители в сектора 
на хмела, признати по член 209, 
предназначено за финансиране на 
посочените в споменатия член цели и 
което за Германия възлиза на 
2 277 000 EUR годишно.

2. Годишното финансиране от Съюза 
за плащането към организации на 
производители, предвидено в 
параграф 1, е 2 277 000 EUR за 
Германия.

2. Стойността, която трябва да се 
изплати на всяка организация на 
производители, се изчислява 
пропорционално на площите, засяти с 
хмел, отговарящи на условията да 
предоставяне на помощ на членовете 
на въпросната организация. В 
германия отговарят на условията за 
предоставяне на помощ площите, 
които в момента на подаване на 
заявлението, имат гъстота на 
засаждане на хектар най-малко 1 500 
единици на двоен ред и най-малко 2 
000 единици на единичен ред.
3. Преди да бъде отпуснато 
плащането, германският 
компетентен орган извършва 
административни проверки за всички 
заявления за помощи по отношение на 
площите, отговарящи на условията, 
предмет на заявлението за помощ, по-
специално в светлината на данните, 
предоставени от интегрираната 
система за администриране и 
контрол в съответствие с раздел ІІ, 
глава 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009.
4. Освен това се извършват проверки 
на място във всяка организация на 
производители във връзка с най-малко 
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5% от помощта, която се отпуска. 
Тези проверки могат да бъдат 
предварително обявени, при условие 
че не вредят на крайната цел на 
проверката.
5. В случай на неправомерно плащане 
по аналогия се прилага член 80 от 
Регламент (ЕО) № 1122/2009 на 
Комисията. 

Or. de

Изменение 46
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира, че помощите 
финансират целите, посочени в 
член 209, чрез делегирани актове 
Комисията може да приема правила
относно:

С цел да се гарантира, че помощите 
финансират целите, посочени в 
член 209, чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
необходимите мерки по отношение на 
настоящия параграф относно:

a) заявленията за помощ, включително 
правила относно крайните срокове и 
придружаващите документи;

a) изплащането на помощите

правото на помощ, включително 
правила относно допустимите площи с 
хмел и изчисляването на сумите, 
подлежащи на изплащане на всяка 
организация на производители;

б) процедурата за подаване на 
заявление за помощ, включително 
разпоредбите, свързани със сроковете, 
и документите, които трябва да 
бъдат приложени;

санкциите, които следва да бъдат 
налагани в случай на неправомерно 
плащане.

в) извършването на проверките;

Or. de
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Изменение 47
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани правомощия Финансиране на планове за признаване
С цел да се гарантира ефективното и 
целенасочено използване на 
подпомагането за групите 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците, чрез 
делегирани актове Комисията приема 
правила относно: 

1. Равнищата на помощта, посочена в 
член 117, параграф 3, се намаляват 
наполовина по отношение на 
търгуваната продукция, която 
надвишава 1 000 000 EUR.

a) финансирането на плановете за 
признаване на група производители;

2. Помощта, посочена в член 117, 
параграф 1, буква а), има горна 
граница от 100 000 EUR за всяка група 
производители за годишен сегмент.

b) праговете и таваните за помощ и 
степента на съфинансиране от 
Съюза;
c) основата за изчисляване на 
помощта, в това число стойността 
на предлаганата на пазара продукция 
на група производители;

3. Когато сегмент от изпълнението 
не отговаря на цяла календарна 
година, посочените в параграф 2 горни 
граници се намаляват 
пропорционално.

d) допустимостта на групите 
производители;

4. Помощта, посочена в член 117, 
параграф 1 се изплаща:

e) основните дейности на дадена 
група производители;

a) годишно или два пъти годишно в 
края на всеки годишен или 
шестмесечен период за изпълнение на 
плана за признаване  или

f) съдържанието, представянето и 
одобрението на плановете за 
признаване; 

б) на траншове, които обхващат 
част от годишен период, ако планът 
започва по време на годишен период 
или ако признаването е преди края на 
годишен период. 

g) условията, при които групите 
производители могат да искат 
промени в плановете за признаване;

За изчисляване на траншовете 
държавите-членки могат да 
използват като база предлаганата на 
пазара продукция, съответстваща на 
период, различен от периода, за който 
се изплаща траншът, когато това е 
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обосновано от гледна точка на 
контрола. Разликата между тези 
периоди е по-малка от периода, за 
който се изплаща траншът. 

h) помощите за инвестиции; 5. Обменният курс, приложим към 
сумите, посочени в параграфи 1 и 2, е 
последният обменен курс, публикуван 
от Европейската централна банка 
преди първия ден на периода, за който 
се предоставят съответните 
помощи.

i) сливанията на групи производители 
и продължаването на помощта. 

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта 
и степента на съфинансиране, както и допустимостта на групата производители, 
представляват структурни елементи на помощта и затова трябва да попадат в 
обхвата на основния акт (тук това е разпоредбата на член 118, буква а)).  
Останалите елементи, свързани с прякото управление на групите производители, са в 
областта на  единно прилагане на правото, следователно актове за изпълнение.

Изменение 48
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 118 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118 а
Финансово участие Съюза

1. Участието на Съюза за 
финансирането на помощите, 
посочени в член 117, параграф 1, буква 
а), възлиза на: 
а) 75 % в регионите, отговарящи на 
условията на цел "Сближаване",  и
б) 50 % в останалите региони.
Останалата част от помощта се 
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изплаща под формата на плащане с 
фиксиран размер от държавата-
членка. Заявлението за предоставяне 
на помощ не трябва задължително да 
съдържа доказателства за 
използването на помощта. 
2. Участието на Съюза във 
финансирането на помощите, 
посочени в член 117, параграф 1, буква 
б), изразено в капиталови субсидии 
или в еквивалент на капиталови 
субсидии, не надвишава по отношение 
на разходите за инвестиции, 
отговарящи на условията:
а) 50 % в регионите, отговарящи на 
условията на цел "Сближаване",  и
б) 30 % в останалите региони.
3. Съответните държави-членки се 
ангажират да участват във 
финансирането на разходите за 
инвестиции с поне 5% от разходи, 
отговарящи на условията.
Участието на бенефициерите на 
помощ за финансиране на разходите 
за инвестиции, отговарящи на 
условията, е най-малко:
a) 25 % в регионите, отговарящи на 
условията на цел "Сближаване", 
б) 45 % в останалите региони.

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта 
и степента на съфинансиране, както и допустимостта на групата производители, 
представляват структурни елементи на помощта и затова трябва да попадат в 
обхвата на основния акт (тук това е разпоредбата на член 118, буква б)).  
Останалите елементи, свързани с прякото управление на групите производители, са в 
областта на единно прилагане на правото, следователно актове за изпълнение.
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Изменение 49
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 118 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118 б
Стойност на предлаганата на пазара 

продукция
1. Разпоредбите на член 126в се 
прилагат mutatis mutandis към 
групите производители.
2. В случай на намаляване на 
предлаганата на пазара продукция 
поради надлежно обосновани пред 
държавата-членка причини, които не 
зависят от отговорността и 
контрола на групата производители, 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция трябва да бъде най-
малкото равна на 65 % от 
декларираната стойност в 
предишното заявление или заявления 
за помощ, проверени от държавата-
членка, обхващащи най-скорошния 
годишен сегмент, а при липсата на 
такова — от първоначално 
декларираната стойност в одобрения 
план за признаване.
3. Стойността на предлаганата на 
пазара продукция се изчислява в 
съответствие със 
законодателството, приложимо през 
периода, за които е поискана помощ.

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта 
и степента на съфинансиране, както и допустимостта на групата производители, 
представляват структурни елементи на помощта и затова трябва да попадат в 
обхвата на основния акт (тук това е разпоредбата на член 118, буква вОстаналите 
елементи, свързани с прякото управление на групите производители, са в областта на



PE467.307v01-00 22/84 AM\871548BG.doc

BG

единно прилагане на правото, следователно актове за изпълнение.

Изменение 50
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 118 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118 в
Допустимост на групите 

производители
Държавите-членки оценяват 
допустимостта  на групите 
производители да се ползват от 
помощта съгласно настоящия 
регламент с цел да установят, че 
отпускането на дадена помощ е 
надлежно обосновано, като се вземат 
предвид условията и датата на 
евентуално отпускане на предишна 
публична помощ на организациите 
или групите производители, от които 
произхождат членовете на 
въпросните групи производители, 
както и за движението на членове 
между организациите и групите 
производители.

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта и 
степента на съфинансиране, както и допустимостта на групата производители, 
представляват структурни елементи на помощта и затова трябва да попадат в обхвата на 
основния акт (тук това е разпоредбата на член 118, буква г).  Останалите елементи, свързани 
с прякото управление на групите производители, са в областта на  единно прилагане на 
правото, следователно актове за изпълнение.
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Изменение 51
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 119 – букви г), д), е), ж), з) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) основните дейности на дадена група 
производители;
д) съдържанието, представянето и 
одобрението на плановете за 
признаване; 
е) условията, при които групите 
производители могат да искат 
промени в плановете за признаване;
ж) помощите за инвестиции; 
з) сливанията на групи производители 
и продължаването на помощта. 

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта 
и степента на съфинансиране, както и допустимостта на групата производители, 
представляват структурни елементи на помощта и затова трябва да попадат в
обхвата на основния акт. Останалите елементи (тук това са разпоредбите на член 
118, букви от г) до з)), свързани с прякото управление на групите производители, са в 
областта на единно прилагане на правото, следователно актове за изпълнение.

Изменение 52
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 126

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирани правомощия Финансиране на оперативните 
фондове

С цел да се осигури ефикасно, 
целенасочено и устойчиво 

Финансовите вноски в оперативния 
фонд, посочен в член 120, параграф 1, 
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подпомагане на организациите на 
производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците, чрез 
делегирани актове Комисията може 
да приема правила относно: 

се определят от организацията на 
производители.

a) оперативните фондове и 
оперативните програми, в това число 
правила относно: 

Всички производители имат 
възможност да се възползват от 
оперативния фонд и всички 
производители имат възможност 
демократично да участват в 
решения, свързани с използването на 
средствата на организацията на 
производители и финансовите вноски 
в оперативните фондове.

i) финансирането и използването на 
оперативните фондове;
ii) съдържанието, одобрението и 
изменението на оперативните 
програми;
iii) приемливостта на мерките, 
действията и разходите по дадена 
оперативна програма и допълнителни 
национални правила в това 
отношение; 
iv) взаимовръзката между 
оперативните програми и програмите 
за развитие на селските райони;
v) частичните оперативни програми;
vi) наблюдението и оценката на 
оперативните програми;
б) националната рамка и 
националната стратегия за 
оперативни програми, в това число 
правила относно:
i) структурата и съдържанието на 
националната рамка и националната 
стратегия;
ii) наблюдението, оценката и 
съобщенията по отношение на 
националната рамка и националните 
стратегии;
в) финансовата помощ от Съюза, в 
това число правила относно: 
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i) основата за изчисляване на 
финансовата помощ от Съюза, по-
специално стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
организация на производителите;
ii) приложимите референтни периоди 
за изчисляване на помощта;
iii) намаленията на правата на 
финансова помощ в случай на 
закъсняло подаване на заявленията за 
помощ;
iv) предоставянето и задържането на 
обезпеченията в случай на авансови 
плащания;
г) мерки за предотвратяване и 
управление на кризи, в това число 
правила относно:
i) избора на мерки за предотвратяване 
и управление на кризи; 
ii) определението на изтеглянето от 
пазара;
iii) предназначението на изтеглените 
от пазара продукти;
iv) максималното подпомагане при 
изтегляне от пазара;
v) предварителното нотифициране в 
случай на изтегляне от пазара;
vi) изчисляването на обема на 
предлаганата на пазара продукция в 
случай на изтегляне; 
vii) поставянето на емблемата на 
Европейския съюз върху опаковките 
на продуктите, предназначени за 
безвъзмездно разпространение;
viii) условията за получателите на 
изтеглени от пазара продукти;
ix) определенията за бране на плодове 
и зеленчуци, докато са още зелени, и 
за небране;
x) условията за прилагане на бране на 
плодове и зеленчуци, докато са още 
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зелени, и на небране; 
xi) целите на застраховането на 
реколтата;
xii) определението на неблагоприятно 
климатично явление;
xiii) условията за подпомагане за 
административните разходи по 
създаване на взаимоспомагателни 
фондове;
д) националната финансова помощ, в 
това число правила относно:
i) степента на организираност на 
производителите;
ii) измененията на оперативните 
програми;
iii) намаленията на правата на 
финансова помощ в случай на 
закъсняло подаване на заявленията за 
финансова помощ;
iv) предоставянето, освобождаването 
и задържането на обезпеченията в 
случай на авансови плащания;
v) максималния дял на възстановяване 
от страна на Съюза на националната 
финансова помощ.

Or. fr

Обосновка

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.
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Изменение 53
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 126 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 126 а
Допустимост на мерките, 

действията и разходите по дадена 
оперативна програма 

1. Държавите-членки определят в 
националната стратегия 
максималните проценти от фонда, 
които могат да бъдат изразходвани 
за индивидуална мярка и/или вид 
действие и/или разход, с цел да се 
гарантира подходящ баланс между 
различните мерки.
2. Държавите-членки могат да 
приемат разпоредби за допълнение на 
Регламент (ЕО) № 1182/2007 и на 
настоящия регламент относно 
допустимостта на мерките, 
действията и разходите в 
оперативните програми.

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта 
и степента на съфинансиране, както и допустимостта на оперативните фондове и 
оперативните програми представляват структурни елементи на помощта и затова 
трябва да попадат в обхвата на основния акт (тук това е разпоредбата на член 126, 
буква а), подточка iii). Останалите елементи, свързани с прякото управление на 
групите производители, са в областта на единно прилагане на правото, следователно 
актове за изпълнение.
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Изменение 54
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 126 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 126 б
Стойност на предлаганата на пазара 
продукция на дадена организация на 

производители
1. За целите на настоящата глава 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция на дадена 
организация на производители се 
изчислява въз основа на продукцията 
на членове на организации на 
производители, за която 
организацията на производителите е 
призната.
2. Стойността на предлаганата на 
пазара продукция включва 
продукцията на членовете, които 
напускат или се присъединяват към 
организацията на производители. 
Държавите-членки определят 
условията за избягване на двойното 
осчетоводяване. 
3. Стойността на предлаганата на 
пазара продукция не включва 
стойността на преработените 
плодове и зеленчуци или на всеки друг 
продукт, който не е продукт от 
сектора на плодове и зеленчуци.
При все това стойността на 
предлаганата на пазара продукция от 
плодове и зеленчуци, предназначени за 
преработване, преработени в един от 
преработените плодове и зеленчуци, 
посочени в част Х от приложение І 
или в какъвто и да е друг 
селскостопански продукт, посочен в 
настоящия член и описан по-
конкретно в приложение VІа от 
организация на производители, 
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асоциация на организации на 
производители или производители 
или кооперации, на които те са 
членове или от филиали, както е 
посочено в параграф 7 на настоящия 
член,  от тях самите или чрез 
възлагане на външни изпълнители, се 
изчислява като към фактурираната 
стойност на тези преработени 
продукти се прилага фиксирана сума, 
изразена под формата на процент.
Фиксираната сума е равна на:
а) 53% за плодовите сокове;
б) 73% за концентрираните сокове;
в) 77% за доматен концентрат;
г) 62% за замразени плодове и 
зеленчуци;
д) 48% за консервирани плодове и 
зеленчуци;
е) 70% консервирани гъби от вида 
Agaricus (култивирани гъби);
ж) 81% за плодове, временно 
консервирани в солена вода;
з) 81% за сушени плодове;
и) 27% за останалите преработени 
плодове и зеленчуци;
й) 12% за преработени ароматни 
растения;
к) 41% за червен пипер на прах. 
4. Държавите-членки могат да 
разрешат на организациите на 
производители да включват 
стойността на производните 
продукти в стойността на 
предлаганата на пазара продукция.
5. Стойността на предлаганата на 
пазара продукция включва 
стойността на пласираните 
изтеглени от пазара количества в 
съответствие с член 10, параграф 4, 
букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 
1182/2007, изчислена при средната 
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цена на продуктите, предлагани на 
пазара от организацията на 
производители през предходната 
година. 
6. Единствено продукцията на 
членовете на организацията на 
производители, предлагана на пазара 
от самата организация на 
производители, се взема предвид за 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция.  Продукцията на 
членовете на организацията на 
производители, предлагана на пазара 
от друга организация на 
производители, определена от 
тяхната организация в съответствие 
с член 213, параграф 2, буква б) и буква 
в) се взема предвид за стойността на 
предлаганата на пазара продукция на 
втората организация на 
производители. 
7. Предлаганата на пазара продукция 
от плодове и зеленчуци трябва де бъде 
фактурирана на етапа на „излизане 
от организацията на производители“, 
при целесъобразност като продукт, 
посочен в част ІХ на приложение І, 
подготвен и опакован без:
а) ДДС;
б) разходи за вътрешен транспорт 
при значително разстояние между 
пунктовете за централизирано 
събиране или опаковане и пункта за 
дистрибуция на организацията на 
производители.
За целите на буква б) на настоящата 
алинея държавите-членки определят 
намаленията, които да се прилагат 
към фактурираната стойност на 
продуктите при различните етапи на 
доставка и транспорт.
8. Стойността на предлаганата на 
пазара продукция може също така да 
бъде изчислена на етапа на излизане 
от филиала, при същата основа като 
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предвидената в параграф 6, при 
условие че поне 90 % от капитала на 
филиала се притежава от:
а) организацията на производители 
или асоциацията на организации на 
производители, или
б) при одобрение от страна на 
държавата-членка, от кооперациите, 
които са членове на организациите на 
производители или на асоциациите на 
организации на производители, ако 
това допринася за постигане на 
целите, изброени в член 3, параграф 1, 
букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 
1182/2007.
9. При намаляване на продукцията 
поради климатични явления, болести 
по растенията или животните или 
нашествия на вредители, в 
стойността на предлаганата на 
пазара продукция може да се включи 
всякакво застрахователно 
обезщетение във връзка с мерките за 
застраховане на реколтата, 
обхванати в раздел 6 на глава III, или 
еквивалентни мерки, предприемани 
от организацията на производители.

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта 
и степента на съфинансиране, както и допустимостта на оперативните фондове и 
оперативните програми представляват структурни елементи на помощта и затова 
трябва да попадат в обхвата на основния акт (тук това е разпоредбата на член 126, 
буква в), подточка i). Останалите елементи, свързани с прякото управление на 
групите производители, са в областта на единно прилагане на правото, следователно 
актове за изпълнение.
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Изменение 55
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 126 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 126 в
Максимално подпомагане при 

изтегляне от пазара;
1. Подпомагането при изтегляне от 
пазара, което включва участието на 
Съюза и участието на организацията 
на производители,  не надвишава 
размера, определен в приложение Х за 
всеки продукт, посочен в 
приложението. За други продукти 
държавите-членки определят 
максимален размер на подпомагането.
2. Изтеглените от пазара продукти 
не надвишават 5 % от обема на 
предлаганата на пазара продукция за 
всеки един продукт във всяка една 
организация на производители. 
Въпреки това този процент не 
отчита количествата, пласирани по 
един от начините, определени в букви 
а) и б) от член 10, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 1182/2007 или по 
какъвто и да е друг начин, одобрен от 
държавите-членки.
Обемът на предлаганата на пазара 
продукция съответства на средния 
обем от продукцията, предлагана на 
пазара през предходните три години. 
Ако тази информация не е налична, се 
използва обемът на предлаганата на 
пазара продукция, за която е 
призната организацията на 
производители.
Процентите, посочени в първа 
алинея, са средни годишни стойности 
за тригодишен период. Предвижда се 
допустимо годишно отклонение от 5 
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пункта.

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта 
и степента на съфинансиране, както и допустимостта на оперативните фондове и 
оперативните програми представляват структурни елементи на помощта и затова 
трябва да попадат в обхвата на основния акт (тук това е разпоредбата на член 126, 
буква г), подточка iv).  Останалите елементи, свързани с прякото управление на 
групите производители, са в областта на единно прилагане на правото, следователно 
актове за изпълнение.

Изменение 56
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 127

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема всички необходими 
мерки, свързани с настоящия подраздел, 
по отношение на: 

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема всички необходими 
мерки, свързани с настоящия подраздел, 
по отношение на: 

a) управлението на оперативните 
фондове и съобщенията във връзка с 
прогнозните суми на оперативните 
фондове;

a) управлението на оперативните 
фондове и съобщенията във връзка с 
прогнозните суми на оперативните 
фондове, взаимовръзката между 
оперативните програми и програмите 
за развитие на селските райони, 
частичните оперативни програми;

б) представянето на оперативните 
програми, в това число сроковете и 
изискваните придружаващи документи; 

б) представянето на оперативните 
програми, в това число сроковете и 
изискваните придружаващи документи; 

ба) националната рамка и 
националната стратегия за 
оперативни програми, в това число 
правила относно: 
i) структурата и съдържанието на 
националната рамка и националната 
стратегия; 
ii) наблюдението, оценката и 
съобщенията по отношение на 
националната рамка и националните 
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стратегии;
в) формат на оперативните програми; в) формат на оперативните програми;

г) управлението на наблюдението и
оценката на националните стратегии и 
оперативни програми съгласно 
член 126, буква а), подточка vi);

г) наблюдението и оценката на 
националните стратегии и оперативни 
програми;

га) финансовата помощ от Съюза, в 
това число правила относно: 
i) приложимите референтни периоди 
за изчисляване на помощта;
ii) намаленията на правата на 
финансова помощ в случай на 
закъсняло подаване на заявленията за 
помощ;
iii) предоставянето и задържането на 
обезпеченията в случай на авансови 
плащания;

д) съобщенията от държавите-членки до 
организациите на производители и 
асоциациите на организациите на 
производители по отношение на сумите 
на одобрената помощ; 

д) съобщенията от държавите-членки до 
организациите на производители и 
асоциациите на организациите на 
производители по отношение на сумите 
на одобрената помощ; 

е) заявленията за помощ и 
изплащанията на помощ, в това число 
авансовите и частичните плащания на 
помощта;

е) заявленията за помощ и 
изплащанията на помощ, в това число 
авансовите и частичните плащания на 
помощта;

еа) мерки за предотвратяване и 
управление на кризи, в това число 
правила относно:
i) избора на мерки за предотвратяване 
и управление на кризи; 
ii) определението на изтеглянето от 
пазара;
iii) предназначението на изтеглените
от пазара продукти;
iv) предварителното нотифициране в 
случай на изтегляне от пазара;
v) изчисляването на обема на 
предлаганата на пазара продукция в 
случай на изтегляне;
vi) поставянето на емблемата на 
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Европейския съюз върху опаковките 
на продуктите, предназначени за 
безвъзмездно разпространение;
vii) условията за получателите на 
изтеглени от пазара продукти;
viii) определенията за бране на 
плодове и зеленчуци, докато са още 
зелени, и за небране;

ж) заемите за финансиране на мерки за 
предотвратяване и управление на кризи;

ж) заемите за финансиране на мерки за 
предотвратяване и управление на кризи;

з) спазването на пазарните стандарти в 
случай на изтегляне на продукти;

з) спазването на пазарните стандарти в 
случай на изтегляне на продукти;

и) разходите за транспорт, сортиране и 
опаковане в случай на безвъзмездно 
разпространение;

и) разходите за транспорт, сортиране и 
опаковане в случай на безвъзмездно 
разпространение;

й) мерките за насърчаване, съобщаване 
и обучение в случай на предотвратяване 
и управление на кризи;

й) мерките за насърчаване, съобщаване 
и обучение в случай на предотвратяване 
и управление на кризи;

йа) условията за прилагане на бране 
на плодове и зеленчуци, докато са още 
зелени, и на небране; 
йб) целите на застраховането на 
реколтата;
йв) определението на неблагоприятно 
климатично явление;
йг) условията за подпомагане за 
административните разходи по 
създаване на взаимоспомагателни 
фондове;

к) управлението на мерките за 
застраховане на реколтата;

к) управлението на мерките за 
застраховане на реколтата;

ка) националната финансова помощ, в 
това число правила относно:
i) степента на организираност на 
производителите;
ii) измененията на оперативните 
програми;
iii) намаленията на правата на 
финансова помощ в случай на 
закъсняло подаване на заявленията за 
финансова помощ;



PE467.307v01-00 36/84 AM\871548BG.doc

BG

iv) предоставянето, освобождаването 
и задържането на обезпеченията в 
случай на авансови плащания;
v) максималния дял на възстановяване 
от страна на Съюза на националната 
финансова помощ.

л) разпоредбите относно държавните 
помощи за мерки за предотвратяване и 
управление на кризи;

л) разпоредбите относно държавните 
помощи за мерки за предотвратяване и 
управление на кризи;

м) разрешението за изплащане на 
национална финансова помощ;

м) разрешението за изплащане на 
национална финансова помощ;

н) кандидатстването и изплащането на 
национална финансова помощ;

н) кандидатстването и изплащането на 
национална финансова помощ;

о) възстановяването на разходите за 
национална финансова помощ.

о) възстановяването на разходите за 
национална финансова помощ.

Or. fr

Обосновка

Финансирането, основата за изчисляване на помощта, прагът и таванът на помощта 
и степента на съфинансиране, както и допустимостта на оперативните фондове и 
оперативните програми представляват структурни елементи на помощта и затова 
трябва да попадат в обхвата на основния акт (тук това е разпоредбата на член 126, 
буква г), подточка iv). Останалите елементи, свързани с прякото управление на 
групите производители, са в областта на единно прилагане на правото, следователно 
актове за изпълнение.

Изменение 57
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 128 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

предоставяне на децата в учебните 
заведения, в това число детски градини, 
други предучилищни заведения, 
начални и средни училища, на продукти 
от секторите на плодовете и 
зеленчуците, преработените плодове и 

a)предоставяне на децата в учебните 
заведения, управлявани или признати 
от държавата-членка, в това число 
детски градини, други предучилищни 
заведения, начални и средни училища, 
на продукти от секторите на плодовете 
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зеленчуци и на бананите; и зеленчуците, преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите; 

Or. de

Изменение 58
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 128 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изготвянето на своите стратегии 
държавите-членки съставят списък на 
продукти от секторите на плодовете и 
зеленчуците, преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, които са 
допустими съгласно тяхната съответна 
схема. Този списък обаче не включва 
продукти, изключени с мярка, приета от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 129. Те избират 
продуктите въз основа на обективни 
критерии, които могат да включват 
сезон, наличност на продуктите или 
екологични съображения. В това 
отношение държавите-членки могат да 
отдават предпочитание на продукти с 
произход от ЕС.

3. При изготвянето на своите стратегии 
държавите-членки съставят списък на 
продукти от секторите на плодовете и 
зеленчуците, преработените плодове и 
зеленчуци и на бананите, които са 
допустими съгласно тяхната съответна 
схема. Този списък обаче не включва 
продукти, изключени с мярка, приета от 
Комисията чрез делегирани актове 
съгласно член 129. В надлежно 
обосновани случаи стратегиите 
могат да предвиждат, че тези 
продукти отговарят на условията за 
получаване на помощ, ако към тях са 
прибавени единствено ограничени 
количества от веществата, изброени 
в приложение І.
Държавите-членки гарантират, че 
компетентните им органи в 
областта на здравеопазването 
одобряват списъка на продуктите, 
които се ползват с помощ по силата 
на схемата. 
Те избират продуктите въз основа на 
обективни критерии, които могат да 
включват сезон, наличност на 
продуктите или екологични 
съображения. В това отношение 
държавите-членки могат да отдават 
предпочитание на продукти с произход 
от ЕС.
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Or. de

Изменение 59
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 128 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Стратегиите на държавите-
членки уточняват:
– целевата група на схемата;
– добавената стойност на схемата, 
по-специално в случаите, когато 
продуктите се консумират по 
изключение с други храни,
– мерките за контрол,
– свързаните мерки (например 
изработване на уеб сайтове, 
посещения на производствени 
стопанства), 
– географското или 
административното равнище, на 
което се изпълнява схемата. 

Or. de

Изменение 60
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 128 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 128 а
Разходи, отговарящи на условията

1. Следните разходи отговарят на 
условията за получаване на помощ от 
Общността: 



AM\871548BG.doc 39/84 PE467.307v01-00

BG

а) Разходи за плодове и зеленчуци, за 
преработени плодове и зеленчуци, 
както и за продукти от банани, 
попадащи в обхвата на схемата 
„плодове в училище“, доставени на 
учебните заведения;
б) Допълнителните разходи, т.е. 
разходи, които имат пряка връзка с 
прилагането на схемата „плодове в 
училище“, тоест най-вече:
i) разходите за закупуване, наемане и 
лизинг на оборудване, ако е предвидено 
в стратегиите; 
ii) разходите за предвидените 
инспекции и оценки в пряка връзка със 
схемата; 
iii) разходите за комуникационни 
дейности, включително разходите за 
плаката „европейска схема: плодове в 
училище“.
Когато разходите за транспорт и 
предоставяне на продуктите, 
обхванати от схемата за  предлагане 
на плодове в училищата се 
фактурират отделно, те не 
надвишават 3% от разходите, 
свързани с продуктите. Когато 
плодовете се доставят безплатно на 
учебните заведения, държавите-
членки могат да приемат фактури за 
транспорт и предоставяне при 
условие че е определен таван в 
стратегиите на държавата-членка.  
Разходите за комуникация, посочени в 
първа алинея, буква б), подточка  iii) 
не могат да бъдат финансирани от 
други схеми за помощ от Общността. 
2. Общата стойност на разходите, 
посочени в параграф 1, първа алинея, 
буква б), подточки i) и iii), 
представлява определена стойност и 
за нея има таван, който не надвишава 
5% от  общата помощ от 
Общността, определена за 
държавата-членка. 
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По време на годината, през която се 
извършва оценяването, общата 
стойност на разходите, посочени в 
параграф 1, първа алинея, буква б), 
подточка  i) и ii) не надвишава 10% от 
общата помощ от Общността, 
определена за държавата-членка за 
годината на оценяването.

Or. de

Изменение 61
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 128 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 128 б
Общи условия за отпускане на 

помощта
1. Държавите-членки гарантират, че 
помощта, предвидена в рамките на 
стратегията им, се предоставя на 
заявителите на помощ, когато 
последните да подали валидно 
заявление за помощ на 
компетентните им органи. 
Заявлението за помощ е валидно само 
ако е подадено от заявител, който е 
одобрен за тази цел от 
компетентните органи на 
държавата-членка, в която се намира 
учебното заведение, на което се 
доставят продуктите.  
2. Държавите-членки могат да 
одобрят следните заявители: 
а) образователни заведения; 
б) училищни органи по отношение на 
продуктите, раздадени на децата в 
тяхната област; 
в) доставчици и/или дистрибутори на 
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продуктите; 
г) организации, действащи от името 
на едно или повече учебни заведения 
или училищни органи и създадени 
специално с тази цел; 
д) всяка друга публична или частна 
организация, чиято роля е да 
управлява: 
i) предоставянето на плодове и 
зеленчуци, на преработени плодове и 
зеленчуци и на продукти от банани на 
учебните заведения в рамките на 
схемата за предлагане на плодове в 
училищата, въведена по силата на 
настоящия регламент или приведена 
в съответствие с него; 
ii) оценяването и/или комуникацията. 

Or. de

Изменение 62
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 128 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 128 в
Общи условия за одобряване на 

лицата, подали заявление за помощ
1. Одобрението се дава, при условие че 
заявителят поеме към компетентния 
орган следните задължения в писмена 
форма:  
а) да използва продуктите по схема за 
предлагане на плодове в училищата, 
създадена по силата на настоящия 
регламент или обвързана с него, за 
консумация от децата в неговото 
учебно заведение или в заведенията, 
по отношение на които подава 
заявление за помощ;
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б) да върне всяка помощ, която е 
изплатена неправомерно за 
съответните количества, ако се 
установи, че продуктите не са били 
предоставени на предвидените целеви 
групи или че помощта е била 
изплатена за продукти, които не 
отговарят на условията за 
финансиране съгласно настоящия 
регламент; 
в) в случай на измама или груба 
небрежност да изплати разликата 
между платената първоначално сума 
и сумата, на която има право 
заявителят; 
г) да предоставя допълнителни 
документи при поискване от страна 
на компетентните органи;
д) да допусне всякаква проверка, 
наредена от компетентния орган на 
държавата-членка, по-специално 
подробен преглед на отчетността и 
физическа проверка. 
Държавите-членки могат да 
обвържат своето одобрение с 
поемането от заявителя на 
допълнителни задължения в писмена 
форма към компетентния орган.
2. Ако се установи, че даден заявител 
вече не отговаря на условията за 
одобрението или не изпълнява други 
задължения, произтичащи от 
настоящия регламент, одобрението 
се прекратява временно или се 
оттегля в зависимост от характера 
на нередността за период, вариращ 
от един до дванадесет месеца. Такива 
мерки не се предприемат при 
форсмажорни обстоятелства или ако 
държавата-членка установи, че 
нередността не е извършена 
умишлено или по небрежност или че 
тя е маловажна. Веднъж оттеглено, 
одобрението може да бъде 
възстановено по молба на заявителя 
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след период от минимум 12 месеца.

Or. de

Изменение 63
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 129 заличава се
Делегирани правомощия

1. С цел да се насърчи изграждането
на здравословни хранителни навици у 
децата, чрез делегирани актове 
Комисията може да приемa правила 
относно: 
а) продуктите, които не са 
допустими за схемата;
б) целевата група на схемата;
в) националните или регионални 
стратегии, които държавите-членки 
трябва да разработят, за да се 
ползват от помощта, в това число 
съпътстващите мерки;
г) одобрението и подбора на 
кандидатите за помощ.

Or. de

Изменение 64
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приемa всички необходими 

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приемa всички необходими 
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мерки, свързани с настоящия подраздел, 
по-специално по отношение на: 

мерки, свързани с настоящия подраздел, 
по-специално по отношение на: 

а) окончателното разпределение на 
помощта между държавите-членки;

а) помощта, отпусната за 
предоставяне на плодове на децата в 
учебните заведения;

б) заявленията за помощ и 
плащанията;

б) окончателното разпределение на 
помощта между държавите-членки;

в) проверките; в) общите условия за отпускане на 
помощта; 

г) методите за популяризиране и 
мерките за изграждане на мрежи по 
отношение на схемата;

г) специфичните условия за 
одобряването на определени 
заявители и временното 
прекратяване или оттеглянето на 
одобрението; 

д) предоставянето на информация на 
Комисията.

д) заявленията и изплащането на 
помощта;

е) проверките и санкциите;

ж) наблюдението и оценката; 
з) методите за популяризиране и 
мерките за изграждане на мрежи по 
отношение на схемата;
и) предоставянето на информация на 
Комисията;
й) разпоредбите, свързани с 
финансовата подкрепа от 
Комисията.

Or. de

Изменение 65
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 138 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките по параграф 1 се отнасят до 
вината със защитено наименование за 
произход или защитено географско 
указание или вината с означение на 

2. Мерките по параграф 1 се отнасят до 
вината със защитено наименование за 
произход или защитено географско 
указание или вината с означение на 
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винения сорт лоза. винения сорт лоза.

Тези вина отговарят на условията за 
популяризиране на пазарите на трети 
държави, ако: 
а) продуктите са предназначени за 
пряка консумация, възможности за 
износ или потенциални нови пазарни 
канали съществуват за тях в 
третата държава и те предоставят 
висока добавена стойност; 
б) произходът на продукта е посочен 
като част от информацията или от 
дейността за популяризиране в случай 
на вино с географско указание; 
в) подпомаганата дейност е ясно 
определена, като се включва 
спецификация на продуктите, които 
могат да бъдат взети предвид, 
пазарната операция и очакваните 
разходи;  
г) подпомагането на дейността за 
популяризиране и информиране не 
надхвърля три години за даден 
бенефициер в дадена трета държава; 
при все това то може да бъде 
подновено еднократно за период, не 
по-дълъг от две години; 
д) съдържанието на информацията 
и/или популяризирането се основава 
на присъщите качества на виното и е 
съобразено със законодателството, 
приложимо в третата държава, към
която то е насочено; 
е) бенефициерите разполагат с 
достатъчен капацитет, за да се 
справят със специфичните 
ограничения в търговията с трети 
държави, и с необходимите ресурси за 
гарантиране на възможно най-
ефективно прилагане на мярката. 
Държавите-членки по-специално 
проверяват дали са налице 
достатъчно продукти в качествено и 
количествено отношение с оглед на 
задоволяването на пазарното търсене 
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в дългосрочен план след приключване 
на дейността за популяризиране. 
Бенефициерите могат да бъдат 
частни дружества, професионални 
организации, организации на 
производители, междубраншови 
организации или, когато държавата-
членка реши, публични органи. 
Държавите-членки не могат в 
никакъв случай да определят правен 
орган да бъде единствен бенефициер 
на мярката за популяризиране. 
Отдава се предпочитание на микро-, 
малки и средни предприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията, както и на колективни 
марки. 

Or. fr

Изменение 66
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Обичайно обновяване на лозя, които 
са приключили естествения си 
жизнен цикъл“ означава засаждане на 
същия парцел земя със същия сорт в 
съответствие със същата система 
на култивиране на лозя. Държавите-
членки могат да установят 
допълнителни спецификации, особено 
по отношение на възрастта на 
заменените лозя.

Or. fr

Обосновка

Определенията са важни елементи, които следва да се основават на базисния акт (използване 
на определението, фигуриращо в член 6 от Регламент (ЕО) № 555/2008).
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Изменение 67
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 3 – алинеи 2 и 2а (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането не обхваща обичайното 
обновяване на лозя, които са 
приключили естествения си жизнен 
цикъл.

Подпомагането не обхваща обичайното 
обновяване на лозя, които са 
приключили естествения си жизнен 
цикъл, т.е. засаждането на същия 
парцел земя със същия сорт в 
съответствие със същата система 
на култивиране на лозя.

Държавите-членки могат да 
установят допълнителни 
спецификации, особено по отношение 
на възрастта на заменените лозя.

Or. fr

Изменение 68
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта за покриване на разходите 
по преструктуриране и конверсия не 
обхваща разходите за придобиване на 
селскостопански превозни средства.

Or. fr
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Изменение 69
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 139 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Държавите-членки определят 
подробни правила относно обхвата и 
равнището на подпомагане. 
Правилата могат да предвиждат по-
специално плащането на фиксирани 
суми, максималните равнища на 
помощта за хектар и корекциите на 
помощта на базата на обективни 
критерии. В случай че използваните 
права на засаждане не са последица 
от действие по преструктуриране, 
както и с оглед да се избегне 
нарушаване на конкуренцията, 
помощта се намалява съответно, за 
да се отчете фактът, че 
използваните права на засаждане не 
са предизвикали никакви разходи по 
изкореняване. 
Помощта се изплаща за засадената 
площ, определена съгласно член 75, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
555/2008 на Комисията от 27 юни 
2008 г. относно определяне на 
подробни правила за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета 
относно общата организация на 
пазара на вино по отношение на 
програмите за подпомагане, 
търговията с трети страни, 
производствения потенциал и 
проверките в лозаро-винарския 
сектор1. 
___________
1ОВ L 170, 30.6.2008 г., стр. 1.

Or. fr
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Изменение 70
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 140 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оставянето на гроздето с търговско 
качество върху насажденията в края 
на нормалния производствен цикъл 
(небране) не се счита за събиране на 
реколтата на зелено. 

Or. fr

Изменение 71
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 140 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оставянето на гроздето с търговско 
качество върху насажденията в края 
на нормалния производствен цикъл 
(небране) се счита за събиране на 
реколтата на зелено.

Or. fr

Обосновка

Определенията са важни елементи, които следва да се основават на базисния акт (използване 
на определението, фигуриращо в член 11 от Регламент (ЕО) № 555/2008).
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Изменение 72
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 140 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Площта от всеки парцел, за която 
се отпуска помощ за събиране на 
реколта на зелено, не се отчита при 
пресмятането на размера на добива, 
посочен в техническите 
спецификации на вината с географско 
указание.

Or. fr

Изменение 73
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изразът „неблагоприятни 
климатични събития“ има същото 
значение, както в член 2, параграф 8 
от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на 
Комисията.

Or. fr

Обосновка

Определенията са важни елементи, които следва да се основават на базисния акт (използване 
на определението, фигуриращо в член 16 от Регламент (ЕО) № 555/2008).
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Изменение 74
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 142 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Застраховането на реколтата 
може да се въведе от държавите-
членки в техните програми за 
подпомагане при следните условия:
а) държавите-членки определят 
подробни разпоредби за прилагането 
на мерките за застраховане на 
реколтата, включително разпоредби, 
които са необходими, за да се 
гарантира, че тези мерки не 
нарушават конкуренцията на 
застрахователния пазар; 
б) производителите, 
кандидатстващи по схемата, 
предоставят информация относно 
своята застрахователна полица на 
националните органи, с оглед да се 
позволи на държавите-членки да 
спазят условието, посочено в 
параграф 2;
в) държавите-членки определят горни 
граници за сумите, които могат да 
бъдат отпускани за подпомагане, с 
оглед на спазването на условията, 
посочени в параграф 3.
По целесъобразност държавите-
членки определят равнището на 
подпомагане въз основа на 
стандартните разходи и 
стандартните предположения за 
загубата на доход. Държавите-членки 
следят за това, изчисленията: 
i) да съдържат само проверими 
елементи; 
ii) да са основани на стойности, 
установени посредством съответно 
експертно становище; 
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iii) да посочват ясно източника на 
стойностите; 
iv) да са диференцирани, като са 
съобразени с регионалните или 
местни условия, според случая. 

Or. fr

Изменение 75
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 143 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите, свързани с 
разработването на нови продукти, 
процеси и технологии, посочени в 
буква б), се отнасят до 
подготвителната работа, например 
формулирането на идеите и 
изпитванията на продуктите, 
процесите и технологиите, както и 
съответните инвестиции в 
материални и/или нематериални 
активи, преди използването на 
новоразработените продукти, 
процеси и технологии за търговски 
цели. 

Or. fr

Изменение 76
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 143 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разходите, които отговарят на 
условията за финансиране, изключват 
елементите, посочени в член 71, 

3. Разходите, отговарящи на 
условията за финансиране, са: 
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параграф 3, букви а), б) и в) от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005.

а) разходите, свързани с 
изграждането, придобиването, 
включително чрез лизинг, или 
подобренията на недвижимо 
имущество; 
б) разходите, свързани със 
закупуването или ползването под 
наем с последващо изкупуване на нови 
съоръжения и оборудване, 
включително компютърни програмни 
продукти, до пазарната стойност на 
актива. Другите разходи, свързани с 
договора за наем с последващо 
изкупуване, като марж на 
лизингодателя, лихвени разходи за 
рефинансиране, общи разходи и 
разходи за застраховка, не се считат 
за допустими разходи; 
в) общите разходи, свързани с 
разходите, посочени в букви а) и б), 
по-специално хонорари на архитекти, 
инженери и консултанти, както и 
разходите, свързани с проучвания за 
осъществимост, придобиване на 
патентни права и лицензии. 
Чрез дерогация от буква б) и 
единствено по отношение на микро-, 
малките и средните предприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията държавите-членки могат 
при надлежно обосновани 
обстоятелства да определят 
условията, при които покупката на 
съоръжения втора употреба може да 
се разглежда като допустим разход.  
Простите заместващи инвестиции 
не са допустими разходи, за да се 
гарантира, че целта на мярката, а 
именно подобряване на 
приспособяването към търсенето на 
пазара и повишаване на 
конкурентоспособността, е 
постигната чрез тези инвестиции.



PE467.307v01-00 54/84 AM\871548BG.doc

BG

Разходите, които отговарят на 
условията за финансиране, изключват 
елементите, посочени в член 71, 
параграф 3, букви а), б) и в) от 
Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Or. fr

Изменение 77
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 143 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта включва обща сума, 
предназначена да компенсира 
разходите за събиране на тези 
продукти, която се превежда от 
дестилатора на производителя, ако 
съответните разходи се поемат от 
последния.

Or. fr

Изменение 78
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 143 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Помощта се изплаща на 
дестилатори, които преработват 
продукти, предоставени за 
дестилация, в суров алкохол с 
алкохолно съдържание от най-малко 
92 %. 

Or. fr
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Изменение 79
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 143 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите-членки могат да 
предвидят помощта да бъде 
изплатена авансово, при условие че 
бенефициерът е внесъл гаранция. 

Or. fr

Изменение 80
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 143 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите-членки приемат 
подробни правила за прилагане на 
мярката, предвидена в настоящия 
член.

Or. fr

Изменение 81
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 145 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 145 а
Административна взаимопомощ

Разпоредбите от настоящата глава 
не засягат прилагането на:  
а) специалните разпоредби, които 
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уреждат отношенията между 
държавите-членки в борбата им 
срещу измамата в лозаро-винарския 
сектор, доколкото те улесняват 
прилагането на настоящия 
регламент, 
б) правилата, отнасящи се до: 
i) наказателно производство или 
правна взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси, 
ii) процедурата по налагане на 
административни наказания. 

Or. fr

Изменение 82
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 146 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) относно критериите за 
допустимост на мерките за 
подпомагане, вида на разходите и 
дейностите, които са допустими за 
подпомагане, мерките, които не са 
допустими за подпомагане, и 
максималното равнище на 
подпомагане за всяка мярка;

заличава се

Or. fr

Изменение 83
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 146 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съдържащи общи разпоредби и заличава се
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определения за целите на настоящия 
раздел;

Or. fr

Изменение 84
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 146 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) съгласно които производителите 
изтеглят вторичните продукти от 
винопроизводството, изключенията 
от това задължение, за да се избегне 
допълнителната административна 
тежест, и разпоредби за доброволна 
сертификация на дестилерии;

заличава се

Or. fr

Изменение 85
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 174 – параграф 1 – алинеи 2а, 2б и 2в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За целите на прилагането на буква 
а), подточка iii), и буква б), подточка 
iii), „производство“ обхваща всички 
дейности от беритбата на гроздето 
до приключването на процеса на 
производство на виното, с изключение 
на процесите след производството.
2б. За целите на прилагането на буква 
б, подточка ii), частта от гроздето 
до 15 %, която може да е с произход 
извън определения географски район, 
трябва да произхожда от 
съответната държава-членка или 
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трета държава, в която се намира 
определеният район.
2в. Чрез дерогация от буква a), 
подточка iii), и буква б), подточка iii), 
и при условие че спецификацията на 
продукта, определена в член 175, 
параграф 2, предвижда това, продукт 
със защитено наименование за 
произход или географско указание 
може да подлежи на винификация: 
а) в район в непосредствена близост 
до съответния определен географски 
район, или 
б) в район, разположен в рамките на 
същата административна единица 
или в съседна административна 
единица в съответствие с 
националните правила, или 
в) в случай на трансгранично 
наименование за произход или 
географско указание, или когато 
съществува споразумение относно 
мерките за контрол между две или 
повече държави-членки или между 
една или повече държави-членки и 
една или повече трети държави, 
даден продукт със защитено 
наименование за произход или 
географско указание може да подлежи 
на винификация в район, който е 
разположен в непосредствена близост 
до въпросния определен район. 
Чрез дерогация от буква б), подточка 
iii), и при условие че спецификацията 
на продукта, определена в член 175, 
параграф 2, предвижда това, вината 
със защитено географско указание 
могат да продължат да подлежат на 
винификация извън районите, 
намиращи се в непосредствена 
близост до въпросния определен 
район, до 31 декември 2012 г. 
Чрез дерогация от буква а), подточка 
iii), и при условие че спецификацията 
на продукта, определена в член 175, 
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параграф 2, предвижда това, даден 
продукт може да бъде преработен в 
пенливо вино или искрящо вино със 
защитено наименование за произход 
извън районите, намиращи се в 
непосредствена близост до въпросния 
определен район, ако тази практика 
се е използвала преди 1 март 1986 г.

Or. fr

Изменение 86
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 175 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) очертаване на границите на
съответния географски район;

г) съответния географски район, чиито 
граници се определят подробно, точно 
и по недвусмислен начин;

Or. fr

Обосновка

Принципите за определяне на границите на географския район за вината със защитено 
наименование за произход или защитено географско указание са важен елемент и следва 
да се основават на базисния акт (използване в текста на разпоредбите на член 5 от 
Регламент (ЕО) № 607/2009).

Изменение 87
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 175 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) очертаване на границите на 
съответния географски район; 

г) очертаване на границите на 
съответния географски район подробно, 
точно и по недвусмислен начин;
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Or. fr

Изменение 88
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 177 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държава-членка или трета 
държава или техните съответни 
органи не могат да бъдат заявители.

Or. fr

Изменение 89
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 185 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Закрилата на наименование за 
произход или географско указание се 
прилага за цялото наименование, 
включително за съставните му 
елементи, при условие че сами по себе 
си те са отличителни. 
Неотличителен или родов елемент 
от защитено наименование за 
произход или географско указание не 
подлежи на закрила.
Наименованието, което подлежи на 
закрила, се регистрира само на езика 
(езиците), използван(и) за описание на 
въпросния продукт в определения 
географски район. 
Наименованието се регистрира, 
изписано в съответствие с начина 
(начините) на изписване на 
оригиналния език.
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Or. fr

Изменение 90
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 189 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадено изменение се счита за 
минимално, ако: 
а) не е свързано със съществените
характеристики на продукта; 
б) не изменя връзката;
в) не включва промяна на 
наименованието или на каквато и да 
било част от наименованието на 
продукта; 
г) не засяга определения географски 
район; 
д) не води до допълнителни 
ограничения относно предлагането на 
продукта на пазара.

Or. fr

Изменение 91
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 193 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
производството в определения 
географския район, чрез делегирани 
актове Комисията може да приеме:

заличава се

а) принципи за определяне на 
границите на географския район; и 
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б) определения, ограничения и 
дерогации, свързани с производството 
в определения географски район.

Or. fr

Изменение 92
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 193 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) принципи за определяне на 
границите на географския район; и 

заличава се

Or. fr

Обосновка

Принципите за определяне на границите на географския район за вината със защитено 
наименование за произход или защитено географско указание са важен елемент и следва 
да се основават на базисния акт.

Изменение 93
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 193 – параграф 3 - буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да приеме ограничения по 
отношение на вида на заявителя, 
който може да подаде заявка за 
правна закрила на наименование за 
произход или географско указание;

заличава се

Or. fr
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Изменение 94
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 193 – параграф 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да установи условията, при които 
дадено изменение се счита за 
несъществено по смисъла на член 189, 
параграф 2;

заличава се

Or. fr

Изменение 95
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 193 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел да се гарантира подходяща 
правна закрила, чрез делегирани 
актове Комисията може да приема 
ограничения относно защитеното 
наименование.

заличава се

Or. fr

Изменение 96
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 196 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 196 а
Условия за използване

1. Заявеното наименование за закрила 
се подава: 
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а) на официалния език (езици), 
регионалния език (езици) на 
държавата-членка или третата 
държава, от която произхожда 
наименованието, или; 
б) на езика, използван с търговско 
предназначение за това наименование. 
2. Наименованието, използвано на 
даден език, се отнася до 
специфичните продукти, посочени в 
член 173, параграф 1. 
3. Наименованието се регистрира, 
изписано в съответствие с начина 
(начините) на изписване на 
оригиналния език.

Or. fr

Изменение 97
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 196 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 196 б
Условия за валидност

1. Признаването на традиционно 
наименование се приема, ако: 
а) наименованието се състои 
изключително от: 
i) наименование, използвано 
традиционно в търговията в голяма 
част от територията на Съюза или 
на съответната трета държава, за 
разграничаване на специфичните 
категории лозаро-винарски продукти, 
посочени в член 173, параграф 1, или;
ii) наименование с репутация, 
използвано традиционно в 
търговията най-малкото на 
територията на държавата-членка 
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или на съответната трета държава, 
за разграничаване на специфичните 
категории лозаро-винарски продукти, 
посочени в член 173, параграф 1; 
б) наименованието отговаря на 
следните изисквания: 
i) да не е родово; 
ii) да бъде определено и регулирано в 
законодателството на държавата-
членка, или; 
iii) да подлежи на условията за 
използване, предвидени в правилата, 
приложими за винопроизводителите 
в съответната трета държава, 
включително правилата, 
произтичащи от представителни 
професионални организации. 
2. За целите на параграф 1, буква а), 
„традиционна употреба“ означава: 
а) най-малко пет години в случай на 
наименования, за които е подадено 
заявление на езика или езиците, 
посочени в член 196а, параграф 1, 
буква a);
б) най-малко петнадесет години в 
случай на наименования, за които е 
подадено заявление на езика, посочен в 
член 196а, параграф 1, буква б). 
3. За целите на параграф 1, буква б), 
подточка i), „родово“ означава, че 
дадено традиционно наименование, 
въпреки че е свързано със специфичен 
начин на производство или стареене 
или с качеството, цвета, типа 
местност или събитие, свързано с 
историята на лозаро-винарския 
продукт, се е превърнало в обичайно 
наименование за съответния лозаро-
винарски продукт в Съюза. 
4. Условието, посочено в параграф 1, 
буква б), не се прилага за 
традиционните наименования, 
посочени в член 196, буква б).
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Or. fr

Изменение 98
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 196 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 196 в
Заявители

1. Компетентните органи на 
държавите-членки или третите 
държави, или представителни 
професионални организации, 
установени в трети държави, могат 
да подадат до Комисията заявление 
за закрила на традиционни 
наименования по смисъла на член 196. 
2. „Представителна професионална 
организация“ означава всяка 
организация на производители или 
асоциация на организации на 
производители, приела едни и същи 
правила и развиваща дейност в даден 
лозаро-винарски район или в няколко 
лозаро-винарски района с 
наименование за произход или 
географско указание, когато в нея 
членуват най-малко две трети от 
производителите в района или 
районите с наименование за произход 
или географско указание, в който или 
които организацията развива 
дейност, и тя произвежда най-малко 
две трети от производството на 
района или районите. 
Представителните професионални 
организации могат да подават 
заявление за закрила само за 
произвежданите от тях вина.

Or. fr
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Изменение 99
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 196 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 196 г
Процедура за признаване

Всяко решение за отхвърляне или 
признаване на съответното 
традиционно наименование се взема 
от Комисията въз основа на 
доказателствата, с които тя 
разполага. Комисията взема под 
внимание дали са изпълнени 
условията, посочени в член 196, член 
196а и 196б или предвидени в член 
197а, параграф 3, или в член 197б. 
За решението за отказ се уведомяват 
възразяващият и органите в 
държавата-членка или третата 
държава, или представителната 
професионална организация, 
установена във въпросната трета 
държава. 

Or. fr

Изменение 100
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 197 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Традиционните наименования са 
защитени само на езика и за 
категориите лозаро-винарски 
продукти, посочени в заявлението, 
срещу: 
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а) всяка злоупотреба, дори ако 
защитеното наименование е 
придружено от израз като „стил“, 
„тип“, „метод“, „начин“, 
„имитация“, „с вкус на“, „способ“ или 
друг подобен израз; 
б) всяко друго невярно или въвеждащо 
в заблуждение означение на 
естеството, характеристиките или 
основните свойства на продукта 
върху вътрешната или външната 
опаковка, рекламни материали или 
документи, свързани с него; 
в) всяка друга практика, която би 
могла да въведе в заблуждение 
потребителите, по-специално да 
създаде впечатлението, че виното 
отговаря на условията за 
защитеното традиционно 
наименование.

Or. fr

Изменение 101
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 197 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Традиционните наименования, 
които са защитени в съответствие с 
членове 24, 28 и 29 от Регламент (EО) 
№ 753/2002, се ползват автоматично 
със закрила по настоящия регламент, 
при условие че: 
а) до 1 май 2009 г. до Комисията е 
подадено резюме на определението 
или условията за използване; 
б) държавите-членки или третите 
държави не са преустановили 
закрилата си за определени 
традиционни наименования.
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Or. fr

Изменение 102
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 197 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 197 а
Връзки с търговските марки

1. Когато традиционно наименование 
е защитено съгласно настоящия 
регламент, регистрацията на 
търговска марка, съответстваща на 
една от хипотезите по член 197, 
параграф 3, се отказва, ако 
заявлението за регистрация на 
търговската марка не се отнася за 
вина, които отговарят на условията 
за използване на това традиционно 
наименование, и заявлението е 
подадено след датата на представяне 
в Комисията на заявлението за 
предоставяне на закрила на 
традиционното наименование и 
впоследствие традиционното 
наименование е получило закрила. 
Търговски марки, регистрирани в 
нарушение на първа алинея, се 
обявяват за недействителни при 
подаване на искане съгласно 
приложимите процедури, определени 
в Директива 2008/95/EО на 
Европейския парламент и на Съвета 
или Регламент (EО) № 40/94 на 
Съвета. 
2. Търговска марка, съответстваща 
на една от хипотезите по член 197, 
параграф 3, за която е подадено 
заявление, която е регистрирана или 
която е установена вследствие на 
употреба, ако такава възможност е 
предвидена в съответното 
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законодателство, на територията на 
Съюза преди 4 май 2002 г. или преди 
датата на подаване на заявление до 
Комисията за закрила на 
традиционното наименование, може 
да продължи да се използва и 
подновява независимо от закрилата 
на традиционното наименование. В 
подобни случаи се разрешава 
използването на традиционното 
наименование успоредно със 
съответната търговска марка. 
3. Едно наименование не може да се 
ползва със закрила като традиционно 
наименование, когато в светлината 
на репутацията и известността на 
търговската марка тази закрила 
може да въведе потребителите в 
заблуждение по отношение на 
истинската идентичност, 
естеството, характеристиките или 
качеството на виното.

Or. fr

Изменение 103
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 197 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 197 б
Омоними

1. Наименование, за което е подадено 
заявление и което изцяло или 
отчасти е омоним с традиционно 
наименование, което вече е защитено 
съгласно настоящата глава, подлежи 
на закрила, като се спазва местното 
и традиционно използване и се 
отчита рискът от въвеждане в 
заблуждение. Омонимно 
наименование, което въвежда в 
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заблуждение потребителите относно 
естеството, качеството или 
истинския произход на продуктите, 
не се регистрира, дори ако 
наименованието е точно. 
Използването на защитени омонимни 
наименования зависи от наличието 
на достатъчно разграничения в 
практиката между омонима, 
защитен впоследствие, и 
традиционното наименование, което 
вече се ползва със закрила, като се 
взема предвид необходимостта от 
равно третиране на съответните 
производители и от това, да не се 
въвеждат в заблуждение 
потребителите. 
2. Параграф 1 се прилага mutatis 
mutandis за традиционни 
наименования, защитени преди 1 
август 2009 г., които са отчасти 
омонимни със защитено 
наименование за произход или 
географско указание или с 
наименованието на винен сорт лоза 
или неговите синоними, изброени в 
приложение XV. 

Or. fr

Изменение 104
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 197 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 197 в
Отмяна

Дадено традиционно наименование се 
отменя, ако то вече не отговаря на 
определението, установено в член 196, 
или на изискванията, посочени в 
членове 196а и 196б, член 197, 
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параграф 3, член 197а, параграф 3, или 
член 197б.

Or. fr

Изменение 105
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 197 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 197 г
Традиционни наименования на трети 

държави
1. Член 196 се прилага mutatis mutandis 
за наименования, които традиционно 
се използват в трети държави във 
връзка с лозаро-винарски продукти с 
географско указание от съответната 
трета държава.
2. За вината с произход от трети 
държави, чиито етикети носят 
незащитени традиционни указания, 
посочените традиционни указания 
могат да бъдат използвани върху 
етикетите на вината в 
съответствие с правилата, 
приложими в съответните трети 
държави, включително правилата, 
които произтичат от 
представителни професионални 
организации. 

Or. fr
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Изменение 106
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 198 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира подходяща 
правна закрила, чрез делегирани 
актове Комисията може да приеме 
разпоредби относно езика и 
изписването на наименованието, 
което предстои да получи правна 
закрила. 

заличава се

Or. fr

Изменение 107
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 198 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел да се гарантират законните 
права или интереси на производителите 
или операторите, чрез делегирани 
актове Комисията може да определи 
следното:

2. С цел да се гарантират законните 
права или интереси на производителите 
или операторите, чрез делегирани 
актове Комисията може да определи 
датата на подаване на заявка или искане. 

а) вида на заявителите, които могат 
да подават заявка за правна закрила 
на традиционно наименование;
б) условията за валидност на заявка 
за признаване на традиционно 
наименование;
в) основанията за подаване на 
възражение срещу предложено 
признаване на традиционно 
наименование; 
г) обхвата на правната закрила, в 
това число връзката с търговски 
марки, защитени традиционни 
наименования, защитени 
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наименования за произход или 
географски указания, омоними или 
определени наименования на винени 
сортове лози;
д) основанията за отмяна на 
традиционно наименование;
е) датата на подаване на заявка или 
искане.

Or. fr

Изменение 108
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 198 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се вземат предвид 
специфичните характеристики на 
търговията между Съюза и някои 
трети държави, чрез делегирани 
актове Комисията може да приеме 
условията, при които традиционните 
наименования могат да се използват 
за продукти от трети държави, и да 
предвиди дерогации от член 196.

заличава се

Or. fr

Изменение 109
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 202

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако не е предвидено друго от 
настоящия регламент, 
Директива 2008/95/EО, 
Директива 89/396/EИО на Съвета, 

1. Освен ако не е предвидено друго от 
настоящия регламент, 
Директива 2008/95/EО, 
Директива 89/396/EИО на Съвета, 



AM\871548BG.doc 75/84 PE467.307v01-00

BG

Директива 2000/13/EО на Европейския 
парламент и на Съвета и 
Директива 2007/45/EО на Европейския 
парламент и на Съвета се прилагат при 
етикетирането и представянето на 
продуктите, попадащи в техните 
приложни полета.

Директива 2000/13/EО на Европейския 
парламент и на Съвета и 
Директива 2007/45/EО на Европейския 
парламент и на Съвета се прилагат при 
етикетирането и представянето на 
продуктите, попадащи в техните 
приложни полета. Етикетирането на 
продуктите, посочени в приложение 
XII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, 
не може да бъде допълвано с други 
данни, освен предвидените в 
настоящия регламент, освен ако 
данните отговарят на изискванията 
по член 2, параграф 1, буква а) от 
Директива 2000/13/EО.
2. Когато една или повече от 
съставките, изброени в приложение 
IIIa към Директива 2000/13/EО, се 
намират в един от продуктите, 
посочени в приложение XII, част II 
към настоящия регламент, те 
задължително трябва да бъдат 
обозначени върху етикета, 
предшествани от термина 
„съдържа“. 
За сулфитите могат да бъдат 
използвани следните термини: 
„сулфити“ или „серен диоксид“. 
3. Задължителното етикетиране, 
посочено в параграф 2, може да бъде 
придружено от използването на 
пиктограма, която се определя чрез 
акт за изпълнение.

Or. fr

Изменение 110
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 203 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, буква 
а) за вина, чиито етикети включват 

2. Чрез дерогация от параграф 1, буква 
а) за вина, чиито етикети включват 
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защитеното наименование за произход 
или защитеното географско указание, 
може да не се посочва категорията 
лозаро-винарски продукт.

защитеното наименование за произход 
или защитеното географско указание, и 
за качествени пенливи вина, чиито 
етикети съдържат термина „Sekt“, 
може да не се посочва категорията 
лозаро-винарски продукт.

Or. fr

Изменение 111
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 204 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 204 а
Обозначение за стопанство

1. Наименованията за обозначаване на 
стопанство — с изключение на 
обозначението за наименованието на 
бутилиращото предприятие, 
производителя или търговеца — за 
които е издадено разрешение съгласно 
процедурата, предвидена в параграф 3, 
се запазват за вина със защитено 
наименование за произход или 
географско указание, при условие че: 
а) виното е произведено 
изключително от грозде, добито от 
лозя, използвани от това стопанство; 
б) винопроизводството се извършва 
изцяло в това стопанство; 
в) държавите-членки регламентират 
употребата на съответните си 
наименования, за които е издадено 
разрешение съгласно процедурата, 
предвидена в параграф 3. Третите 
държави определят правилата за 
използване, приложими за техните 
съответни наименования, за които е 
издадено разрешение съгласно 
процедурата, предвидена в параграф 3, 
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включително правилата, 
произхождащи от представителни 
професионални организации. 
2. Наименованието на стопанството 
може да бъде използвано от други 
оператори, участващи в предлагането 
на продукта на пазара, само когато 
съответното стопанство е съгласно 
с това използване.
3. Комисията разрешава чрез акт за 
изпълнение наименованията за 
обозначаване на дадено стопанство 
въз основа на заявление, подадено от 
компетентните органи на държава-
членка или на трета държава.

Or. fr

Изменение 112
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 207 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира съответствието 
с хоризонталните правила, свързани с 
етикетирането и представянето, и да се 
отчетат специфичните характеристики 
на лозаро-винарския сектор, чрез 
делегирани актове Комисията може да 
приеме определения, правила и 
ограничения относно:

1. С цел да се гарантира съответствието 
с хоризонталните правила, свързани с 
етикетирането и представянето, и да се 
отчетат специфичните характеристики 
на лозаро-винарския сектор, чрез 
делегирани актове Комисията може да 
приеме определения, правила и 
ограничения относно:

а) представянето и използването на 
данни върху етикетите, различни от 
предвидените е настоящия раздел;
б) определени задължителни данни, по-
специално: 

а)
определени задължителни данни, по-
специално:

i) термини, които следва да се използват 
за формулиране на задължителните 
данни, и условията за тяхната употреба;

i) термини, които следва да се използват 
за формулиране на задължителните 
данни, и условията за тяхната употреба;
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ii) термини, които се отнасят до 
стопанство, и условията за тяхната 
употреба; 
iii) разпоредби, които разрешават на 
държавите-членки производителки да 
въвеждат допълнителни правила, 
свързани със задължителните данни;
iv) разпоредби, които разрешават 
допълнителни дерогации, в 
допълнение към посочените в 
член 203, параграф 2, що се отнася до 
непосочването на категорията 
лозаро-винарски продукт; и
v) разпоредби относно използването на 
езици;

ii) разпоредби относно обозначението 
на мястото, откъдето произхожда 
виното;

в) незадължителни данни, по-специално: б) незадължителни данни, по-
специално:

i) термини, които следва да се използват 
за формулиране на незадължителните 
данни, и условията за тяхната употреба;

i) термини, които следва да се използват 
за формулиране на незадължителните 
данни, и условията за тяхната употреба;

ii) разпоредби, които разрешават на 
държавите-членки производителки да 
въвеждат допълнителни правила, 
свързани с незадължителните данни;

ii) разпоредби, които разрешават на 
държавите-членки производителки да 
въвеждат допълнителни правила, 
свързани с незадължителните данни;

г) представянето, по-специално: в) представянето, по-специално:

i) условията за употреба на някои форми 
на бутилки, както и списък на някои 
специфични форми на бутилки; 

i) условията за употреба на някои форми 
на бутилки, както и списък на някои 
специфични форми на бутилки; 

ii) условията за употреба на бутилки и 
тапи от типа за „пенливо вино“; 

ii) условията за употреба на бутилки и 
тапи от типа за „пенливо вино“; 

iii) разпоредби, които разрешават на 
държавите-членки производителки да 
въвеждат допълнителни правила, 
свързани с представянето;

iii) разпоредби, които разрешават на 
държавите-членки производителки да 
въвеждат допълнителни правила, 
свързани с представянето;

iv) разпоредби относно използването 
на езици.

iv) разпоредби относно замяната на 
определени указания с равнозначни 
термини на друг официален език на 
Съюза. 

Or. fr
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Изменение 113
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 230

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се гарантира ясното 
определяне на целите и отговорностите 
на организациите на производители, 
групите производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците, организациите 
на оператори в сектора на маслиновото 
масло и трапезните маслини и 
междубраншовите организации, така че 
да се допринася за ефективността на 
действията на тези организации и групи, 
чрез делегирани актове Комисията може 
да приема правила за следното:

С цел да се гарантира ясното определяне 
на целите и отговорностите на 
организациите на производители, 
групите производители в сектора на 
плодовете и зеленчуците, организациите 
на оператори в сектора на маслиновото 
масло и трапезните маслини и 
междубраншовите организации, така че 
да се допринася за ефективността на 
действията на тези организации и групи, 
чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки
за следното:
а) изискванията, приложими за 
организации на производители и 
асоциации на организации на 
производители и групи оператори:

а) конкретните цели, които си поставят 
тези групи и организации,

i) конкретните цели, които си поставят 
тези групи и организации;

уставите, признаването, структурата, 
правосубектността, членството, 
размера, отчетността и дейностите 
на тези групи и организации, 
произтичащите от признаването 
последици, оттеглянето на 
признаването, дерогации относно 
минималния размер и сливания;

ii) уставите, подробните правила за 
упражняване на демократичен 
контрол в организациите на 
производителите;

iii) условията за предоставяне на 
признаването или на плана за 
признаване, структурата, 
правосубектността, условията за 
членство, включително за членове, 
които не са производители, в 
организациите на производители, и за 
членове, които не са организации на
производители, в асоциации на 
организации на производители;
iv) размера и условията за определяне 
на размера;
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v) отчетността и дейностите на 
тези групи и организации, 
произтичащите от признаването 
последици;
vi) дерогации относно минималния 
размер и сливания; 

б) разширяването на обхвата на 
определени правила на 
междубраншови организации, за да 
включат нечленове;

б) разширяването на обхвата на 
определени правила, за да се включат 
нечленове, и процедурата за 
разширяване на обхвата на 
правилата;

в) транснационални организации на 
производители и транснационални 
асоциации на организации на 
производители, включително 
административно съдействие от 
съответните компетентни органи в 
случай на транснационално 
сътрудничество;

i) транснационални организации на 
производители и транснационални 
асоциации на организации на 
производители, включително 
административно съдействие от 
съответните компетентни органи в 
случай на транснационално 
сътрудничество;

г) възлагане на дейности на външни 
изпълнители и осигуряване на
технически средства от организациите 
на производители или асоциациите на 
организации на производители;

ii) възлагане на дейности на външни 
изпълнители и осигуряване на 
технически средства от организациите 
на производители или асоциациите на 
организации на производители;

д) минималния обем или стойност на 
годната за предлагане на пазара 
продукция на дадена организация на 
производители;

iii) минималния обем или стойност на 
годната за предлагане на пазара 
продукция на дадена организация на 
производители;

е) дерогации от изискванията, 
определени в членове 209, 210 и 212;
ж) санкции в случай на неспазване на 
критериите за признаване.
2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
необходимите мерки, свързани с 
настоящата глава, по-специално 
относно:
а) нотификациите, които следва да 
извършат държавите-членки;

iv) нотификациите, които следва да 
извършат държавите-членки;

б) заявления за признаване на 
организация на производители;

v) заявления за признаване;

в) прилагането на плановете за 
признаване от групите 

vi) подробни правила за контрол и 
проверки;
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производители;
г) разширяването на обхвата на 
признаването;

vii) подробни правила за налагане на 
санкции в случай на неспазване на 
критериите за признаване. 

д) проверки и контрол.

Or. fr

Обосновка

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le secteur 
des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive incombe 
aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, l'ensemble des dispositions doit 
relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci de clarté juridique, il convient de 
regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées à la Commission 
s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par mesure dans un article 
ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Изменение 114
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 238 – параграф 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се отчете развитието на 
търговията и пазарните промени, 
нуждите на съответните пазари и, 
когато е необходимо за наблюдение на 
вноса на въпросните продукти, чрез 
делегирани актове Комисията може да 
определи:

1. С цел да се отчете развитието на 
търговията и пазарните промени, 
нуждите на съответните пазари и, 
когато е необходимо, за наблюдение на 
вноса на въпросните продукти, 
Комисията, след като публикува 
проведеното проучване на 
въздействието, може да определи чрез 
делегирани актове:

Or. fr

Обосновка

Продуктите, за които се изисква лицензия за внос, са чувствителни продукти, като всяка 
промяна следва да бъде подложена на проучване на въздействието, което се публикува 
предварително, така че законодателят и операторите да имат време да се запознаят с 
въздействието на предвидената мярка. 
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Изменение 115
Michel Dantin

Предложение за регламент
Член 268 – параграф 1 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се отчете развитието на 
търговията и пазарните промени, 
нуждите на съответните пазари и, 
когато е необходимо за наблюдение на 
износа на въпросните продукти, чрез 
делегирани актове Комисията може да 
определи:

1. С цел да се отчете развитието на 
търговията и пазарните промени, 
нуждите на съответните пазари и, 
когато е необходимо за наблюдение на 
износа на въпросните продукти, 
Комисията, след като публикува 
проведеното проучване на 
въздействието, може да определи чрез 
делегирани актове:

Or. fr

Обосновка

Продуктите, за които се изисква лицензия за износ, са чувствителни продукти, като всяка 
промяна следва да бъде подложена на проучване на въздействието, което се публикува 
предварително, така че законодателят и операторите да имат време да се запознаят с 
въздействието на предвидената мярка. 

Изменение 116
Peter Jahr

Предложение за регламент
Член 314 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предоставят се следните суми по 
календарни години:

2. Предоставят се следните суми по 
календарни години:

– 2009 г.: 40 660 000 EUR;
– 2010 г.: 82 110 000 EUR; – 2010 г.: 82 110 000 EUR;

– от 2011 г. нататък: 122 610 000 EUR. – от 2011 г. нататък: 122 610 000 ЕUR.

Or. de
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Изменение 117
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение V - част A - раздел III - точка 2 - алинея 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

На държавите-членки се предоставя 
възможност да разделят всеки от 
класовете, предвидени в точки 1 и 2, 
най-много на три подкласа.

Or. fr

Обосновка

Кодификацията на Общия регламент за ООП следва да се основава на действащото 
законодателство. Следователно е уместно да се използва целият текст на 
съществуващото приложение.

Изменение 118
Michel Dantin

Предложение за регламент
Приложение V – част В – раздел III 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кланичните трупове се класифицират 
чрез прилагане на разпоредбите в 
буква А.III mutatis mutandis. Въпреки 
това терминът „бут“ в буква А.III.1 и в 
редове 3 и 4 от таблицата в буква А..III.2 
се заменя с термина „задна 
четвъртинка“.

1. Кланичните трупове се класифицират 
чрез прилагане на разпоредбите в 
буква А.III mutatis mutandis. Въпреки 
това терминът „бут“ в буква А.III.1 и в 
редове 3 и 4 от таблицата в буква А..III.2 
се заменя с термина „задна 
четвъртинка“.

2. Чрез дерогация от точка 1, за 
агнета с тегло на кланичния труп по-
малко от 13 kg Комисията може да 
разреши чрез акт за изпълнение, без 
съдействието на Комитета, посочен 
в член 323, параграф 1, държавите-
членки да използват следните 
критерии за класификация: 
а) тегло на кланичния труп; 



PE467.307v01-00 84/84 AM\871548BG.doc

BG

б) цвят на месото, 
в) степен на залоеност.

Or. fr

Обосновка

Кодификацията на Общия регламент за ООП следва да се основава на действащото 
законодателство. Следователно е уместно да се използва целият текст на 
съществуващото приложение, като се приспособи към разпоредбите на Договора от 
Лисабон.


