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Изменение 1096
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмите за подпомагане се 
състоят от следните елементи:
а) подробно описание на 
предложените мерки, както и на 
техните количествени цели;
б) резултатите от проведените 
консултации;
в) оценка за очакваното въздействие в 
технически, икономически, 
екологичен и социален план;
г) график за прилагане на мерките;
д) обща таблица за финансиране, 
представяща средствата, които ще 
се използват, и тяхното индикативно 
разпределение за отделните мерки в 
съответствие с установените в 
приложение IV тавани;
е) критериите и количествените 
показатели, които да се използват 
при наблюдението и оценката, както 
и предприетите мерки за осигуряване 
на правилното и ефективно прилагане 
на програмите за подпомагане; както 
и
ж) посочване на компетентните 
органи и на структурите, които 
отговарят за изпълнението на 
програмата за подпомагане.

Or. en

Изменение 1097
Astrid Lulling
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Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Член 39а не се прилага в случаите, 
когато единствената мярка на 
държава членка в съответната 
програма за подпомагане се състои в 
прехвърляне към схемата за единно 
плащане, посочена в член 42.

Or. fr

Обосновка

Тук се цитира член 103к, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, в който се 
определя, че държавите членки, които прехвърлят цялата си национална квота към 
схемата за единно плащане, не трябва да представят програма за подпомагане.

Изменение 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 39 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а
Съдържание на програмите за 

подпомагане
Програмите за подпомагане се 
състоят от следните елементи:
а) подробно описание на 
предложените мерки, както и на 
техните количествени цели;
б) резултатите от проведените 
консултации;
в) оценка за очакваното въздействие в 
технически, икономически, 
екологичен и социален план;
г) график за прилагане на мерките;
д) обща таблица за финансиране, 
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представяща средствата, които ще 
се използват и тяхното примерно 
разпределение за отделните мерки в 
съответствие с установените в 
приложение Х тавани;
е) критериите и количествените 
показатели, които да се използват 
при наблюдението и оценката, както 
и предприетите мерки за осигуряване 
на правилното и ефективно прилагане 
на програмите за подпомагане;
както и
ж) посочване на компетентните 
органи и на структурите, които 
отговарят за изпълнението на 
програмата за подпомагане.

Or. de

Обосновка

Съдържанието на програмите за подпомагане е съществен елемент, който трябва да 
бъде уреден в основен законодателен акт. Поради това член 134 от предложението за 
регламент (2010) 799 трябва да бъде включен в разглежданото предложение за 
регламент.

Изменение 1099
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 40 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагане по схемата за единно 
плащане в съответствие с член 42;

а) мерки за подпомагане за агрегиране 
на предлагането в съответствие с член 
42;

Or. fr

Изменение 1100
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 40 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомагане по схемата за единно 
плащане в съответствие с член 42;

а) мерки за подпомагане на 
концентрацията на предлагане в 
съответствие с член 42;

Or. pt

Изменение 1101
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) популяризиране в съответствие с 
член 43;

б) насърчаване на качествени 
критерии в съответствие с член 43;

Or. fr

Изменение 1102
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обмен на най-добри практики по 
отношение на напреднали програми за 
устойчиво производство;

Or. fr

Изменение 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Предложение за регламент
Член 40 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) програма за подпомагане за 
отглеждане на лозя на стръмни 
терени съгласно член 44а;

Or. de

Обосновка

Като традиционни терени за отглеждане на лозя стръмните терени представляват 
основата за производство на висококачествени вина, за винен туризъм, гастрономия и 
за други икономически дейности. Поради това следва да се вземат мерки за опазване 
на областите, в които отглеждането на лозя е особено сложно и трудоемко, и в 
списъка с допустимите мерки следва да се включат специални програми за 
отглеждане на лозя на стръмни терени.

Изменение 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) събиране на реколтата на зелено в 
съответствие с член 45;

заличава се

Or. it

Изменение 1105
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) събиране на реколтата на зелено в г) управление на предлагането в 
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съответствие с член 45; съответствие с член 45;

Or. fr

Изменение 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 40 – точка 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) използване на концентрирана 
гроздова мъст в съответствие с член 
49, буква а).

Or. it

Изменение 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Чрез дерогация от параграф 3 
държавите членки могат да 
предоставят национална помощ за 
мерките по членове 43, 47 и 48 при 
спазване на съответните правила на 
Общността за държавните помощи.

Or. it

Изменение 1108
Herbert Dorfmann
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Предложение за регламент
Член 42 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схема за единно плащане и
подпомагане на лозарите

Мерки за подпомагане агрегирането на 
предлагането

Or. en

Изменение 1109
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 42 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Схема за единно плащане и
подпомагане на лозарите

мерки за подкрепа групирането на 
предлагането в лозаро-винарския 
сектор

Or. pt

Изменение 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмите за подпомагане могат да 
включват подпомагане за лозарите 
само под формата на предоставяне на 
права на плащания, за което е взето 
решение от държавите-членки до 
1 декември 2012 г. съгласно член 137 
от Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] 
и при предвидените в същия член 
условия.

заличава се

Or. pt
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Изменение 1111
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмите за подпомагане могат да 
включват подпомагане за лозарите 
само под формата на предоставяне на
права на плащания, за което е взето 
решение от държавите членки до 
1 декември 2012 г. съгласно член 137 от
Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] и 
при предвидените в същия член 
условия.

Когато мерките, посочени в член 40, 
се управляват от организация на
производители, призната съгласно 
член 106 от настоящия регламент, 
при разпределянето на финансови 
средства следва да се отдава 
приоритет на организациите на 
производители.

Or. en

Изменение 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато мерките, посочени в член 
40, се управляват от организация на 
производители, призната съгласно 
член 106 от настоящия регламент, 
тези организации се третират 
приоритетно за целите на 
разпределението на финансови 
средства.

Or. pt

Изменение 1113
Мария Габриел
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Предложение за регламент
Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Популяризиране в трети държави Насърчаване

Or. en

Изменение 1114
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Популяризиране в трети държави Насърчаване

Or. en

Изменение 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Популяризиране в трети държави Насърчаване

Or. en

Изменение 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза в трети държави, 
целящи повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в тези държави.

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза в трети държави и на 
вътрешния пазар, целящи повишаване 
на тяхната конкурентоспособност.

Or. it

Изменение 1117
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза в трети държави, 
целящи повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в тези държави.

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза в трети държави и на 
вътрешния пазар, целящи повишаване 
на тяхната конкурентоспособност.

Or. it

Изменение 1118
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза в трети държави, 
целящи повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в тези държави.

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза на вътрешния пазар 
или в трети държави, целящи 
повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в тези държави.
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Or. en

Изменение 1119
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза в трети държави, 
целящи повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в тези държави.

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза на вътрешния пазар 
или в трети държави, целящи 
повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в тези държави.

Or. en

Обосновка

Голямата част от европейските вина се продават на вътрешния пазар. Например 
през 2010 г. 55% от износа на вино на държавите членки на стойност 8,3 милиарда 
евро е за пазара на ЕС. (източник: ComExt). Освен това европейският внос на вина от 
пазари на трети държави значително се е увеличил през последните години. Поради 
това този член следва да бъде изменен така, че да позволява вината да бъдат 
популяризирани и на вътрешния пазар.

Изменение 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза в трети държави, 
целящи повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в тези държави.

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза на вътрешния пазар и 
в трети държави, целящи повишаване на 
тяхната конкурентоспособност в тези 
държави.
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Or. en

Изменение 1121
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
вината на Съюза в трети държави, 
целящи повишаване на тяхната 
конкурентоспособност в тези държави.

1. По смисъла на настоящия член 
подпомагането обхваща мерки за 
информиране или популяризиране на 
качествени вина на Съюза в трети 
държави, целящи повишаване на 
тяхната конкурентоспособност в тези 
държави.

Or. fr

Изменение 1122
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) връзки с обществеността, мерки за 
популяризиране или реклама, по-
специално които изтъкват предимствата 
на продуктите от Съюза, най-вече от 
гледна точка на качеството, 
безопасността на храните или грижата 
за околната среда;

а) връзки с обществеността, мерки за 
популяризиране или реклама, по-
специално които изтъкват предимствата 
на продуктите от Съюза, най-вече от 
гледна точка на качеството, 
безопасността на храните и развитите 
системи за устойчиво производство, 
които ограничават употребата на 
пестициди и химически торове;

Or. fr
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Изменение 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информационни кампании, по-
специално относно режимите на Съюза, 
отнасящи се до наименованията за 
произход, географските указания и 
биологичното производство;

в) информационни кампании, по-
специално относно режимите на Съюза, 
отнасящи се до наименованията за 
произход, географските указания и 
биологичното производство; за целта 
би било желателно да се сключват 
споразумения с основните вериги за 
търговия на дребно в трети държави, 
за да се гарантира, че информацията, 
която се дава на потребителите 
относно тези продукти в местата на 
продажба е възможно най-ясна;

Or. it

Изменение 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Предложение за регламент
Член 43 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43а
За сектора на маслините следва да се 
въведе система, подобна на 
съществуващата за лозаро-винарския 
сектор на основата на национални 
програми, финансирани по общата 
ООП.
Това налага необходимост Комисията 
да изготви в срок от една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент схема, която би 
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определила рамките на националната 
програма за подпомагане в сектора на 
маслините, мерки, които могат да 
бъдат включени, и необходимостта 
от съфинансиране.

Or. en

Изменение 1125
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43а
Обмен на най-добри практики по 

отношение на напреднали системи за 
устойчиво производство

1. Подкрепата по тази мярка следва 
да създаде възможност за 
придобиване на нов капацитет чрез 
обмен на най-добри практики по 
отношение на напреднали системи за 
устойчиво производство, което 
излиза извън нормите за обвързаност 
с условия.
2. Мерките, посочени в параграф 1, се 
прилагат за отглеждането на лозя и 
за системите за производство на 
вино, които увеличават почвената 
покривка, значително намаляват 
използването на пестициди и 
химически торове и увеличават 
разнообразието от сортове.
3. Мерките, посочени в параграф 1, 
могат да включват:
а) подбор и описание на най-добрите 
практики по отношение на 
устойчивото лозарство;
б) земеделско обучение и увеличаване 
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на капацитета във връзка с 
напредналите системи за устойчиво 
земеделие;
в) обмен на посещения;
г) услуги за популяризиране на 
напреднали практики за устойчиво 
лозарство.

Or. fr

Изменение 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 43 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43а
Насърчаване на умерената 

консумация на вътрешния пазар
Разпоредбите по предходните 
позиции се прилагат също така в 
рамките на вътрешния пазар на ЕС, 
като специално се набляга на 
умерената и интелигентна 
консумация на вино.

Or. es

Обосновка

С цел да се поправи определена непоследователност. Изглежда неразумно да се 
лишават европейските потребители от възможност, която финансирането от ЕС 
предоставя на потребителите от трети държави. 

Изменение 1127
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагането на 
преструктурирането и конверсията на 
лозя може да обхваща единствено една 
или повече от следните дейности:

3. Подпомагането на 
преструктурирането и конверсията на 
лозя трябва да обхваща единствено 
една или повече от следните дейности:

Or. fr

Изменение 1128
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) конверсия на сортовете, включително 
и чрез повторно присаждане;

а) увеличаване броя на сортовете, 
включително чрез повторно 
присаждане;

Or. fr

Изменение 1129
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) намаляване употребата на 
пестициди
вб) въвеждане на покривни култури 
или постоянна покривка.

Or. fr
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Изменение 1130
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Подпомагане на преструктурирането 
и конверсията на лозя може да се 
осъществява единствено в следните 
форми:

4. Подпомагането на подобряването на 
системите за винопроизводство и 
преструктурирането и конверсията на 
винени лозя може да се осъществява 
единствено в следните форми:

Or. fr

Изменение 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Участието на Съюза в покриването на 
действителните разходи за 
преструктуриране и конверсия на лозя 
не надвишава 50 % от тези разходи. В 
по-слабо развитите региони участието 
на Съюза в покриването на разходите за 
преструктуриране и конверсия не 
надвишава 75 %.

6. Участието на Съюза в покриването на 
действителните разходи за 
преструктуриране и конверсия на лозя 
не надвишава 50 % от тези разходи. В 
по-слабо развитите региони и 
регионите в преход участието на Съюза 
в покриването на разходите за 
преструктуриране и конверсия не 
надвишава 75 %.

Or. es

Изменение 1132
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Финансово подпомагане за 
реструктурирането и конверсията се 
предоставя за област, засадена с лозя, 
определена от външния периметър на 
тези лозя, към който се добавя 
буферна зона с ширина, 
съответстваща на половината от 
разстоянието, разделящо редовете.
Държавите членки определят 
правила, с които се регулират 
точният обхват и равнищата на 
предоставяното подпомагане. 
Правилата може да предвиждат по-
специално плащането на фиксирани 
суми, максималните нива на 
помощта за хектар и корекциите на 
помощта на базата на обективни 
критерии.

Or. fr

Обосновка

Това са съществени елементи, които произтичат от Регламент (ЕО) № 555/2008 на 
Комисията.

Изменение 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 44 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Програма за подпомагане за 
отглеждане на лозя на стръмни 
терени
Мерките, предприети като част от 
програмата за подпомагане на 
отглеждането на лозя на стръмни 
терени, имат за цел дългосрочната 
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защита на отглеждането на лозя на 
трудоемки терени, стръмни терени и 
терасирани терени чрез подобряване 
на тяхната конкурентоспособност.
Подпомагането може да приеме 
формата на плащане с фиксиран 
размер за хектар, което да бъде 
определено от съответната държава 
членка, или на модулирано плащане, 
определено от стръмнината на 
терена.

Or. de

Обосновка

Като традиционни терени за отглеждане на лозя стръмните терени представляват 
основата за производство на висококачествени вина, за винен туризъм, гастрономия и 
за други икономически дейности. Поради това следва да се вземат мерки за опазване 
на областите, в които отглеждането на лозя е особено сложно и трудоемко, и в 
списъка с допустимите мерки следва да се включат специални програми за 
отглеждане на лозя на стръмни терени.

Изменение 1134
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45 заличава се
Събиране на реколтата на зелено

1. За целите на настоящия член 
„събиране на реколтата на зелено“ 
означава пълното унищожаване или 
отстраняване на гроздовете, докато 
все още не са узрели, като по този 
начин добивът от съответната площ 
се намалява до нула.
2. Подпомагането на събирането на 
реколтата на зелено допринася за 
възстановяване на равновесието 
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между търсенето и предлагането на 
пазара на вино в Съюза с оглед 
предотвратяването на пазарни кризи.
3. Подпомагането за събиране на 
реколтата на зелено може да се 
предоставя като обезщетение под 
формата на плащане с фиксиран 
размер за хектар, който се определя 
от съответната държава членка.
Това плащане не надвишава 50 % от 
сумата на преките разходи за 
унищожаване или отстраняване на 
гроздовете и от загубата на приходи, 
произтичаща от унищожаването или 
отстраняването.
4. Заинтересованите държави-членки 
въвеждат система, почиваща на 
обективни критерии, за да 
гарантират, че мярката за събиране 
на реколтата на зелено не води до 
обезщетения за отделни 
винопроизводители над тавана по 
параграф 3, втора алинея.

Or. fr

Изменение 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането на събирането на 
реколтата на зелено допринася за 
възстановяване на равновесието между 
търсенето и предлагането на пазара на 
вино в Съюза с оглед предотвратяването 
на пазарни кризи.

2. Подпомагането на събирането на 
реколтата на зелено допринася за 
подобряване на качеството на 
гроздето и за възстановяване на 
равновесието между търсенето и 
предлагането на пазара на вино в Съюза 
с оглед предотвратяването на пазарни 
кризи.
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Or. it

Изменение 1136
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Подпомагането на създаването на 
взаимоспомагателни фондове 
представлява помощ за онези 
производители, които желаят да се 
застраховат срещу колебанията на 
пазара.

Не се отнася за българския текст.

Or. de

Обосновка

Грешка в превода на немски език – не се отнася за българския текст.

Изменение 1137
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането на създаването на
взаимоспомагателни фондове 
представлява помощ за онези 
производители, които желаят да се 
застраховат срещу колебанията на 
пазара.

1. Подпомагането на 
взаимоспомагателните фондове 
представлява помощ за онези 
производители, които желаят да се 
застраховат срещу колебанията на 
пазара.

Or. en

Изменение 1138
Rareş-Lucian Niculescu
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Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането на създаването на
взаимоспомагателни фондове 
представлява помощ за онези 
производители, които желаят да се 
застраховат срещу колебанията на 
пазара.

1. Подпомагането на 
взаимоспомагателните фондове 
представлява помощ за онези 
производители, които желаят да се 
застраховат срещу колебанията на 
пазара.

Or. en

Изменение 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането на създаването на 
взаимоспомагателни фондове 
представлява помощ за онези 
производители, които желаят да се 
застраховат срещу колебанията на 
пазара.

1. Подпомагането на създаването и 
консолидирането на 
взаимоспомагателни фондове 
представлява помощ за онези 
производители, които желаят да се 
застраховат срещу колебанията на 
пазара.

Or. it

Изменение 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането на създаването на
взаимоспомагателни фондове може да 

2. Подпомагането на 
взаимоспомагателните фондове може да 
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се предостави под формата на 
временна и постепенно намаляваща 
помощ за покриване на 
административните разходи на тези 
фондове.

се предостави за покриване на:

а) административните разходи по 
създаването на взаимоспомгателните 
фондове  под формата на временна и 
постепенно намаляваща помощ;
б) сумите, изплатени от 
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 
земеделските стопани. Освен това 
финансовите вноски могат да се 
отнасят за капитала и лихвата по 
търговските заеми, взети от 
взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на земеделските стопани в случай на 
криза.

Or. en

Изменение 1141
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането на създаването на 
взаимоспомагателни фондове може да 
се предостави под формата на 
временна и постепенно намаляваща
помощ за покриване на 
административните разходи на тези 
фондове.

2. Подпомагането на създаването на 
взаимоспомагателни фондове може да 
се предостави за покриване на 
административните разходи на тези 
фондове и част от сумите се 
изплащат на членовете за 
компенсиране на понесени от тях 
икономически загуби.

Or. en
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Изменение 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането на създаването на 
взаимоспомагателни фондове може да 
се предостави под формата на временна 
и постепенно намаляваща помощ за 
покриване на административните 
разходи на тези фондове.

2. Подпомагането на създаването и 
консолидирането на 
взаимоспомагателни фондове може да 
се предостави под формата на временна 
и постепенно намаляваща помощ за 
покриване на административните 
разходи на тези фондове.

Or. it

Изменение 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането на създаването на 
взаимоспомагателни фондове може да 
се предостави под формата на временна 
и постепенно намаляваща помощ за 
покриване на административните 
разходи на тези фондове.

2. Подпомагането на създаването на 
взаимоспомагателни фондове може да 
се предостави под формата на временна 
и постепенно намаляваща помощ за 
покриване на административните 
разходи на тези фондове и част от 
сумите се изплащат на членовете за 
компенсиране на понесени от тях 
икономически загуби.

Or. pt

Изменение 1144
Herbert Dorfmann
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането на застраховането на 
реколтата съдейства за запазване на 
доходите на производителите, когато 
същите са засегнати от природни 
бедствия, неблагоприятни климатични 
условия, болести или нашествия от 
вредители.

1. Подпомагането на застраховането на 
реколтата съдейства за запазване на 
доходите на производителите и за 
покриване на пазарни загуби, понесени 
от организации и/или кооперативи на 
производители и/или техни членове, 
когато същите са засегнати от природни 
бедствия, неблагоприятни климатични 
условия, болести или нашествия от 
вредители.

Or. en

Изменение 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подпомагането на застраховането на 
реколтата съдейства за запазване на 
доходите на производителите, когато 
същите са засегнати от природни 
бедствия, неблагоприятни климатични 
условия, болести или нашествия от 
вредители.

1. Подпомагането на застраховането на 
реколтата съдейства за запазване на 
доходите на производителите и за 
покриване на пазарни загуби, понесени 
от организации и/или кооперативи на 
производители и/или техни членове, 
когато същите са засегнати от природни 
бедствия, неблагоприятни климатични 
условия, болести или нашествия от 
вредители.

Or. pt

Изменение 1146
José Bové
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бенефициерите трябва да докажат, 
че са предприели необходимите мерки 
за предотвратяване на риска, 
изброени в приложение (ХХ).

Or. fr

Изменение 1147
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % от разходите за застрахователни 
премии, заплатени от производителите 
за застраховане срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични условия, които могат да 
бъдат приравнени към природни 
бедствия;

а) 80 % от разходите за застрахователни 
премии, заплатени от производителите, 
организации и/или кооперативи на 
производители за застраховане срещу 
щети, причинени от неблагоприятни 
климатични условия, които могат да 
бъдат приравнени към природни 
бедствия;

Or. en

Изменение 1148
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % от разходите за застрахователни 
премии, заплатени от производителите 
за застраховане срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични условия, които могат да 

а) 80 % от разходите за застрахователна 
премия, заплатена от производителите 
или организации/кооперативи на 
производители за застраховане срещу 
щети, причинени от неблагоприятни 
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бъдат приравнени към природни 
бедствия;

климатични условия, които могат да 
бъдат приравнени към природни 
бедствия;

Or. en

Изменение 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 80 % от разходите за застрахователни 
премии, заплатени от производителите 
за застраховане срещу загуби, 
причинени от неблагоприятни 
климатични условия, които могат да 
бъдат приравнени към природни 
бедствия;

а) 80 % от разходите за застрахователна 
премия, заплатена от производителите 
или организации/кооперативи на 
производители за застраховане срещу 
щети, причинени от неблагоприятни 
климатични условия, които могат да 
бъдат приравнени към природни 
бедствия;

Or. pt

Изменение 1150
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 50 % от разходите за застрахователни 
премии, заплатени от производителите 
за застраховане срещу:

б) 50 % от размера на застрахователната 
премия, заплащана от производителите, 
организации и/или кооперативи на 
производители за застраховане срещу:

Or. en

Изменение 1151
Мария Габриел
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 50 % от разходите за застрахователни 
премии, заплатени от производителите 
за застраховане срещу:

б) 50 % от размера на застрахователната 
премия, заплащана от производителите
или организации/кооперативи на 
производители за застраховане срещу:

Or. en

Изменение 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 50 % от разходите за застрахователни 
премии, заплатени от производителите 
за застраховане срещу:

б) 50 % от размера на застрахователната 
премия, заплащана от производителите
или организации/кооперативи на 
производители за застраховане срещу:

Or. pt

Изменение 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 48 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиции Инвестиции на вътрешния пазар и в 
трети държави

Or. es
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Изменение 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 48 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиции Инвестиции на вътрешния пазар и в 
трети държави

Or. es

Изменение 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 48 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестиции Инвестиции и други допустими 
разходи

Or. es

Изменение 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на 
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор и предлагане на пазара на вино, 
които подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на 
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор, търговски структури и 
инструменти, включително 
специализирани човешки ресурси, и 
дестилерии, които подобряват общите 
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резултати от работата на предприятието, 
неговото приспособяване към 
изискванията на пазара, увеличават 
неговата конкурентоспособност на 
вътрешния пазар и на пазарите на 
трети държави и засягат една или 
повече от следните дейности:

Or. es

Обосновка

Изменението има за цел приспособяване на мярката към реалните потребности на 
сектора, които не се ограничават до инвестиции в инфраструктурата и 
оборудването. В много случаи е необходимо да се инвестира в специализирани човешки 
ресурси и нематериални активи.

Изменение 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на 
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор и предлагане на пазара на вино, 
които подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на 
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор, търговски структури и 
инструменти, които подобряват 
общите резултати от работата на 
предприятието, неговото 
приспособяване към изискванията на 
пазара, увеличават неговата 
конкурентоспособност на вътрешния 
пазар и в трети държави и засягат 
една или повече от следните дейности:

Or. es
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Изменение 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на 
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор и предлагане на пазара на вино, 
които подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на 
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор, предлагане на пазара на вино, 
включително инвестиране в 
нематериални активи, които 
подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

Or. en

Изменение 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор и предлагане на пазара на вино, 
които подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи и други 
допустими разходи за съоръжения за 
преработка, инфраструктура на лозаро-
винарския сектор и предлагане на 
пазара на вино, които подобряват 
общите резултати от работата на 
предприятието, неговата 
конкурентоспособност на вътрешния 
пазар и на пазарите на трети 
държави и засягат една или повече от 
следните дейности:

Or. es
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Изменение 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на 
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор и предлагане на пазара на вино, 
които подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи, включително 
регистрирането на колективни 
марки, под формата на съоръжения за 
преработка, инфраструктура на лозаро-
винарския сектор, дестилерии и 
предлагане на пазара на вино, които 
подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

Or. it

Изменение 1161
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на 
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор и предлагане на пазара на вино, 
които подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи, включително 
регистрирането на колективни 
марки, под формата на съоръжения за 
преработка, инфраструктура на лозаро-
винарския сектор, дестилерии и 
предлагане на пазара на вино, които 
подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:
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Or. it

Изменение 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи под формата на
съоръжения за преработка, 
инфраструктура на лозаро-винарския 
сектор и предлагане на пазара на вино, 
които подобряват общите резултати от 
работата на предприятието и засягат 
една или повече от следните дейности:

1. Може да се предоставя подпомагане 
за инвестиране в материални или 
нематериални активи и други 
допустими разходи за съоръжения за 
преработка, инфраструктура на лозаро-
винарския сектор и предлагане на 
пазара на вино, които подобряват 
общите резултати от работата на 
предприятието и засягат една или 
повече от следните дейности:

Or. es

Изменение 1163
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производството или предлагането на 
пазара на продуктите, посочени в 
приложение VI, част II;

а) производството или предлагането на 
пазара на продуктите, посочени в 
приложение VI, част II, включително 
инвестиции в нематериални активи;

Or. en

Изменение 1164
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производството или предлагането на 
пазара на продуктите, посочени в 
приложение VI, част II;

а) производството или предлагането на 
пазара на продуктите, посочени в 
приложение VI, част II, включително 
инвестиции в нематериални активи;

Or. pt

Изменение 1165
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) развитието на напреднали мерки 
за земеделско и устойчиво 
производство.

Or. fr

Изменение 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За целите на настоящия член се 
счита, че допустимите разходи 
включват набирането на материални 
и/или човешки ресурси с цел 
подобряване на търговските качества 
на винените продукти, произвеждани 
в ЕС съгласно определението в 
приложение VІ, част ІІ от 
настоящия регламент. Тази мярка 
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може да бъде прилагана на цялата 
територия на ЕС, включително в 
страната на произход на съответния 
заявител за получаване на 
подпомагане.

Or. es

Изменение 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1 в 
неговия максимален размер се прилага 
само за микро-, малки и средни 
предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия25.

заличава се

Or. en

Изменение 1168
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1 в неговия 
максимален размер се прилага само за 
микро-, малки и средни предприятия 
по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО 
на Комисията от 6 май 2003 г. 
относно определението на микро-, 
малки и средни предприятия.

Подпомагането по параграф 1 в неговия 
максимален размер се гарантира на 
първо място на организациите на 
производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1 в неговия 
максимален размер се прилага само за 
микро-, малки и средни предприятия 
по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО 
на Комисията от 6 май 2003 г. 
относно определението на микро-, 
малки и средни предприятия.

Подпомагането по параграф 1 в неговия 
максимален размер се предоставя на 
първо място на организациите на 
производители, признати съгласно 
член 106 от настоящия регламент.

Or. pt

Изменение 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1 в неговия 
максимален размер се прилага само за 
микро-, малки и средни предприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия.

Подпомагането по параграф 1 в неговия 
максимален размер се прилага за 
предприятия, организации на 
производители или кооперативи.

Or. es

Изменение 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1 в неговия 
максимален размер се прилага само за 
микро-, малки и средни предприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия.

Подпомагането по параграф 1 в неговия 
максимален размер се прилага за 
организации на производители 
съгласно определението в член 106 от 
настоящия регламент и за микро-, 
малки и средни предприятия по смисъла 
на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия.

Or. es

Изменение 1172
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея
максималният размер може да се 
прилага за всички предприятия за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора и малките острови 
в Егейско море съгласно определението 
в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/200626. За предприятия, които 
не са обхванати от дял I, член 2, 
параграф 1 от приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 
750 служители или оборот, по-малък 
от 200 млн. EUR, максималният 
интензитет на помощта се 
съкращава наполовина.

Максималният размер може да се 
прилага за всички предприятия за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора и малките острови 
в Егейско море съгласно определението 
в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/200626.

Or. en

Изменение 1173
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея
максималният размер може да се 
прилага за всички предприятия за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора и малките острови 
в Егейско море съгласно определението 
в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/200626. За предприятия, които 
не са обхванати от дял I, член 2, 
параграф 1 от приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 
750 служители или оборот, по-малък 
от 200 млн. EUR, максималният 
интензитет на помощта се 
съкращава наполовина.

Максималният размер може да се 
прилага за всички предприятия за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора и малките острови 
в Егейско море съгласно определението 
в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/200626.

Or. pt

Изменение 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея
максималният размер може да се 
прилага за всички предприятия за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора и малките острови 
в Егейско море съгласно определението 
в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/200626. За предприятия, които 
не са обхванати от дял I, член 2, 
параграф 1 от приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 
750 служители или оборот, по-малък 
от 200 млн. EUR, максималният 
интензитет на помощта се 

Максималният размер може да се 
прилага за всички предприятия за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора и малките острови 
в Егейско море съгласно определението 
в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/200626.
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съкращава наполовина.

Or. en

Изменение 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първа алинея 
максималният размер може да се 
прилага за всички предприятия за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора и малките острови 
в Егейско море съгласно определението 
в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/200626. За предприятия, 
които не са обхванати от дял I, 
член 2, параграф 1 от приложението 
към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-
малко от 750 служители или оборот, 
по-малък от 200 млн. EUR, 
максималният интензитет на 
помощта се съкращава наполовина.

Чрез дерогация от първа алинея 
максималният размер може да се 
прилага за всички предприятия за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от Договора и малките острови 
в Егейско море съгласно определението 
в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/200626.

Or. es

Изменение 1176
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разходите, които отговарят на 
условията за финансиране, изключват 
недопустимите разходи, посочени в 
член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)615].

3. Допустими са разходи за следните 
мерки:
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а) изграждането, придобиването, 
включително отпускането на лизинг, 
или подобренията на недвижимо 
имущество;
б) закупуването или вземането на 
лизинг на нови машини и оборудване, 
включително компютърен софтуер до 
пазарната цена на актива;
в) общи разходи, свързани с разходите 
по букви а) и б), например хонорари на 
архитекти, инженери и 
консултанти, проучвания за 
техническа осъществимост и 
придобиване на патенти или 
лицензии.
Чрез дерогация от разпоредбите на 
буква б) и единствено за микро-, 
малки и средни предприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията, държавите членки могат 
в оправдани случаи да определят 
условията, при които закупуването 
на употребявано оборудване може да 
се счита за разход, отговарящ на 
условията за финансиране.
Инвестиции, предназначени само за 
обновяване, се изключват от 
допустимите разходи.
Разходите, които отговарят на условията 
за финансиране, изключват 
недопустимите разходи, посочени в 
член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ [COM(2011)615].

Or. fr

Обосновка

Критериите за допустимост, определени в Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията 
представляват съществени елементи, които трябва да бъдат определени в основен 
акт.

Изменение 1177
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 50 % в по-слабо развитите региони; а) 60 % в по-слабо развитите региони;

Or. pt

Изменение 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 50 % в по-слабо развитите региони; а) 50 % в по-слабо развитите региони и 
регионите в преход;

Or. es

Изменение 1179
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 40 % в райони, различни от по-слабо 
развитите региони;

б) 50 % в райони, различни от по-слабо 
развитите региони;

Or. pt

Изменение 1180
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 75 % в най-отдалечените региони, 
посочени в член 349 от Договора;

в) 85 % в най-отдалечените региони, 
посочени в член 349 от Договора;

Or. pt

Изменение 1181
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 65 % на малките острови в Егейско 
море съгласно определението в член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/2006.

г) 75 % на малките острови в Егейско 
море съгласно определението в член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/2006.

Or. pt

Изменение 1182
Georgios Papastamkos

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) 65 % на малките острови в Егейско 
море съгласно определението в член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/2006.

г) 75 % на малките острови в Егейско 
море съгласно определението в член 1, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1405/2006.

Or. el

Изменение 1183
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. За целите на настоящия член 
останалите допустими разходи 
включват набирането на материални
и/или човешки ресурси с цел 
подобряване на търговските качества 
на винените продукти, произвеждани 
в ЕС съгласно определението в 
приложение VІ, част ІІ от 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Това разкрива възможността, подпомагането да бъде използвано за набиране на 
пазарни експерти: настоящата сфера на заявленията е много рестриктивна и 
покрива само инвестициите в складови помещения и друго оборудване за подобряване 
на търговските качества.

Изменение 1184
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Тази мярка може да бъде 
прилагана на цялата територия на 
ЕС, включително в страната на 
произход на съответния заявител за 
получаване на подпомагане.

Or. es

Обосновка

Позволява на държавата, в която се представя проектът, също да се възползва от 
подпомагането.
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Изменение 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 48 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48а
Съгласно член 48 други допустими 
разходи са материални активи или 
квалифицирани човешки ресурси с цел 
подобряване на търговията с винения 
продукт, произвеждан в ЕС и 
определен в приложение VІ, част ІІ 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1186
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответната помощ 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 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Алкохолът, получен от посочената 
в параграф 1 дестилация, за която е 
предоставено подпомагане, се 
използва изключително за 
промишлени или енергийни цели, за да 
се избегне нарушаване на 
конкуренцията.

заличава се

Or. pt

Изменение 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Алкохолът, получен от посочената в 
параграф 1 дестилация, за която е 
предоставено подпомагане, се използва 
изключително за промишлени или 
енергийни цели, за да се избегне
нарушаване на конкуренцията.

3. Алкохолът, получен от посочената в 
параграф 1 дестилация, за която е 
предоставено подпомагане, се използва 
изключително за промишлени или 
енергийни цели, по начин, който не
нарушава конкуренцията.

Or. pl

Изменение 1189
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Това подпомагане се заплаща на 
дестилерии, които преработват 
продукти, доставени за 
производството на суров алкохол с 
алкохолно съдържание най-малко 
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92 об. %.
Държавите членки могат да 
предвидят помощта да бъде 
изплатена авансово, при условие че 
бенефициерът е внесъл гаранция.

Or. fr

Изменение 1190
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Критериите за допустимост и методите за изчисляване, определени в Регламент 
(ЕО) № 555/2008 на Комисията представляват съществени елементи, които трябва 
да бъдат определени в основен акт.

Изменение 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. За да се избегне предоставянето на 
двойно подпомагане, на 
дестилериите, за алкохола, упоменат 
в параграф 3, не се прилагат 
преференциите, посочени в член 21, 
параграф 2 от Директива 2009/28 ЕО 
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относно признаването на два пъти 
по-голям принос на биогоривата, 
произведени от отпадъци, за 
постигането на крайния показател за 
потребление на енергия от 
възобновяеми източници в 
транспорта.

Or. pl

Обосновка

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których 
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu.Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu 
etylowego.

Изменение 1192
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. За да се избегне предоставянето на 
двойно подпомагане, на 
дестилериите, за алкохола, упоменат 
в параграф 3, не се прилагат 
преференциите, посочени в член 21, 
параграф 2 от Директива 2009/28 ЕО 
относно признаването на два пъти 
по-голям принос на биогоривата, 
произведени от отпадъци, за 
постигането на крайния показател за 
потребление на енергия от 
възобновяеми източници в 
транспорта.

Or. pl
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Изменение 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49а
Използване на концентрирана 

гроздова мъст
1. Подпомагане може да се 
предоставя на винопроизводители, 
които използват концентрирана 
гроздова мъст, включително 
концентрирана ректифицирана 
гроздова мъст, за увеличаване на 
естественото алкохолно съдържание 
на продуктите в съответствие с 
условията, предвидени в приложение 
ХVа.
2. Размерът на помощите се определя 
на обемен процент потенциално 
алкохолно съдържание и на 
хектолитър мъст, използвана за 
обогатяване. 
3. Максимално приложимите 
равнища на помощите за тази мярка 
в различните лозарски зони се 
определят от Комисията.

Or. it

Изменение 1194
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 50 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Критериите за допустимост са основна информация и трябва да бъдат определени в 
основния акт.

Изменение 1195
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 50 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) оценка на подпомаганите 
действия;

Or. de

Изменение 1196
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) представянето на програми за 
подпомагане, съответното финансово 
планиране и преразглеждането на 
програмите за подпомагане;

а) представянето на програми за 
подпомагане и съответното финансово 
планиране;
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Or. de

Изменение 1197
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка на подпомаганите действия; заличава се

Or. de

Изменение 1198
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да изготвят 
национални програми по пчеларство, 
обхващащи период от три години.

1. Държавите членки могат да изготвят 
национални програми по пчеларство, 
обхващащи период от седем години.

Or. fr

Изменение 1199
Astrid Lulling, Мария Габриел, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да изготвят 
национални програми по пчеларство, 
обхващащи период от три години.

1. Държавите членки могат да изготвят 
национални програми по пчеларство, 
обхващащи период от три години. Тези 
програми трябва да бъдат 
разработвани в тясно 
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сътрудничество с представителните 
организации и пчеларските 
кооперативи.

Or. en

Изменение 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да изготвят 
национални програми по пчеларство, 
обхващащи период от три години.

1. Държавите членки могат да изготвят 
национални програми по пчеларство, 
обхващащи период от три години. Тези 
програми трябва да бъдат 
разработвани в тясно 
сътрудничество с представителните 
организации и пчеларските 
кооперативи.

Or. en

Изменение 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да изготвят 
национални програми по пчеларство, 
обхващащи период от три години.

1. Държавите членки могат да изготвят 
национални програми по пчеларство, 
обхващащи период от три години. Тези 
програми трябва да бъдат 
разработвани в тясно 
сътрудничество с представителните 
организации и пчеларските 
кооперативи.

Or. en
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Изменение 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство не надвишава 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство е в размер на 75 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

Or. es

Изменение 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство не надвишава 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство е в размер на най-малко 
50 % от разходите, които се поемат от 
държавите членки.

Or. es

Изменение 1204
Astrid Lulling, Мария Габриел, Jim Higgins

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на Съюза във 2. Участието на Съюза във 
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финансирането на програмите по 
пчеларство не надвишава 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

финансирането на програмите по 
пчеларство се равнява на 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

Or. en

Изменение 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство не надвишава 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство се равнява на 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

Or. en

Изменение 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство не надвишава 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство се равнява на 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

Or. en

Изменение 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski
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Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство не надвишава 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство се равнява на 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

Or. pl

Обосновка

Настоящото изменение предлага възстановяване на формулировката, използвана в 
Регламент (ЕО) № 1234/2007, за да се избегне всякакво объркване и да се гарантира 
50%-во съфинансиране от бюджета на ЕС за програмите по пчеларство.

Изменение 1208
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство не надвишава 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите-членки.

2. Участието на Съюза във 
финансирането на програмите по 
пчеларство се равнява на 50 % от 
разходите, които се поемат от 
държавите членки.

Or. pl

Изменение 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да отговарят на условията да се 3. За да отговарят на условията да се 
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ползват от участието на Съюза, 
предвидено в параграф 2, държавите 
членки извършват проучване на 
производствената и пазарната структура 
в сектора на пчеларството на тяхна 
територия.

ползват от участието на Съюза, 
предвидено в параграф 2, държавите 
членки създават надеждна система за 
идентификация, която дава 
възможност за извършване на редовно 
преброяване на пчелните колонии, и 
извършват проучване на 
производствената и пазарната структура 
в сектора на пчеларството на тяхна 
територия. Финансирането на 
преброяванията и на 
идентификацията на кошерите не 
трябва да бъде вземано от 
съществуващите програми за 
подобряване на производството и 
търговията с мед в рамките на 
Регламент (ЕО) № 797/20041.
_______________
1 ОВ L 125, 28.4.2004 г.

Or. fr

Изменение 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да отговарят на условията да се 
ползват от участието на Съюза, 
предвидено в параграф 2, държавите-
членки извършват проучване на 
производствената и пазарната структура 
в сектора на пчеларството на тяхна 
територия.

3. За да отговарят на условията да се 
ползват от участието на Съюза, 
предвидено в параграф 2, държавите 
членки създават надеждна система за 
ежегодна оценка на броя на пчелните 
колонии, по възможност с помощта 
на асоциациите на пчеларите, и 
извършват проучване на 
производствената и пазарната структура 
в сектора на пчеларството на тяхна 
територия.

Or. fr
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Изменение 1211
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Националните програми по 
пчеларство се съставят в тясно 
сътрудничество с представителните 
организации и пчеларските 
кооперативи.

Or. bg

Изменение 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Мерките, които могат да бъдат 
включени в програмите в областта на 
пчеларството, са следните:
а) техническа помощ за пчелари и 
организации на пчелари;
б) борба срещу агресорите и 
болестите в кошера, особено срещу 
вароатозата;
в) рационализиране на подвижното 
пчеларство;
г) мерки за подпомагане на 
лабораториите за анализ на пчелните 
продукти с цел да се помогне на 
пчеларите да продават своите 
продукти и да увеличат тяхната 
стойност;
д) наблюдение на броя на пчелните 
колонии в Съюза и подкрепа за 
подновяването им;
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е) сътрудничество със 
специализирани органи за 
осъществяването на приложни 
изследователски програми в областта 
на пчеларството и пчелните 
продукти;
ж) наблюдение на пазара;
з) подобряване качеството на 
продуктите с оглед по-пълна 
реализация на тяхната стойност на 
пазара, наред с другото посредством 
подпомагане на материални и 
нематериални инвестиции в 
производството и търговията;
и) задължително етикетиране на 
държавата на произход за пчелни 
продукти, внесени или произведени в 
Съюза, а в случай на смеси от 
продукти с различен произход –
задължително етикетиране с дела на 
продукта от всяка държава на 
произход;

Or. fr

Изменение 1213
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Мерките, които могат да бъдат 
включени в програмите в областта на 
пчеларството, са следните:
а) техническа помощ за пчелари и 
организации на пчелари;
б) борба срещу агресорите и 
болестите в кошера, особено срещу 
вароатозата;
в) рационализиране на подвижното 
пчеларство;
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г) помощи за инвестиции в 
материални и нематериални активи, 
предназначени за производство или 
търговска реализация на пчелни 
продукти, с цел подобряване на 
резултатите на лабораториите за 
анализ на пчелните продукти;
д) наблюдение на броя на пчелните 
колонии в Съюза и подкрепа за 
подновяването им;
е) сътрудничество със 
специализирани органи за 
осъществяването на приложни 
изследователски програми в областта 
на пчеларството и пчелните 
продукти;
ж) наблюдение на пазара;
з) подобряване на качеството на 
продуктите за по-добро използване на 
техния потенциал на пазара;
и) задължително етикетиране на 
държавата на произход за пчелни 
продукти, внесени или произведени в 
Съюза, а в случай на смеси от 
продукти с различен произход –
задължително етикетиране с дела на 
продукта от всяка държава на 
произход;

Or. fr

Изменение 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Мерките, които могат да бъдат 
включени в програмата в областта на 
пчеларството, са следните:
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а) техническа помощ за пчелари и 
групи пчелари;
б) борба срещу вароатозата;
в) рационализиране на подвижното 
пчеларство;
г) мерки за подпомагане на 
лаборатории, извършващи анализ на 
физикохимичните свойства на 
пчелния мед;
д) мерки за подкрепа на 
подновяването на пчелните колонии в 
Общността;
е) сътрудничество със 
специализирани органи за 
осъществяването на приложни 
изследователски програми в областта 
на пчеларството и пчелните 
продукти.

Or. es

Изменение 1215
Мария Габриел

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Мерките, които могат да бъдат 
включени в програмите в областта на 
пчеларството, са следните:
а) техническа помощ за пчелари и 
организации на пчелари;
б) борба срещу вароатозата;
в) рационализиране на подвижното 
пчеларство;
г) мерки за подпомагане на 
лаборатории, извършващи анализ на 
физикохимичните свойства на 
пчелния мед;



PE494.486v01-00 62/190 AM\909520BG.doc

BG

д) мерки за подкрепа на 
подновяването на пчелните колонии в 
Общността;
е) сътрудничество със 
специализирани органи за 
осъществяването на приложни 
изследователски програми в областта 
на пчеларството и пчелните 
продукти.

Or. bg

Изменение 1216
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 52 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52а
Специфични мерки за подпомагане

Програмите по пчеларство трябва да 
включват следните специфични 
мерки за подпомагане:
а) предпазни мерки, включително 
мерки за подобряване здравето на 
пчелите и намаляване на 
използването на пестициди;
б) специфични мерки за увеличаване 
на растителното разнообразие, по-
специално на видовете медоносни 
растения за пчеларството;
в) програми за предоставяне на 
обучение и засилване на капацитета 
на пчеларите.

Or. fr



AM\909520BG.doc 63/190 PE494.486v01-00

BG

Изменение 1217
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 52 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52а
Мерки, които отговарят на 

условията за помощи
Мерките, които могат да бъдат 
включени в програмите в областта на 
пчеларството съгласно член 52, са 
следните:
а) техническа помощ за пчелари и 
групи пчелари;
б) борба срещу вароатозата;
в) рационализиране на подвижното 
пчеларство;
г) мерки за подпомагане на 
лаборатории, извършващи анализ на 
физикохимичните свойства на 
пчелния мед;
д) мерки за подкрепа на 
подновяването на пчелните колонии в 
Общността;
е) сътрудничество със 
специализирани органи за 
осъществяването на приложни 
изследователски програми в областта 
на пчеларството и пчелните 
продукти.

Or. en

Изменение 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Предложение за регламент
Член 52 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52а
Мерки, които отговарят на 

условията за помощи
Мерките, които могат да бъдат 
включени в програмите в областта на 
пчеларството съгласно член 52, са 
следните:
а) техническа помощ за пчелари и 
групи пчелари;
б) борба срещу вароатозата;
в) рационализиране на подвижното 
пчеларство;
г) мерки за подпомагане на 
лаборатории, извършващи анализ на 
физикохимичните свойства на 
пчелния мед;
д) мерки за подкрепа на 
подновяването на пчелните колонии в 
Общността;
е) сътрудничество със 
специализирани органи за 
осъществяването на приложни 
изследователски програми в областта 
на пчеларството и пчелните 
продукти.

Or. en

Обосновка

Подробностите относно видовете мерки, допустими за финансиране, следва да бъдат 
определени в основния акт. Сега действащият общ регламент за ООП изброява 
видовете мерки, които могат да бъдат включени в програмите в областта на 
пчеларството, и следователно това следва да бъде включено и в новото предложение.

Изменение 1219
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерките, които могат да бъдат 
включени в програмите по пчеларство;

а) допълнителни изисквания за 
мерките, които могат да бъдат включени 
в програмите по пчеларство;

Or. en

Изменение 1220
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мерките, които могат да бъдат 
включени в програмите по пчеларство;

а) допълнителни изисквания за 
мерките, които могат да бъдат включени 
в програмите по пчеларство;

Or. en

Изменение 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 54 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54а
Публични запаси

Публични запаси за целите на 
продоволствената сигурност могат 
да бъдат създадени от всеки от 
секторите, изброени в член 1, 
параграф 2.

Or. es
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Изменение 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 54 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54б
Общи принципи на публичните запаси
Публичните запаси и програмите за 
продоволствена сигурност на ЕС се 
основават на следните условия:
а) Обемът и натрупването на тези 
запаси съответстват на 
предварително определените цели, 
които са свързани единствено с 
продоволствената сигурност.
б) Процесът на натрупването на 
запаси и освобождаването им е 
прозрачен.
в) Покупките се извършват по 
текущи пазарни цени.
г) Продажбите на продукти от 
запасите за продоволствена 
сигурност се извършват на цена, не 
по-ниска от текущата пазарна цена 
за съответния продукт и неговото 
качество.

Or. es

Обосновка

Този нов инструмент, заедно с другите пазарни механизми, „предпазни мрежи“ и 
управление на риска, създадени в рамките на новата ООП, ще дадат възможност за 
ограничаване на прекомерните колебания в цените на земеделския пазар с цел както да 
се избегнат сериозните проблеми за производителите, преработвателите и 
потребителите, така и да ес постигне една от главните стратегически цели на ОСП: 
продоволствената сигурност.

Изменение 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 54 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54в
Делегирани правомощия

С оглед на необходимостта да се 
гарантира натрупването и 
поддържането на запаси от 
продукти, които представляват 
неразделна част от програмата за 
продоволствена сигурност на ЕС, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160.

Or. es

Изменение 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част II –дял I – глава I –раздел 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ 5А
ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ В 

СЕКТОРА НА МАСЛИНОВОТО 
МАСЛО
Член 54а

Система за подпомагане за сектора 
на маслиновото масло

Комисията създава система за 
подпомагане за сектора на 
маслиновото масло, подобна на 
системата, предложена за лозаро-
винарския сектор, с правила, 
уреждащи разпределението на 
средствата на Съюза между 
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държавите членки и използването на 
тези средства в рамките на 
петгодишните национални програми 
за подпомагане („програми за 
подпомагане“) за финансиране на 
специални мерки за подпомагане на 
сектора на маслиновото масло.

Or. pt

Изменение 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат които и да е други 
разпоредби, приложими за 
селскостопанските продукти, както и 
разпоредбите, приети във ветеринарния 
и фитосанитарния сектор и сектора на 
храните, за да се гарантира, че 
продуктите отговарят на хигиенните и 
здравни стандарти, както и за защита на 
здравето на животните, растенията и 
човека, настоящият раздел определя 
правилата относно общия пазарен 
стандарт и секторните и/или 
продуктовите пазарни стандарти за 
селскостопанските продукти.

Без да се засягат които и да е други 
разпоредби, приложими за 
селскостопанските продукти, както и 
разпоредбите, приети във ветеринарния 
и фитосанитарния сектор и сектора на 
храните, за да се гарантира, че 
продуктите отговарят на хигиенните и 
здравни стандарти, както и за защита на 
здравето на животните, растенията и 
човека, настоящият раздел определя 
секторните и/или продуктовите пазарни 
стандарти за селскостопанските 
продукти.

Or. en

Обосновка

Спорно е дали един общи пазарен стандарт за тези продукти, който да не е вече 
покрит от специалните пазарни стандарти, ще добави някаква стойност. Вероятно 
той би увеличил финансовите разходи и административната тежест за държавите 
членки и производителите.

Изменение 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат които и да е други 
разпоредби, приложими за 
селскостопанските продукти, както и 
разпоредбите, приети във ветеринарния 
и фитосанитарния сектор и сектора на 
храните, за да се гарантира, че 
продуктите отговарят на хигиенните и 
здравни стандарти, както и за защита на 
здравето на животните, растенията и 
човека, настоящият раздел определя 
правилата относно общия пазарен 
стандарт и секторните и/или 
продуктовите пазарни стандарти за 
селскостопанските продукти.

Без да се засягат които и да е други 
разпоредби, приложими за 
селскостопанските продукти, както и 
разпоредбите, приети във ветеринарния 
и фитосанитарния сектор и сектора на 
храните, за да се гарантира, че 
продуктите отговарят на хигиенните и 
здравни стандарти, както и за защита на 
здравето на животните, растенията и 
човека, настоящият раздел определя
правилата относно общия пазарен 
стандарт и секторните и/или 
продуктовите пазарни стандарти за 
селскостопанските продукти, разделени 
на задължителни правила и 
незадължителни запазени условия.

Or. es

Изменение 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат които и да е други 
разпоредби, приложими за 
селскостопанските продукти, както и 
разпоредбите, приети във ветеринарния 
и фитосанитарния сектор и сектора на 
храните, за да се гарантира, че 
продуктите отговарят на хигиенните и 
здравни стандарти, както и за защита на 
здравето на животните, растенията и 
човека, настоящият раздел определя 
правилата относно общия пазарен 
стандарт и секторните и/или 
продуктовите пазарни стандарти за 

Без да се засягат които и да е други 
разпоредби, приложими за 
селскостопанските продукти, както и 
разпоредбите, приети във ветеринарния 
и фитосанитарния сектор и сектора на 
храните, за да се гарантира, че 
продуктите отговарят на хигиенните и 
здравни стандарти, както и за защита на 
здравето на животните, растенията и 
човека, настоящият раздел определя 
правилата относно общия пазарен 
стандарт и секторните и/или 
продуктовите пазарни стандарти за 
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селскостопанските продукти. селскостопанските продукти. За 
продукти с произход от трети 
държави се прилагат точно същите 
изисквания по отношение на 
производството и проследяемостта.

Or. es

Изменение 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Съответствие с общия пазарен 

стандарт
1. За целите на настоящия регламент 
даден продукт съответства на 
„общия пазарен стандарт“, ако 
продуктът e здрав, в добро състояние 
и с подходящо пазарно качество.
2. Когато не са установени пазарните 
стандарти, посочени в подраздел 3 и в 
директиви 2000/36/EО28, 
2001/112/EО29, 2001/113/EО30, 
2001/114/EО31, 2001/110/EО32, 
2001/111/EО33 на Съвета, 
селскостопанските продукти, които 
са готови за продажба или доставка 
до крайния потребител в търговията 
на дребно съгласно определението в 
член 3, точка 7 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, могат да се предлагат на 
пазара само ако съответстват на 
общия пазарен стандарт.
3. Даден продукт се смята за 
съответстващ на общия пазарен 
стандарт, когато предназначеният за 
предлагане на пазара продукт е в 
съответствие с изискванията на 
приложим стандарт, приет от някоя 
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от международните организации, 
изброени в приложение V.

Or. en

Изменение 1229
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Съответствие с общия пазарен 
стандарт
1. За целите на настоящия регламент 
даден продукт съответства на 
„общия пазарен стандарт“, ако 
продуктът e здрав, в добро състояние 
и с подходящо пазарно качество.
2. Когато не са установени пазарните 
стандарти, посочени в подраздел 3 и в 
директиви 2000/36/EО28, 
2001/112/EО29, 2001/113/EО30, 
2001/114/EО31, 2001/110/EО32, 
2001/111/EО33 на Съвета, 
селскостопанските продукти, които 
са готови за продажба или доставка 
до крайния потребител в търговията 
на дребно съгласно определението в 
член 3, точка 7 от Регламент (ЕО) 
№ 178/2002, могат да се предлагат на 
пазара само ако съответстват на 
общия пазарен стандарт.
3. Даден продукт се смята за 
съответстващ на общия пазарен 
стандарт, когато предназначеният за 
предлагане на пазара продукт е в 
съответствие с изискванията на 
приложим стандарт, приет от някоя 
от международните организации, 
изброени в приложение V.
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Or. en

Обосновка

Вече съществуват пазарни стандарти за различните продукти и няма да има 
добавена стойност от създаване на основа за общи пазарни стандарти.

Изменение 1230
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент 
даден продукт съответства на „общия 
пазарен стандарт“, ако продуктът e 
здрав, в добро състояние и с подходящо 
пазарно качество.

1. За целите на настоящия регламент 
даден продукт съответства на „общия 
пазарен стандарт“, ако продуктът e 
здрав, в добро състояние и с подходящо 
пазарно качество и ако в случай на 
плодове и зеленчуци, предназначени за 
продажба на потребителите като 
пресни продукти, е посочена и 
държавата на произход.

Or. it

Изменение 1231
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент 
даден продукт съответства на „общия 
пазарен стандарт“, ако продуктът e 
здрав, в добро състояние и с подходящо 
пазарно качество.

1. За целите на настоящия регламент 
даден продукт съответства на „общия 
пазарен стандарт“, ако продуктът e 
здрав, в добро състояние и с подходящо 
пазарно качество и ако в случай на 
плодове и зеленчуци, предназначени за 
продажба на потребителите като 
пресни продукти, е посочена и 
държавата на произход.
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Or. it

Изменение 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент 
даден продукт съответства на „общия 
пазарен стандарт“, ако продуктът e 
здрав, в добро състояние и с подходящо 
пазарно качество.

1. За целите на настоящия регламент 
даден продукт съответства на „общия 
пазарен стандарт“, ако продуктът e 
здрав, в добро състояние и с подходящо 
пазарно качество. В случай на плодове 
и зеленчуци трябва да бъдат посочени 
разновидността, категорията и 
произходът.

Or. pt

Изменение 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Даден продукт се смята за 
съответстващ на общия пазарен 
стандарт, когато предназначеният за 
предлагане на пазара продукт е в 
съответствие с изискванията на 
приложим стандарт, приет от някоя 
от международните организации, 
изброени в приложение V.

заличава се

Or. it



PE494.486v01-00 74/190 AM\909520BG.doc

BG

Изменение 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Делегирани правомощия
Като се отчита необходимостта да 
се отговори на промените в 
пазарната ситуация и специфичните 
характеристики на всеки сектор, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 за приемане, 
изменение и дерогиране от 
изискванията по отношение на 
общия пазарен стандарт, посочени в 
член 56, параграф 1, и правилата 
относно съответствието, посочени в 
член 56, параграф 3.

Or. en

Изменение 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Делегирани правомощия
Като се отчита необходимостта да 
се отговори на промените в 
пазарната ситуация и специфичните 
характеристики на всеки сектор, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
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съответствие с член 160 за приемане, 
изменение и дерогиране от 
изискванията по отношение на 
общия пазарен стандарт, посочени в 
член 56, параграф 1, и правилата 
относно съответствието, посочени в 
член 56, параграф 3.

Or. it

Изменение 1236
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Делегирани правомощия
Като се отчита необходимостта да 
се отговори на промените в 
пазарната ситуация и специфичните 
характеристики на всеки сектор, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 за приемане, 
изменение и дерогиране от 
изискванията по отношение на 
общия пазарен стандарт, посочени в 
член 56, параграф 1, и правилата 
относно съответствието, посочени в 
член 56, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Вече съществуват пазарни стандарти за различните продукти и няма да има 
добавена стойност от създаване на основа за общи пазарни стандарти.

Изменение 1237
Diane Dodds
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Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита необходимостта да 
се отговори на промените в 
пазарната ситуация и специфичните 
характеристики на всеки сектор, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 за приемане, 
изменение и дерогиране от 
изискванията по отношение на 
общия пазарен стандарт, посочени в 
член 56, параграф 1, и правилата 
относно съответствието, посочени в 
член 56, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктите, за които са установени 
секторни или продуктови пазарни 
стандарти, могат да бъдат предлагани на 
пазара в Съюза само в съответствие с 
тези стандарти.

1. Пазарните стандарти могат да се 
прилагат за един или повече от 
следните продукти и и/или сектори:

а) маслиново масло и трапезни 
маслини по отношение на 
продуктите, посочени в 
приложение I, част VII, буква а);
б) плодове и зеленчуци;
в) преработени плодове и зеленчуци;
г) банани,
д) живи растения;
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е) яйца;
ж) птиче месо;
з) мазнини за мазане, предназначени за 
консумация от човека.
и) хмел.
1а. Продуктите, за които са установени 
секторни или продуктови пазарни 
стандарти, могат да бъдат предлагани на 
пазара в Съюза само ако отговарят на
тези стандарти.

Or. en

Обосновка

Списъкът с продуктите, за които се прилагат пазарните стандарти, следва да 
остане в общия регламент за ООП и не следва да се оставя да бъде определян от 
Комисията.

Изменение 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктите, за които са установени 
секторни или продуктови пазарни 
стандарти, могат да бъдат предлагани на 
пазара в Съюза само в съответствие с 
тези стандарти.

1. Пазарните стандарти могат да се 
прилагат за следните сектори или 
продукти:

а) маслиново масло и трапезни 
маслини по отношение на 
продуктите, посочени в 
приложение I, част VII, буква а);
б) плодове и зеленчуци;
в) преработени плодове и зеленчуци;
г) банани,
д) живи растения;
е) мазнини за мазане,
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ж) мляко и млечни продукти, 
предназначени за консумация от 
човека;
з) птиче месо.
Лозаровинарският сектор се 
изключва.
Продуктите, за които са установени 
секторни или продуктови пазарни 
стандарти, могат да бъдат предлагани на 
пазара в Съюза само в съответствие с 
тези стандарти.

Or. de

Обосновка

Няма основание да се въвеждат общи пазарни стандарти. Секторният подход се е 
доказал и следва да бъде запазен. За лозаро-винарския сектор се прилагат специални 
правила.

Изменение 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Плодовете и зеленчуците, които са 
предназначени за продажба на 
потребителите като пресни 
продукти, могат да бъдат предлагани 
на пазара само ако продуктът e здрав, 
в добро състояние и с подходящо 
пазарно качество и ако държавата на 
произход е посочена.

Or. it

Изменение 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се нарушават всякакви 
конкретни разпоредби, които 
Комисията може да приеме, 
държавите членки проверяват дали 
тези продукти отговарят на 
посочените стандарти и прилагат 
санкции по целесъобразност.

Or. es

Обосновка

Необходими са засилени гранични проверки на продуктите от трети държави с цел да 
се гарантира, че те отговарят на необходимите изисквания за безопасност на 
храните.

Изменение 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като се отчитат очакванията на 
потребителите и необходимостта от 
подобряване на икономическите 
условия за производство и предлагане 
на селскостопански продукти на пазара, 
както и на тяхното качество, Комисията 
се оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 по 
отношение на посочените в член 55 
пазарни стандарти на всички етапи от 
предлагането на пазара, както и 
дерогации и освобождавания от тези 
стандарти с цел адаптиране към 

1. Като се отчитат очакванията на 
потребителите и необходимостта от 
подобряване на икономическите 
условия за производство и предлагане 
на селскостопански продукти на пазара, 
както и на тяхното качество, Комисията 
се оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 160 по 
отношение на посочените в член 55 
пазарни стандарти на всички етапи от 
предлагането на пазара, както и 
дерогации и освобождавания от тези 
стандарти само за ограничен период от 
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постоянно променящите се пазарни 
условия, развиващите се изисквания 
на потребителите и промените в 
съответните международни 
стандарти, както и за да се избегне 
създаването на пречки пред 
продуктовите иновации.

време и в изключителни случаи или в 
случай на пазарни кризи.

Or. it

Изменение 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да обхващат:

2. Посочените в параграф 1 пазарни 
стандарти могат да се отнасят, където е 
целесъобразно, до изискванията по 
отношение на: 

а) за сектора „плодове и зеленчуци“:
i) критериите за класификация като 
категоризиране, тегло, оразмеряване, 
възраст и категория;
ii) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, 
правилата, които да се прилагат по 
отношение на пакетиращите 
центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на 
реколтата и използването на 
специфични термини;
iii) критерии като външен вид, 
консистенция, конформация, 
характеристики на продукта;
б) за сектора „банани“:
i) критериите за класификация като 
категоризиране, тегло, оразмеряване, 
възраст и категория;
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ii) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, 
правилата, които да се прилагат по 
отношение на пакетиращите 
центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на 
реколтата и използването на 
специфични термини;
iii) критерии като външен вид, 
консистенция, конформация, 
характеристики на продукта;
в) за сектора „яйца и птиче месо“:
i) критериите за класификация като 
категоризиране, тегло, оразмеряване, 
възраст и категория;
ii) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, 
правилата, които да се прилагат по 
отношение на пакетиращите 
центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на 
реколтата и използването на 
специфични термини;
iii) критерии като външен вид, 
консистенция, конформация, 
характеристики на продукта;
iv) метода и температурата на 
съхраняване;
v) за сектора „птиче месо“ –
съдържанието на вода в проценти;
г) за сектора „яйца“:
i) честотата на събиране, доставка, 
консервиране и обработка;
ii) вида на отглеждане и 
производствения метод и свързаните 
с тях административни правила, 
както и производствения цикъл;
iii) ограниченията по отношение на 
използването на някои вещества 
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и/или практики;
iv) складирането, транспорта;
v) сроковете.
д) за сектора „маслиново масло и 
трапезни маслини“:
i) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, 
правилата, които да се прилагат по 
отношение на пакетиращите 
центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на 
реколтата и използването на 
специфични термини;
ii) критерии като външен вид, 
консистенция, конформация, 
характеристики на продукта;
iii) специфични вещества, използвани 
при производството, или компоненти 
или съставки, включително тяхното 
количествено съдържание, чистота и 
идентификация.
3. Секторните или продуктови 
пазарни стандарти, приети съгласно 
параграф 1, се установяват, без да се 
засягат разпоредбите на дял IV от 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)733] 
относно схемите за качество на 
селскостопанските продукти, и в тях 
се отчитат:
а) специфичните характеристики на 
съответния продукт;
б) необходимостта да се осигурят 
условия за плавно пласиране на 
продуктите на пазара;
в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите;
г) препоръките за стандарти, приети 
от международни органи.

Or. de
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Обосновка

Това изменение има за цел да замени целия член 59, параграф 2, включително всички 
алинеи.

Изменение 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да обхващат:

2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да обхващат едно или 
повече от следните изисквания, 
определени за даден сектор или 
продукт, на основата на 
характеристиките на всеки сектор, 
необходимостта от регулиране на 
пускането на пазара и условията, 
определени в параграф 3. 

Or. it

Изменение 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да обхващат:

2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да обхващат едно или 
повече от следните изисквания, в 
съответствие със секторен подход на 
основата на специфичните 
характеристики на всеки сектор, 
необходимостта от регулиране на 
пускането на пазара на продуктите и
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условията, определени в параграф 3.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се конкретизират по-ясно правомощията, делегирани на Комисията, 
и необходимостта, всяко секторно правило да бъде определено вертикално.

Изменение 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да обхващат:

2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да обхващат едно или 
повече от следните изисквания, в 
съответствие със секторен подход на 
основата на специфичните 
характеристики на всеки сектор, 
необходимостта от регулиране на 
пускането на пазара на продуктите и 
условията, определени в параграф 3.

Or. es

Обосновка

We consider a vertical perspective should be introduced.

Изменение 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) определението, наименованието 
и/или търговските наименования, 
различни от посочените в настоящия 

а) техническите определения, 
наименованието и/или търговските 
наименования за секторите, различни 
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регламент и списъците на кланични 
трупове и части от тях, за които се 
прилага приложение VI;

от посочените в член 60;

Or. es

Обосновка

Разгръщането на делегираните правомощия в определенията следва да засяга само 
секторите, за които в настоящото приложение не са определени общи условия.

Изменение 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сортовете растения или породите 
животни или търговския вид;

в) видовете, сортовете растения или 
породите животни или търговския вид;

Or. es

Изменение 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти
етикетиране, опаковането, правилата, 
които да се прилагат по отношение на 
пакетиращите центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на реколтата и 
използването на специфични термини;

г) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, правилата, 
които да се прилагат по отношение на 
пакетиращите центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на реколтата и 
използването на специфични термини, 
без да се нарушават разпоредбите на 
членове 69 – 100 от настоящия 
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регламент; 

Or. es

Обосновка

Еноложките практики, представянето и етикетирането на вината и техните смеси 
не са в сферата на компетентност на Комисията.

Изменение 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, правилата, 
които да се прилагат по отношение на 
пакетиращите центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на реколтата и 
използването на специфични термини;

г) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, правилата, 
които да се прилагат по отношение на 
пакетиращите центрове, маркирането, 
пакетирането и използването на 
специфични термини, но не и за 
продуктите от лозаро-винарския сектор;
Пазарните правила при никакви 
обстоятелства не могат да изискват 
етикетирането на продукта да 
включва фитосанитарни процедури, 
на които е бил подложен продуктът;

Or. es

Обосновка

Фитосанитарните продукти се разглеждат в други регламенти. Не бива да се 
забравя, че Испания предприе действия за анулиране пред Съда в Люксембург във 
връзка с подобна тема.

Изменение 1251
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, правилата, 
които да се прилагат по отношение на 
пакетиращите центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на реколтата и 
използването на специфични термини;

г) представянето, търговските 
наименования, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, правилата, 
които да се прилагат по отношение на 
пакетиращите центрове, маркирането, 
пакетирането, годината на реколтата и 
използването на специфични термини;
не е необходимо пазарните 
стандарти да включват 
задължително посочване на 
фитосанитарните процедури, 
приложени към продукта; 

Or. pt

Изменение 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) критерии като външен вид, 
консистенция, конформация, 
характеристики на продукта;

д) критерии като външен вид, 
консистенция, конформация, 
характеристики на продукта и 
съдържанието на вода в проценти;

Or. es

Изменение 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) специфични вещества, използвани 
при производството, или компоненти 
или съставки, включително тяхното 
количествено съдържание, чистота и 
идентичност;

заличава се

Or. es

Изменение 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) вида на отглеждане и 
производствения метод, включително 
енологичните практики и свързаните 
с тях административни правила, 
както и производствения цикъл;

ж) вида на отглеждане и 
производствения метод;

Or. es

Изменение 1255
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) вида на отглеждане и 
производствения метод, включително 
енологичните практики и свързаните с 
тях административни правила, както и 
производствения цикъл;

ж) вида на отглеждане и 
производствения метод, включително 
напреднали системи за земеделско и 
устойчиво производство, 
енологичните практики и свързаните с 
тях административни правила, както и 
производствения цикъл;
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Or. fr

Изменение 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – подточка и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) метода и температурата на 
съхраняване;

и) честотата на събиране, доставка, 
консервиране и обработка, метода и 
температурата на консервиране, 
съхранение и транспорт;

Or. es

Изменение 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) мястото на отглеждане и/или
произход;

й) мястото на отглеждане. Мястото на 
произход обаче следва да се посочва за 
плодовете и градинарските продукти, 
които се продават пресни на 
потребителите;

Or. es

Изменение 1258
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква й а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) въздействието на генетичното 
разнообразие и неговото устойчиво 
използване върху консервацията;

Or. fr

Изменение 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) честотата на събиране, доставка, 
консервиране и обработка;

заличава се

Or. es

Изменение 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) идентификацията или 
регистрацията на производителя 
и/или промишлените съоръжения, в 
които е приготвен или преработен 
продуктът;

заличава се

Or. es

Изменение 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) съдържанието на вода в проценти; заличава се

Or. es

Изменение 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) търговските документи, 
придружаващите документи и 
регистрите, които следва да се 
водят;

заличава се

Or. es

Изменение 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) складирането, транспорта; заличава се

Or. es

Изменение 1264
José Bové
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) складирането, транспорта; р) складирането, разстоянието на 
транспортиране;

Or. fr

Изменение 1265
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква с)

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) процедурата по сертифициране; заличава се

Or. de

Изменение 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква с)

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) процедурата по сертифициране; заличава се

Or. es

Изменение 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 – буква у

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) сроковете. заличава се

Or. es

Изменение 1268
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, за сектора на плодовете и 
зеленчуците се отнасят по-специално 
за: качеството, категоризирането, 
теглото, размера, опаковката, 
амбалажа, съхранението, 
транспорта, представянето, 
търговията и евентуално 
етикетирането.

Or. en

Изменение 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Секторните или продуктови пазарни 
стандарти, приети съгласно параграф 1, 
се установяват, без да се засягат 
разпоредбите на дял IV от 
Регламент (ЕС) № [COM(2010)733] 
относно схемите за качество на 

3. Секторните или продуктови пазарни 
стандарти, приети съгласно параграф 1, 
се установяват, без да се засягат 
изискванията относно 
допълнителните запазени термини, 
изброени в член 67, букви а) – г), и 
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селскостопанските продукти, и в тях се 
отчитат:

термините за качество, изброени в 
дял IV от Регламент (ЕС) 
№ [COM(2010)733] относно схемите за 
качество на селскостопанските 
продукти, и в тях се отчитат:

Or. es

Обосновка

Тази алтернативна формулировка съчетава предложението на Комисията с това на 
докладчика в интерес на яснотата и правната сигурност във връзка с 
незадължителните термини за качество, описани на други места. 

Изменение 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на 
отглеждане, което следва да се 
определя въз основа на подход за 
разглеждане на всеки случай 
поотделно на подходящото 
географско равнище;

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите;

Or. de

Изменение 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) методите, използвани за определяне 
на физичните, химичните и 

заличава се
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органолептичните характеристики 
на продуктите;

Or. de

Изменение 1272
James Nicholson, Julie Girling

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на 
отглеждане, което следва да се 
определя въз основа на подход за 
разглеждане на всеки случай 
поотделно на подходящото 
географско равнище;

заличава се

Or. en

Обосновка

Въпросът за етикетирането на мястото на отглеждане следва да бъде разглеждан в 
контекста на Регламента за предоставянето на информация за храните на 
потребителите, а не в общия регламент за ООП.

Изменение 1273
Diane Dodds

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на 
отглеждане, което следва да се 

заличава се
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определя въз основа на подход за 
разглеждане на всеки случай 
поотделно на подходящото 
географско равнище;

Or. en

Изменение 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на 
отглеждане, което следва да се 
определя въз основа на подход за 
разглеждане на всеки случай 
поотделно на подходящото 
географско равнище;

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите чрез 
посочване на мястото на производство;

Or. it

Изменение 1275
Julie Girling

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на 
отглеждане, което следва да се 
определя въз основа на подход за 
разглеждане на всеки случай 

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите;
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поотделно на подходящото 
географско равнище;

Or. en

Обосновка

Пазарните стандарти покриват различни въпроси и не е необходимо специално да се 
набляга на етикетирането на „мястото на отглеждане“. Поради това препратката 
към него следва да се заличи от член 59, параграф 3, буква в).

Изменение 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на 
отглеждане, което следва да се 
определя въз основа на подход за 
разглеждане на всеки случай 
поотделно на подходящото 
географско равнище;

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите;

Or. en

Изменение 1277
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за системите на 
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което следва да се определя въз основа 
на подход за разглеждане на всеки 
случай поотделно на подходящото 
географско равнище;

производство и мястото на отглеждане, 
което следва да се определя въз основа 
на подход за разглеждане на всеки 
случай поотделно на подходящото 
географско равнище;

Or. fr

Изменение 1278
Paolo De Castro

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 
което следва да се определя въз основа 
на подход за разглеждане на всеки 
случай поотделно на подходящото 
географско равнище;

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 
което следва да се определя въз основа 
на подход за разглеждане на всеки 
случай поотделно на подходящото 
географско равнище; по-специално за 
пресни и преработени продукти от 
плодове и зеленчуци, също така по 
отношение на държавата на 
произход, категорията и при 
необходимост разновидността (или 
търговския вид) на продукта;

Or. it

Изменение 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 

в) интересът на производителите да 
информират за характеристиките на 
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информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 
което следва да се определя въз основа 
на подход за разглеждане на всеки 
случай поотделно на подходящото 
географско равнище;

продукта и начина на неговото 
производство и това на потребителите 
да получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 
което следва да се определя въз основа 
на подход за разглеждане на всеки 
случай поотделно на подходящото 
географско равнище, без да се 
пораждат високи административни 
разходи;

Or. es

Обосновка

При определянето на мястото на земеделския произход на продуктите е необходимо 
да се вземе предвид интересът на производителите да информират за аспекти, 
специфични за техните продукти, както и изискванията на потребителите.

Изменение 1280
Salvatore Caronna

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 
което следва да се определя въз основа 
на подход за разглеждане на всеки 
случай поотделно на подходящото 
географско равнище;

в) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 
което следва да се определя въз основа 
на подход за разглеждане на всеки 
случай поотделно на подходящото 
географско равнище; по-специално за 
продуктите от пресни и преработени 
плодове и зеленчуци, също по 
отношение на страната на произход, 
категорията и при необходимост 
разновидността (или търговския вид) 
на продукта;

Or. it
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Изменение 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съгласно настоящия регламент 
„място на земеделски произход” 
означава мястото, където са се 
извършвали основните 
селскостопански дейности, свързани с 
въпросния хранителен продукт, в 
това число разплодът и 
отглеждането на животни, 
реколтата или, ако това е 
приложима, мястото, където се 
намира стопанството, от което 
произхожда продуктът.

Or. es

Изменение 1282
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) методите, използвани за определяне 
на физичните, химичните и 
органолептичните характеристики на 
продуктите;

г) методите, използвани за определяне 
на физичните, химичните, 
агрономичните и органолептичните 
характеристики на продуктите;

Or. fr

Изменение 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) препоръките за стандарти, приети от 
международни органи.

д) препоръките за стандарти, приети от 
международни органи в приложение V.

Or. it

Изменение 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) възможните рискове от 
въвеждане в заблуждение на 
потребителите поради техните 
очаквания и навици, като отчита 
наличието и възможностите за 
използване на информационни 
средства с цел изключване на подобни 
рискове;

Or. it

Изменение 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Мястото на отглеждане в 
съответствие с параграф 3, буква в) 
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озночава мястото на обработване 
или отглеждане, а именно страната, 
от която произхожда 
необработеният селскостопански 
продукт или продуктът, използван в 
приготвянето или производството на 
дадена храна. 

Or. it

Изменение 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, и всички пазарни 
стандарти, приложими за пресните и 
обработените плодове и зеленчуци, се 
прилагат на всеки етап от 
предлагането на пазара, в това число 
вноса и износа, освен когато 
Комисията предвиди нещо различно.  

Or. pt

Изменение 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 59 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Притежателят на пресни или 
обработени плодове и зеленчуци 
обхванати от пазарните стандарти, 
не може да излага тези продукти, да 
ги предлага за продажба или да ги 
доставя или да ги предлага на пазара в 
рамките на Съюза по начин, различен 
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от този, съответстващ на тези 
стандарти.  Притежателят 
отговаря за гарантиране, че тези 
стандарти са спазени.

Or. pt

Изменение 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 59 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Без да се нарушават тези 
конкретни разпоредби, които 
Комисията може да приеме, по-
специално относно последователното 
извършване на проверки на 
съответствието в държавите членки 
на проверки на съответствието по 
отношение на секторите „Плодове и 
зеленчуци“ и „Преработени плодове и 
зеленчуци“ проверяват селективно, на 
базата на анализ на риска, дали тези 
продукти са в съответствие с 
приложимите пазарни стандарти.  
Проверките за тази цел се 
съсредоточават върху пункта на 
експециция от производствените 
райони, когато продуктите се 
опаковат или товарят.   Ако 
продуктите идват от трети 
държави, проверките се извършват,
преди продуктите да бъдат пуснати 
свободно в обращение.

Or. pt

Изменение 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Предложение за регламент
Член 59 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59а
Допълнителни изисквания за 

предлагането на продуктите от 
сектора на плодовете и зеленчуците 

на пазара
1. Държавата на произход следва да 
бъде посочена на продуктите от 
плодове и градинарските продукти, 
които се предлагат в пресен вид на 
потребителите; Пазарните 
стандарти, посочени в параграфи 1 и 
2 от член 56, и всички стандарти, 
приложими за плодовете и 
зеленчуците и секторите на 
преработените плодове и зеленчуци, 
се прилагат на всеки един от 
етапите на предлагане на пазара, в 
това число вноса и износа, освен ако 
Комисията не е предвидила друго;
2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграфи 1 и 2, и всички пазарни 
стандарти, приложими за плодовете 
и зеленчуците и секторите на 
преработените плодове и зеленчуци, 
се прилагат на всеки един от 
етапите на предлагане на пазара, в 
това число вноса и износа, освен ако 
Комисията не е предвидила друго;
3. Притежателят на продукти от 
сектора за пресни или обработени 
плодове и зеленчуци, обхванати от 
пазарните стандарти, не може да 
излага тези продукти, да ги предлага 
за продажба или да ги доставя или да 
ги предлага на пазара в рамките на 
Съюза по начин, различен от този, 
съответстващ на тези стандарти, и 
носи отговорност за гарантиране на 
съответствието с тези стандарти.
4. Без да се нарушават всякакви 
конкретни разпоредби, които 
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Комисията може да приеме, по-
специално относно последователното 
извършване на проверки на 
съответствието в държавите членки 
на проверки на съответствието, 
държавите членки проверяват 
селективно по отношение на 
секторите „Плодове и зеленчуци“ и 
„Преработени плодове и зеленчуци“, 
на базата на анализ на риска, дали 
тези продукти са в съответствие със 
съответните пазарни стандарти. 
Тези проверки се съсредоточават 
върху етапа, предхождащ 
експецицията от производствените 
райони, когато продуктите се 
опаковат или товарят. За 
продуктите от трети държави, 
проверките се извършват преди 
свободното пускане в обращение.

Or. es

Обосновка

С това се възстановява формулировката от предложението на Комисията относно 
пазарните стандарти, която изчезна от предложеното изменение към регламента за 
единна ООП.

Изменение 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 59 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59а
Сертифициране на хмела

1. Продуктите от сектор хмел, 
добити или приготвени на 
територията на Общността, 
подлежат на процедура по 
сертифициране.
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2. Сертификати могат да се издават 
само за продукти, които притежават 
минималните характеристики за 
качество, съответстващо на 
конкретната фаза на предлагане на 
пазара. Когато се касае за хмел на 
прах, хмел на прах с повишено 
съдържание на лупулин, екстракти 
от хмел и смесени продукти от хмел, 
сертификатът може да бъде издаден, 
само ако алфа-киселинното 
съдържание на тези продукти не е по-
ниско от това на хмела, от който са 
получени.
3. В сертификата се посочва най-
малко следната информация:

а) мястото (местата) на 
производство на хмела;
б) годината (годините( на реколтата;
в) сорта или сортовете.
4. Продукти от сектора на хмела 
могат да се предлагат на пазара или 
изнасят, само ако е издаден 
сертификат, както е посочено в 
параграфи 1, 2 и 3.
За внесени продукти от сектора на 
хмела удостоверението, предвидено в 
член 158, параграф 2, се счита за 
еквивалентно на сертификат.
5. Мерки, дерогиращи от параграф 4, 
могат да бъдат приети от 
Комисията:
а) за да удовлетворят търговските 
изисквания на определени трети 
страни;

или
б) продукти, предназначени за 
специална употреба.
Мерките, посочени в първа алинея:
а) не засягат нормалното предлагане 
на пазара на продукти, за които е 
издаден сертификат;
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б) се придружават от гаранции, 
предназначени да предотвратят 
евентуалното объркване на тези 
продукти.

Or. de

Изменение 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за регламент
Член 59 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59а
Пазарни стандарти за плодовете и 
зеленчуците
1. Комисията може да изготви 
разпоредби за пазарни стандарти за 
един или повече продукти от 
следните сектори:
б) Плодове и зеленчуци;
в) преработени плодове и зеленчуци;
2. Стандартите, посочени в 
параграф 1:
а) се установяват, като се вземат 
предвид по-конкретно:
i) специфичните характеристики на 
съответните продукти;
ii) необходимостта да се осигурят 
условия за плавно пласиране на тези 
продукти на пазара;
iii) интересът на потребителите да 
получават подходяща и прозрачна 
информация за продуктите, по-
специално в секторите „Плодове и 
зеленчуци“ и „Преработени плодове и 
зеленчуци“, страната на произход, 
категорията и при необходимост 
разновидността (или търговския вид) 
на продукта;
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v) по отношение на секторите 
„Плодове и зеленчуци“ и 
„Преработени плодове и зеленчуци“ 
стандартните препоръки, приети от 
Икономическата комисия за Европа 
на ООН;
б) могат в частност да се отнасят за 
качеството, категоризирането, 
теглото, размера, опаковката, 
пакетирането, съхраняването, 
транспорта, представянето, 
пускането на пазара, произхода и 
етикетирането.
3. Освен ако не е предвидено друго от 
страна на Комисията в 
съответствие с критерииите, 
посочени в параграф 2, буква а), 
продуктите, за които са установени 
пазарни стандарти, могат да се 
предлагат на пазара в Съюза 
единствено в съответствие с тези 
стандарти.
Без да се нарушават всякакви 
конкретни разпоредби, които 
Комисията може да приеме в 
съответствие с член 87, държавите 
членки проверяват дали тези 
продукти отговарят на тези 
стандарти и прилагат санкции по 
целесъобразност.
Допълнителни изисквания за 
предлагането на продуктите от 
сектора на плодовете и зеленчуците 
на пазара
1. Продуктите от сектора „Плодове и 
зеленчуци", които са предназначени 
за прясна продажба на 
потребителите, могат да бъдат 
предлагани на пазара, ако тяхното 
качество е стабилно, еднакво и са 
годни за предлагане на пазара и ако 
държавата на произход е посочена.
2. Пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1 от настоящия член и в 
член 113, параграф 1, букви б) и в), се 



AM\909520BG.doc 109/190 PE494.486v01-00

BG

прилагат на всеки един от етапите 
на предлагане на пазара, в това число 
вноса и износа, освен ако Комисията 
не е предвидила друго.
3. Притежателят на продукти от 
сектора за пресни или обработени 
плодове и зеленчуци, обхванати от 
пазарните стандарти, не може да 
излага тези продукти, да ги предлага 
за продажба или да ги доставя или да 
ги предлага на пазара в рамките на 
Съюза по начин, различен от този, 
съответстващ на тези стандарти, и 
носи отговорност за гарантиране на 
съответствието с тези стандарти.
4. В допълнение към алинея втора от 
член 113, параграф 3 и без да се 
нарушават всякакви конкретни 
разпоредби, които Комисията може 
да приеме, по-специално относно 
последователното извършване на 
проверки на съответствието в 
държавите членки на проверки на 
съответствието, държавите членки 
проверяват селективно по отношение 
на секторите „Плодове и зеленчуци“ и 
„Преработени плодове и зеленчуци“, 
на базата на анализ на риска, дали 
тези продукти са в съответствие със 
съответните пазарни стандарти. Тез 
проверки се съсредоточават върху 
етапа, предхождащ експецицията от 
производствените райони, когато 
продуктите се опаковат или 
товарят. За продуктите от трети 
държави, проверките се извършват 
преди свободното пускане в 
обращение.

Or. en

Изменение 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 60 – дял

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определения, наименования и
търговски наименования за някои 
сектори и продукти

Определения, наименования, търговски 
наименования и други основни 
разпоредби за някои сектори и продукти

Or. es

Обосновка

Като се има предвид, че приложенията включват не само определения и търговски 
наименования, но и други разпоредби като класификацията, заглавието следва да 
отрази този по-широк диапазон. 

Изменение 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 60 – дял

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определения, наименования и
търговски наименования за някои 
сектори и продукти

Определения, наименования, търговски 
наименования и други основни 
разпоредби за някои сектори и продукти

Or. es

Обосновка

Към определенията и търговските наименования се добавят  други разпоредби като 
класификацията; заглавието следва да отрази този по-широк диапазон.

Изменение 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) птиче месо; д) птиче месо и яйца;

Or. es

Изменение 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта 
от адаптиране към развиващите се 
изисквания на потребителите и 
техническия напредък, както и 
необходимостта да се избегне 
създаването на пречки пред 
продуктовите иновации, Комисията 
се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 по отношение на 
измененията, дерогациите или 
освобождаванията от определенията 
и търговските наименования, 
предвидени в приложение VI.

заличава се

Or. de

Изменение 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта 
от адаптиране към развиващите се 

заличава се
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изисквания на потребителите и 
техническия напредък, както и 
необходимостта да се избегне 
създаването на пречки пред 
продуктовите иновации, Комисията 
се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 по отношение на 
измененията, дерогациите или 
освобождаванията от определенията 
и търговските наименования, 
предвидени в приложение VI.

Or. it

Изменение 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 60 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта 
от адаптиране към развиващите се 
изисквания на потребителите и 
техническия напредък, както и 
необходимостта да се избегне 
създаването на пречки пред 
продуктовите иновации, Комисията 
се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 по отношение на 
измененията, дерогациите или 
освобождаванията от определенията 
и търговските наименования, 
предвидени в приложение VI.

заличава се

Or. es

Изменение 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. С цел гарантиране на сигурност 
относно производствените методи за 
вино с намалено съдържание на 
алкохол и на обезалкохолено вино 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 относно 
разрешените енологични за 
производството на вина с намалено 
съдържание на алкохол и на 
обезалкохолени вина съгласно 
приложение VІ, Част ІІ, параграфи 
1А и 1Б.

Or. en

Обосновка

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines  new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Изменение 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 61 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчитат специфичните 
характеристики на всеки сектор, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 по 
отношение на допустимото
отклонение за всеки стандарт, при 
надхвърлянето на което цялата партида 
продукти се смята за несъответстваща 
на стандарта.

Като се отчитат специфичните 
характеристики на всеки сектор, може 
посредством обикновената процедура 
да се приеме допустимо отклонение за 
всеки стандарт, при надхвърлянето на 
което цялата партида продукти се смята 
за несъответстваща на стандарта.

Or. it

Изменение 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В изключителни случаи или при кризи 
на пазара и за ограничен период от 
време Комисията може да приеме 
чрез делегирани актове отклонение за 
всеки стандарт, при надхвърлянето 
на което цялата партида продукти 
се смята за несъответстваща на 
този стандарт.

Or. it

Изменение 1301
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За производство и съхраняване в Съюза 
на продуктите, изброени в част ІІ от 
приложение VI, се използват само 
енологичните практики, разрешени в 
съответствие с приложение VII и 
предвидени в член 59, параграф 2, 
буква ж) и член 65, параграфи 2 и 3.

За производство и съхраняване в Съюза 
на продуктите, изброени в част ІІ от 
приложение VI, се използват само 
енологичните практики, разрешени в 
съответствие с приложение VII и 
параграф 2 и предвидени в член 65, 
параграфи 2 и 3.

Or. fr

Изменение 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За производство и съхраняване в Съюза 
на продуктите, изброени в част ІІ от 
приложение VI, се използват само 
енологичните практики, разрешени в 
съответствие с приложение VII и 
предвидени в член 59, параграф 2, 
буква ж) и член 65, параграфи 2 и 3.

За производство и съхраняване в Съюза 
на продуктите, изброени в част ІІ от 
приложение VI, се използват само 
енологичните практики, разрешени в 
съответствие с приложение VII и 
предвидени в член 68, буква з) и в член 
65, параграфи 2 и 3.

Or. es

Обосновка

Енологичните практики следва да бъдат разрешавани чрез актове за изпълнение, а не 
чрез делегирани актове. Следователно, ние предлагаме заличаването им от 
настоящия параграф и тяхното добавяне в член 68, буква з).

Изменение 1303
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 5 – буква в) – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези продукти, недогни за предлагане 
на пазара, се унищожават. 
Държавите членки обаче могат да 
разрешат използването на определени 
продукти, чиито характеристики те 
определят, от дестилационни 
фабрики или предприятия за 
производство на оцет или за 
индустриални цели.

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите относно унищожаването на вината, които не отговарят на 
изискванията, са от съществено значение и трябва да бъдат заложени в основния 
акт.

Изменение 1304
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дава разрешение за използване 
на енологичните практики за вина, 
посочени в член 59, параграф 2, 
буква ж), Комисията:

2. Когато дава предложения за 
разрешение за използване на 
енологичните практики за вина, 
посочени в параграф 1, Комисията:

Or. fr

Изменение 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато дава разрешение за използване 
на енологичните практики за вина, 
посочени в член 59, параграф 2, 
буква ж), Комисията:

2. Когато дава разрешение за използване 
на енологичните практики за вина, 
посочени в член 68, буква з)

Or. es

Обосновка

Енологичните практики следва да бъдат разрешавани чрез актове за изпълнение, а не 
чрез делегирани актове. Следователно, ние предлагаме заличаването им от 
настоящия параграф и тяхното добавяне в член 68, буква з).

Изменение 1306
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се основава на енологичните 
практики и методите на анализ, 
препоръчани и публикувани от OIV, 
както и на резултатите от 
експерименталното използване на все 
още неразрешени енологични практики;

а) отчита енологичните практики и 
методите на анализ, препоръчани и 
публикувани от OIV, както и на 
резултатите от експерименталното 
използване на все още неразрешени 
енологични практики;

Or. en

Изменение 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, Комисията 
приема чрез актове за изпълнение 
методите, посочени в член 59, 

Методите на анализ за определяне на 
състава на продуктите от лозаро-
винарския сектор и правилата, чрез 
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параграф 3, буква г), за продуктите, 
изброени в приложение VI, част II.
Посочените методи се основават на 
всички съответни методи, 
препоръчани и публикувани от OIV, 
освен ако те ще са неефективни или 
неподходящи с оглед на преследваната 
законна цел. Посоченият акт за 
изпълнение се приема в съответствие 
с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

които може да се установи дали тези 
продукти са преминали през 
обработки, които противоречат на 
разрешените енологични практики, са 
онези, приети съгласно член 43, 
параграф 2 от Договора. Посочените 
методи и правила се основават на 
съответните препоръки на OIV, освен 
ако те ще са неефективни или 
неподходящи с оглед на преследваната 
от Съюза цел.

Or. de

Обосновка

Промяната в параграф 3 е необходима, тъй като членове 58 и 59 изключват виното 
от обхвата на пазарните стандарти. Поради тази причина, методите за анализ и 
правилата следва да бъдат отново изтъкнати.

Изменение 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, Комисията 
приема чрез актове за изпълнение
методите, посочени в член 59, 
параграф 3, буква г), за продуктите, 
изброени в приложение VI, част II. 
Посочените методи се основават на 
всички съответни методи, препоръчани 
и публикувани от OIV, освен ако те ще 
са неефективни или неподходящи с 
оглед на преследваната законна цел.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

В съответствие с член 43, параграф 2 
от Договора методите, посочени в 
член 59, параграф 3, буква г), за 
продуктите, изброени в приложение VI, 
част II, се приемат. Посочените методи 
се основават на всички съответни 
методи, препоръчани и публикувани от 
OIV, освен ако те ще са неефективни 
или неподходящи с оглед на 
преследваната законна цел.

Or. it
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Изменение 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 64 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64а
Сертифициране на хмела

1. Продуктите от сектор хмел, 
добити или приготвени на 
територията на Съюза, подлежат на 
процедура по сертифициране.
2. Сертификати могат да се издават 
само за продукти, които притежават 
минималните характеристики за 
качество, съответстващо на 
конкретната фаза на предлагане на 
пазара. Когато се касае за хмел на 
прах, хмел на прах с повишено 
съдържание на лупулин, екстракти 
от хмел и смесени продукти от хмел, 
сертификатът може да бъде издаден, 
само ако алфа-киселинното 
съдържание на тези продукти не е по-
ниско от това на хмела, от който са 
получени.
3. В сертификата се посочва най-
малко следната информация:
а) мястото на производство на хмела;
б) годината на реколтата;
в) сорта или сортовете.
4. Продукти от сектора на хмела 
могат да се предлагат на пазара или 
изнасят, само ако е издаден 
сертификат, както е посочено в 
параграфи 1, 2 и 3.
За внесени продукти от сектора на 
хмела удостоверението, предвидено в 
член 129, параграф 2,буква а) се счита 
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за еквивалентно на сертификат.
5. Мерки, дерогиращи от параграф 4, 
могат да бъдат приети от 
Комисията:
а) за да удовлетворят търговските 
изисквания на определени трети 
държави; или
б) продукти, предназначени за 
специална употреба.
Мерките, посочени в предходната 
алинея:
а) се приемат чрез актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.
б) не засягат нормалното предлагане 
на пазара на продукти, за които е 
издаден сертификат;
в) се придружават от гаранции, 
предназначени да предотвратят 
евентуалното объркване на тези 
продукти.

Or. es

Обосновка

Ние не сме съгласни с премахването на тази разпоредба (съответстваща на член 117 
от съществуващия регламент (ЕС) №1234/2007), тъй като това ще окаже 
отрицателно въздействие върху качеството на хмела, произвеждан в рамките на 
Съюза. Освен това, тенденцията в рамките на Съюза е да се стимулира наличието на 
системи за сертифициране на качеството. Премахването на механизма за 
сертифициране в този сектор, където той вече съществува, е следователно 
необяснимо.

Изменение 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 64 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 64а
Сертифициране на хмела

1. Продуктите от сектор хмел, 
добити или приготвени на 
територията на Съюза, подлежат на 
процедура по сертифициране.
2. Сертификати могат да се издават 
само за продукти, които притежават 
минималните характеристики за 
качество, съответстващо на 
конкретната фаза на предлагане на 
пазара. Когато се касае за хмел на 
прах, хмел на прах с повишено 
съдържание на лупулин, екстракти 
от хмел и смесени продукти от хмел, 
сертификатът може да бъде издаден, 
само ако алфа-киселинното 
съдържание на тези продукти не е по-
ниско от това на хмела, от който са 
получени.
3. В сертификата се посочва най-
малко следната информация:
а) мястото на производство на хмела;
б) годината на реколтата;
в) сорта или сортовете.
4. Продукти от сектора на хмела 
могат да се предлагат на пазара или 
изнасят, само ако е издаден 
сертификат, както е посочено в 
параграфи 1, 2 и 3.
За внесени продукти от сектора на 
хмела удостоверението, предвидено в 
член 129, параграф 2,буква а) се счита 
за еквивалентно на сертификат.
5. Мерки, дерогиращи от параграф 4, 
могат да бъдат приети от 
Комисията:
а) за да удовлетворят търговските 
изисквания на определени трети 
държави; или
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б) продукти, предназначени за 
специална употреба.
Мерките, посочени в предходната 
алинея:
а) се приемат чрез актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.
б) не засягат нормалното предлагане 
на пазара на продукти, за които е 
издаден сертификат;
в) се придружават от гаранции, 
предназначени да предотвратят 
евентуалното объркване на тези 
продукти.

Or. es

Обосновка

Ние не сме съгласни с премахването на тази разпоредба (съответстваща на член 117 
от съществуващия регламент (ЕС) №1234/2007), тъй като това ще окаже 
отрицателно въздействие върху качеството на хмела, произвеждан в рамките на 
Съюза. Освен това, тенденцията в рамките на Съюза е да се стимулира наличието на 
системи за сертифициране на качеството. Премахването на механизма за 
сертифициране в този сектор, където той вече съществува благодарение на тази 
разпоредба, е следователно необяснимо.

Изменение 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да разрешат 
експерименталното използване на 
неразрешени енологични практики в 
съответствие с условия, определени 
от Комисията чрез делегирани 
актове, приети съгласно параграф 4.

3. Държавите членки могат да разрешат 
експерименталното използване на 
неразрешени енологични практики.
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Or. it

Изменение 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 66 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита спецификата на 
търговията между Съюза и някои трети 
държави, както и специалният характер 
на някои селскостопански продукти, 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 160 за 
определяне на условията, при които се 
счита, че вносните продукти имат 
равностойно ниво на съответствие с 
пазарните стандарти на Съюза, и 
условията, при които се разрешава 
дерогация от член 58, и за определяне 
на правилата относно прилагането на 
пазарните стандарти по отношение на 
изнасяните от Съюза продукти.

Като се отчита спецификата на 
търговията между Съюза и някои трети 
държави, както и специалният характер 
на някои селскостопански продукти, 
гарантиращ, че потребителите не са 
въвеждани в заблуда поради техните 
очаквания и навици, условията, при 
които се счита, че вносните продукти 
имат равностойно ниво на съответствие 
с пазарните стандарти на Съюза, и 
условията, при които се разрешава 
дерогация от член 58 могат да бъдат 
определени чрез обикновената 
процедура, и правилата относно 
прилагането на пазарните стандарти по 
отношение на изнасяните от Съюза 
продукти могат да бъдат установени.

Or. it

Изменение 1313
Britta Reimers

Предложение за регламент
Член 66 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита спецификата на 
търговията между Съюза и някои трети 
държави, както и специалният характер 
на някои селскостопански продукти, 

Като се отчита спецификата на 
търговията между Съюза и някои трети 
държави, както и специалният характер 
на някои селскостопански продукти, 
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Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 за определяне на условията, 
при които се счита, че вносните 
продукти имат равностойно ниво на 
съответствие с пазарните стандарти на 
Съюза, и условията, при които се 
разрешава дерогация от член 58, и за 
определяне на правилата относно 
прилагането на пазарните стандарти по 
отношение на изнасяните от Съюза 
продукти.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 за определяне на условията, 
при които се счита, че вносните 
продукти имат равностойно ниво на 
съответствие с пазарните стандарти на 
Съюза и за определяне на правилата 
относно прилагането на пазарните 
стандарти по отношение на изнасяните 
от Съюза продукти.

Or. en

Обосновка

Не следва да се разрешават дерогации от изискването продуктите да отговарят на 
съществуващите пазарни стандарти на ЕС. Това е съгласно член 11 от Регламент 
178/2002 за общото законодателство в областта на храните, което постановява, че 
внасяните храни и фуражи, които ще бъдат предлагани на пазара на Общността, 
следва да отговарят на съответните изисквания на законодателството в областта 
на храните или на условията, признати от Общността най-малко за негов 
еквивалент. 

Изменение 1314
Илиана Иванова

Предложение за регламент
Член 66 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като се отчита спецификата на 
търговията между Съюза и някои трети 
държави, както и специалният характер 
на някои селскостопански продукти, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 за определяне на условията, 
при които се счита, че вносните 
продукти имат равностойно ниво на 
съответствие с пазарните стандарти на 
Съюза, и условията, при които се 
разрешава дерогация от член 58, и за 
определяне на правилата относно 

Като се отчита спецификата на 
търговията между Съюза и някои трети 
държави, както и специалният характер 
на някои селскостопански продукти, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 160 за определяне на условията, 
при които се счита, че вносните 
продукти имат равностойно ниво на 
съответствие с пазарните стандарти на 
Съюза, и условията, при които се 
разрешава дерогация от член 58.
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прилагането на пазарните стандарти 
по отношение на изнасяните от 
Съюза продукти.

Or. en

Обосновка

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given market. 
EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and hygiene, as 
already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part of 
legislation, and therefore not be part of a delegated power.

Изменение 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 67 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако не е предвидено друго в 
споразуменията, сключени съгласно 
член 218 от Договора, продуктите, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, се произвеждат в съответствие с 
енологичните практики, препоръчани и 
публикувани от OIV или разрешени от 
Съюза съгласно настоящия регламент.

2. Освен ако не е предвидено друго в 
споразуменията, сключени съгласно 
член 218 от Договора, продуктите, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, се произвеждат в съответствие с 
енологичните практики, разрешени от 
Съюза съгласно настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Заличаването е необходимо, тъй като настоящото правило може до доведе до 
дискриминиране на производителите в Съюза, ако законодателството на Съюза 
установи по-стриктни методи от тези, препоръчани от OIV.
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Изменение 1316
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 67 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако не е предвидено друго в 
споразуменията, сключени съгласно 
член 218 от Договора, продуктите, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, се произвеждат в съответствие с 
енологичните практики, препоръчани и 
публикувани от OIV или разрешени от 
Съюза съгласно настоящия регламент.

2. Освен ако не е предвидено друго в 
споразуменията, сключени съгласно 
член 218 от Договора, продуктите, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, се произвеждат в съответствие с 
енологичните практики,  разрешени от 
Съюза съгласно настоящия регламент.

Мерките, отклоняващи се от 
разпоредбите на параграф 1, могат да 
се приемат съгласно процедурата, 
посочена в член 62, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира справедливо отношение на производителите в Съюза спрямо 
техните конкуренти от трети държави, внасяните вина трябва като цяло да 
отговарят на енологичните практики, разрешени в Съюза. Отклоненията могат да 
бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 62 за разрешаване на 
енологични практики.

Изменение 1317
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Дерогации от разпоредбите на 
параграф 2 за вносни продукти могат 
да се приемат в съответствие с 
разпоредбите на член 43, параграф 2 
от Договора.

Or. en
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Изменение 1318
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки 
във връзка с настоящия раздел, и по-
специално:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки 
във връзка с настоящия раздел и 
относно:

Or. fr

Изменение 1319
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки 
във връзка с настоящия раздел, и по-
специално:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема необходимите мерки 
във връзка с настоящия раздел:

Or. de

Изменение 1320
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за прилагане на общия пазарен 
стандарт;

заличава се

Or. de
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Изменение 1321
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за прилагане на определенията и 
търговските наименования, 
предвидени в приложение VI;

заличава се

Or. de

Изменение 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за прилагане на определенията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VI;

б) определя правила за прилагане на 
определенията и търговските 
наименования, предвидени в 
приложение VI;

Or. es

Обосновка

Настоящият член е изменен съгласно предложените от нас промени в членове 59, 62 и 
65, тъй като става въпрос за мерките за изпълнение.

Изменение 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) за определяне на равнището на 
допустимо отклонение;

е) определя правила за определяне на 
равнището на допустимо отклонение;

Or. es

Обосновка

Настоящият член е изменен съгласно предложените от нас промени в членове 59, 62 и 
65, тъй като става въпрос за мерките за изпълнение.

Изменение 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) за прилагането на член 66. ж) определя правила за прилагането на 
член 66.

Or. es

Обосновка

Настоящият член е изменен съгласно предложените от нас промени в членове 59, 62 и 
65, тъй като става въпрос за мерките за изпълнение.

Изменение 1325
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) разпоредби за прилагане, свързани 
с изтеглянето и унищожаването на 
вина, които не отговарят на 
изискванията;
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Or. fr

Изменение 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) определя правила за одобряването 
на нови енологични практики, 
купажирането на гроздова мъст и 
вина, включително определенията за 
него, смесването и ограниченията за 
него.

Or. es

Обосновка

Настоящият член е изменен съгласно предложените от нас промени в членове 59, 62 и 
65, тъй като става въпрос за мерките за изпълнение.

Изменение 1327
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) разпоредби за прилагане, 
отнасящи се за експерименталното 
използване на неразрешени енологични 
практики;

Or. fr

Изменение 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) определя правила относно 
държането, разпространението и 
използването на продуктите, 
получени чрез експерименталните 
практики, посочени в член 65.

Or. es

Обосновка

Настоящият член е изменен съгласно предложените от нас промени в членове 59, 62 и 
65, тъй като става въпрос за мерките за изпълнение.

Изменение 1329
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – буква ж в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) разпоредби за прилагане, 
отнасящи се за операциите по 
обогатяване, намаляване на 
киселинното съдържание и 
повишаване на киселинното 
съдържание;

Or. fr

Обосновка

Трябва да се определят правомощията, предоставяни на Комисията, за приемане на 
разпоредби за прилагане относно енологичните практики.

Изменение 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Предложение за регламент
Член 68 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68а
Задължително обозначаване

1. Посочването на държавата на 
произход или мястото на произход на 
етикета или в документите, 
придружаващи хранителния продукт, 
е задължително.

2. Когато са посочени държавата на 
произход или мястото на произход на 
дадена храна и когато те не съвпадат 
с това на основната съставка: 
а) се посочва държавата на произход 
или мястото на произход на 
въпросната основна съставка;

б) или се посочва, че държавата на 
произход или мястото на произход на 
основната съставка се различава от 
тази (това) на храната.

Or. es

Обосновка

Следва да се предприемат необходимите действия за изтъкване на различията между 
изискванията на европейските правила относно производството на храни и тези на 
трети държави и потребителите да бъдат информирани за това.

Изменение 1331
Hans-Peter Mayer

Предложение за регламент
Член 68 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68а
Делегирани правомощия

Комисията се оправомощава да 
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приема делегирани актове в 
съответствие с член 160, с които да 
определя:
а) правила за прилагане на общия 
пазарен стандарт;
б) правила за прилагане на 
определенията и търговските 
наименования, предвидени в 
приложение VI.

Or. de

Изменение 1332
José Bové
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) управление на доставките;

Or. fr

Изменение 1333
Илиана Иванова
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) засилване прилагането на 
усъвършенствани мерки за постигане 
на устойчиво производство чрез 
указания и етикетиране.

Or. fr
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Изменение 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „наименование за произход“ означава 
наименование на район, определена 
местност или, в изключителни и 
надлежно обосновани случаи, 
наименование на държава, което се 
използва за описание на продукт, 
посочен в член 69, параграф 1, за който 
са спазени следните изисквания:

а) „наименование за произход“ означава 
наименование на район, определена 
местност или, в изключителни случаи, 
наименование на държава, което се 
използва за описание на продукт, 
посочен в член 69, параграф 1, за който 
са спазени следните изисквания:

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на тази промяна в настоящата ситуация, тъй като тя 
дава на Комисията роля на тълкувател, която преди това не беше включена.

Изменение 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) продуктът е получен от сортове лози 
от вида Vitis vinifera;

iv) продуктът е получен от сортове лози 
от вида Vitis vinifera; или кръстоска 
между сорта Vitis vinifera и други 
видове от рода Vitis;

Or. en

Обосновка

Хибридните сортове лози следва също така да бъдат подпомагани  по отношение на 
устойчивостта на заболявания
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Изменение 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) добавяне на името на сортовете 
лозя заедно с географското указание.

Or. it

Изменение 1337
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) наименованието, за което се иска 
закрила;

Or. it

Изменение 1338
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) описание на виното (вината);
i) при вина с наименование за произход 
— описание на техните основни 
аналитични и органолептични 
характеристики;
ii) при вина с географско указание —
описание на техните основни 
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аналитични и органолептични 
характеристики, в добавка към 
оценката или посочването на 
техните органолептични 
характеристики;

Or. it

Изменение 1339
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) където е приложимо —
специфичните енологични практики, 
използвани за производството на 
виното(ата), както и съответните 
ограничения върху производството на 
виното(ата);

Or. it

Изменение 1340
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) определяне на границите на 
съответния географски район;

Or. it

Изменение 1341
Herbert Dorfmann
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Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) максималния добив на хектар;

Or. it

Изменение 1342
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) указание за винения сорт лоза или 
сортове лози, от който (които) е 
получено виното (са получени 
вината);

Or. it

Изменение 1343
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква г г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) данни за връзката, посочена в член 
118б, параграф 1, буква а), подточка i), 
или, в зависимост от случая - в член 
118б, параграф 1, буква б), подточка i);

Or. it

Изменение 1344
Herbert Dorfmann
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Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква г д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) приложимите изисквания, 
установени в законодателството на 
Съюза или в националното 
законодателство или, когато това е 
предвидено от държавите членки —
от организация, която управлява 
защитеното наименование за 
произход или защитеното географско 
указание, като се отчита 
обстоятелството, че тези 
изисквания са обективни, 
недискриминационни и съвместими 
със законодателството на Съюза;

Or. it

Изменение 1345
Herbert Dorfmann

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1 – буква г е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ге) наименованието и адреса на 
органите или структурите, които 
проверяват спазването на 
разпоредбите за спецификация на 
продукта, заедно с описание на 
техните задачи.

Or. it

Изменение 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

То се състои най-малко от:
а) наименованието, за което се иска 
закрила;
б) описание на виното (вината);
i) при вина с наименование за произход 
- техните основни аналитични и 
органолептични характеристики;
ii) при вина с географско указание -
техните основни аналитични 
характеристики, заедно с оценката 
или посочването на техните 
органолептични характеристики;
в) където е приложимо —
специфичните енологични практики, 
използвани за производството на 
виното(ата), както и съответните 
ограничения върху производството на 
виното(ата);
г) определяне на границите на 
съответния географски район;
д) максималния добив на хектар;
е) указание за винения сорт лоза или 
сортове лози, от който (които) е 
получено виното (са получени 
вината);
ж) данни за връзката, посочена в член 
70, параграф 1, буква а), или, в 
зависимост от случая - в член 70, 
параграф 1, буква а), подточка i);
з) приложимите изисквания, 
установени в законодателството на 
Съюза или в националното 
законодателство или, когато това е 
предвидено от държавите членки —
от организация, която управлява 
защитеното наименование за 
произход или защитеното географско 
указание, като се отчита 
обстоятелството, че тези 
изисквания са обективни, 
недискриминационни и съвместими 
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със законодателството на Съюза;
i) наименованието и адреса на 
органите или структурите, които 
проверяват спазването на 
разпоредбите за спецификация на 
продукта, заедно с описание на 
техните задачи.

Or. de

Обосновка

Това е повторение на член 175, параграф 2 от предложението за регламент 
(2010) 799, което съгласува единната ООП с разпоредбите на Договора от Лисабон. 
То се отнася за съществените елементи, които трябва да бъдат разгледани в 
основния законодателен акт.

Изменение 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спецификацията на продукта се 
състои най-малко от:
а) наименованието, за което се иска 
закрила;
б) описание на виното (вината):
i) при вина с наименование за произход 
- техните основни аналитични и 
органолептични характеристики;
ii) при вина с географско указание -
техните основни аналитични 
характеристики и оценка
или указание за техните 
органолаптични характеристики;
в) където е приложимо —
специфичните енологични практики, 
използвани за производството на 
виното(ата), както и съответните 
ограничения върху производството на 
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виното(ата);
г) определяне на границите на 
съответния географски район;
д) максималния добив на хектар;
е) указание за винения сорт лоза или 
сортове лози, от който е получено 
виното или от които са получени 
вината;

ж) подробно обяснение на връзката
з) приложимите изисквания, 
установени в разпоредбите на 
Общността или в националните 
разпоредби или, когато това е 
предвидено от държавите членки —
от организация, която управлява 
защитеното наименование за 
произход или географско указание, 
като се отчита обстоятелството, че 
тези изисквания са обективни, 
недискриминационни и съвместими 
със законодателството на 
Общността;
i) наименованието и адреса на 
органите или структурите, които 
проверяват спазването на 
разпоредбите за спецификация на 
продукта, заедно с описание на 
техните задачи.

Or. es

Обосновка

Така, както е в Регламент (ЕО)… на Съвета и на Парламента относно системите за 
качество, минималните изисквания за спецификациите на продукта следва да бъдат 
включени в основния акт. 

Изменение 1348
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

То се състои най-малко от:
а) наименованието, за което се иска 
закрила;
б) описание на виното (вината):
i) при вина с наименование за произход 
- техните основни аналитични и 
органолептични характеристики;
ii) при вина с географско указание -
техните основни аналитични 
характеристики, заедно с оценката 
или посочването на техните 
органолептични характеристики;
в) където е приложимо —
специфичните енологични практики, 
използвани за производството на 
виното(ата), както и съответните 
ограничения върху производството на 
виното(ата);
г) определяне на границите на 
съответния географски район се 
извършва подробно, точно и 
недвусмислено;

д) максималния добив на хектар;
е) указание за винения сорт лоза или 
сортове лози, от който (които) е 
получено виното (са получени 
вината);
ж) данни за връзката, посочена в член 
70, параграф 1, буква а), подточка i), 
или, в зависимост от случая - в член 
70, параграф 1, буква б), подточка i);
з) приложимите изисквания, 
установени в законодателството на 
Съюза или в националното 
законодателство или, когато това е 
предвидено от държавите членки —
от организация, която управлява 
защитеното наименование за 
произход или защитеното географско 
указание, като се гарантира, че тези 
изисквания са обективни, 
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недискриминационни и съвместими 
със законодателството на Съюза;
i) наименованието и адреса на 
органите или структурите, които 
проверяват спазването на 
разпоредбите за спецификация на 
продукта, заедно с описание на 
техните задачи.

Or. fr

Обосновка

Съдържанието на техническия файл за наименованията за произход е съществен 
елемент, който трябва да бъде заложен в основния акт.

Изменение 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Спецификацията на продукта се 
състои най-малко от:
а) наименованието, за което се иска 
закрила;
б) описание на виното (вината):
i) при вина с наименование за произход 
- техните основни аналитични и 
органолептични характеристики;
ii) при вина с географско указание -
техните основни аналитични 
характеристики, заедно с оценката 
или посочването на техните 
органолептични характеристики;
в) където е приложимо —
специфичните енологични практики, 
използвани за производството на 
виното(ата), както и съответните 
ограничения върху производството на 
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виното(ата);
г) определяне на границите на 
съответния географски район;
д) максималния добив на хектар;
е) указание за винения сорт лоза или 
сортове лози, от който е получено 
виното или от които са получени 
вината;
ж) подробно обяснение на връзката
з) приложимите изисквания, 
установени в разпоредбите на Съюза 
или в националните разпоредби или, 
когато това е предвидено от 
държавите членки — от организация, 
която управлява защитеното 
наименование за произход или 
защитеното географско указание, 
като се отчита обстоятелството, че 
тези изисквания са обективни, 
недискриминационни и съвместими 
със законодателството на Съюза;
i) наименованието и адреса на 
органите или структурите, които 
проверяват спазването на 
разпоредбите за спецификация на 
продукта, заедно с описание на 
техните задачи.

Or. es

Обосновка

Комисията предлага заличаването на изискванията, на които трябва да отговарят 
спецификациите на продуктите, представени в заявките за закрила, понастоящем 
изброени в член 118в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Тези изисквания 
следва да бъдат посочени в основния акт, тъй като те представляват съществена 
част от разпоредбите.

Изменение 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Предложение за регламент
Член 71 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Спецификацията се състои най-
малко от:
а) наименованието, за което се иска 
закрила;
б) описание на виното (вината);
i) при вина с наименование за произход 
— описание на техните основни 
аналитични и органолептични 
характеристики;
ii) при вина с географско указание —
описание на техните основни 
аналитични и органолептични 
характеристики, в добавка към 
оценката или посочването на 
техните органолептични 
характеристики;
в) където е приложимо —
специфичните енологични практики, 
използвани за производството на 
виното(ата), както и съответните 
ограничения върху производството на 
виното(ата);
г) определяне на границите на 
съответния географски район;
д) максималния добив на хектар;
е) указание за винения сорт лоза или 
сортове лози, от който (които) е 
получено виното (са получени 
вината); 
ж) приложимите изисквания, 
установени в законодателството на 
Съюза или в националното 
законодателство или, когато това е 
предвидено от държавите членки —
от организация, която управлява 
защитеното наименование за 
произход или защитеното географско 
указание, като се отчита 
обстоятелството, че тези 
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изисквания са обективни, 
недискриминационни и съвместими 
със законодателството на Съюза;
з) наименованието и адреса на 
органите или структурите, които 
проверяват спазването на 
разпоредбите за спецификация на 
продукта, заедно с описание на 
техните задачи.

Or. it

Изменение 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявката за предоставяне на правна 
закрила се подава в държавата 
членка, от чиято територия 
произхожда наименованието за 
произход и географското указание. 

Държавата членка разглежда 
заявката за закрила, за да установи 
дали отговоря на изискването, 
определено в настоящата глава.
Държавата членка започва процедура 
на национално равнище, при която да 
се гарантира адекватното 
публикуване на заявката и 
осигуряването на най-малко 
двумесечен период от датата на 
публикуването, в рамките на който 
всяко физическо или юридическо лице, 
имащо законен интерес и установено 
или жител на нейната територия 
може да възрази срещу предложената 
закрила, като подаде надлежно 
обосновано заявление в държавата 
членка.
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Or. es

Обосновка

Разпоредбите на Регламент (ЕО) №1234/2007, който се прилага понастоящем за тази 
област, се възстановяват като част от основния акт.

Изменение 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявката за предоставяне на правна 
закрила се подава в държавата 
членка, от чиято територия 
произхожда наименованието за 
произход и географското указание. 
Държавата членка разглежда 
заявката за закрила, за да установи 
дали отговоря на изискването, 
определено в настоящата глава.
Държавата членка започва процедура 
на национално равнище, при която да 
се гарантира адекватното 
публикуване на заявката и 
осигуряването на най-малко 
двумесечен период от датата на 
публикуването, в рамките на който 
всяко физическо или юридическо лице, 
имащо законен интерес и установено 
или жител на нейната територия 
може да възрази срещу предложената 
закрила, като подаде надлежно 
обосновано заявление в държавата 
членка.

Or. es

Изменение 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявката за предоставяне на правна 
закрила се подава в държавата 
членка, от чиято територия 
произхожда наименованието за 
произход и географското указание. 
Държавата членка разглежда 
заявката за закрила, за да установи 
дали отговоря на изискването, 
определено в настоящия подраздел.
Държавата членка гарантира чрез 
процедура на национално равнище 
адекватното публикуване на заявката 
и осигурява на най-малко двумесечен 
период от датата на публикуването, 
в рамките на който всяко физическо 
или юридическо лице, имащо законен 
интерес и жител или лице, 
установено на нейната територия, 
може да възрази срещу предложената 
закрила, като подаде надлежно 
обосновано заявление в държавата 
членка.

Or. de

Изменение 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 73 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държавата-членка прецени, че са 
спазени изискванията, тя провежда 
национална процедура, която 
гарантира подходящо публикуване на
спецификацията на продукта най-малко 
в интернет.

3. Ако държавата-членка прецени, че са 
спазени съответните изисквания, тя:
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а) публикува единния документ и
спецификацията на продукта най-малко 
в интернет; както и
б) препраща на Комисията 
заявлението за закрила, в която 
фигурира следната информация:
i) името и адреса на заявителя;
ii) единния документ;
iii) декларация от държавата членка, 
че според нея заявката, подадена от 
заявителя, отговаря на условията на 
настоящия регламент;
iv) препратка към публикацията, 
както е посочено в буква а).

Or. es

Изменение 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 73 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държавата членка прецени, че са 
спазени изискванията, тя провежда 
национална процедура, която гарантира 
подходящо публикуване на 
спецификацията на продукта най-малко 
в интернет.

3. Ако държавата членка прецени, че са 
спазени съответните изисквания, тя:

а) публикува единния документ и
спецификацията на продукта най-малко 
в интернет; както и
б) препраща на Комисията заявка за 
закрила, в която фигурира следната 
информация:
i) името и адреса на заявителя;
ii) единния документ;
iii) декларация от държавата членка, 
че според нея заявката, подадена от 
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заявителя, отговаря на условията на 
настоящия регламент;
iv) препратка към публикацията, 
както е посочено в буква а).

Or. es

Обосновка

Конкретните решения относно развитието на националните процедури трябва да се 
вземат чрез делегирани актове (член 86, параграф 4, буква в)). Ние се 
противопоставяме на тази мярка  по причини, сходни с тези, изразени във връзка с 
член 71. Във всеки един случай, ако основният акт трябва да изчезне, използването на 
актове за изпълнение (единно прилагане във всички държави членки) изглежда по-
подходящо.

Изменение 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикува единния документ и 
спецификацията на продукта най-
малко в интернет; както и
б) препраща на Комисията заявка за 
закрила, в която фигурира следната 
информация:
i) името и адреса на заявителя;
ii) единния документ, посочен в член 
71, параграф 1, буква г);
iii) декларация от държавата членка, 
че според нея заявката, подадена от 
заявителя, отговаря на необходимите 
условия; както и
iv) препратка към публикацията, 
съгласно буква а).
Информацията, посочена в първа 
алинея, буква б), се изпраща на един 
от официалните езици на Съюза или 
се придружава от заверен превод на 
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един от тези езици.

Or. de

Изменение 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай че държава членка не 
притежава национално 
законодателство в областта на 
закрилата на наименованията за 
произход и на географските указания, 
тя може, единствено като преходна 
мярка, да предостави закрила на 
наименованието на национално 
равнище в съответствие с 
разпоредбите на настоящата глава, 
като закрилата се предоставя от 
деня на подаване на заявлението в 
Комисията. Тази преходна 
национална закрила се прекратява в 
деня, в който бъде взето решение за 
регистрация или отказ на такава 
съгласно настоящия подраздел.

Or. es

Изменение 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай че държава членка не 
притежава национално 
законодателство в областта на 
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закрилата на наименованията за 
произход и на географските указания, 
тя може, единствено като преходна 
мярка, да предостави закрила на 
наименованието на национално 
равнище в съответствие с 
разпоредбите на настоящата глава, 
като закрилата се предоставя от 
деня на подаване на заявлението в 
Комисията. Тази преходна 
национална закрила се прекратява в 
деня, в който бъде взето решение за 
регистрация или отказ на такава 
съгласно настоящия подраздел.

Or. es

Обосновка

Конкретните решения относно развитието на националните процедури трябва да се 
вземат чрез делегирани актове (член 86, параграф 4, буква в)). Ние се 
противопоставяме на тази мярка  по причини, сходни с тези, изразени във връзка с 
член 71. Във всеки един случай, ако основният акт трябва да изчезне, използването на 
актове за изпълнение (единно прилагане във всички държави членки) изглежда по-
подходящо.

Изменение 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки разполагат със 
законите, разпоредбите или 
административните разпоредби, 
необходими за спазването на 
изискванията на член 118е от 
Регламент (ЕО) №1234/2007 и на 
настоящия член, считано от 1 август 
2009 г.

Or. de
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Изменение 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 73 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В случай че държава членка не 
притежава национално 
законодателство в областта на 
закрилата на наименованията за 
произход и на географските указания, 
тя може, единствено като преходна 
мярка, да предостави закрила на 
наименованието на национално 
равнище в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
подраздел, като закрилата се 
предоставя от деня на подаване на 
заявлението в Комисията. Тази 
преходна национална закрила се 
прекратява в деня, в който бъде взето 
решение за регистрация или отказ на 
такава съгласно настоящия 
подраздел.

Or. de

Изменение 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да спрат 
неправомерното използване на 
защитени наименования за произход 
или защитени географски указания по 
смисъла на параграф 2.
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Or. it

Изменение 1362
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Закрилата на наименованието за 
произход или географското указание 
се прилага за цялото наименование, в 
това число и съставните му 
елементи, при условие че те са 
отличителни сами по себе си. 
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.

Or. fr

Обосновка

Приложното поле и езиковите разпоредби за закрила на наименованието за произход 
или географското указание са съществени елементи, които трябва да залегнат в 
основния акт.

Изменение 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Третите държави предоставят на 
Комисията техническия доклад, 
посочен в член 71, параграф 1 от 
настоящия регламент, във връзка с 
техните географски указания 
съгласно предишния параграф.
Комисията може да реши да анулира 
географските указания на трети 
държави, които не спазват условията 
на член 70 от настоящия регламент, 
в рамките на максимален срок от 3 
години, считано от датата на 
тяхната регистрация.

Or. es

Обосновка

Комисията включва възможността за регистриране на наименования или географски 
указания, принадлежащи на трети държави и които са защитени в Съюза чрез 
двустранни договори. В този случай, от третите държави следва да се изиска поне 
внасянето на технически доклад относно наименованията за произход или 
географските указания, както понастоящем се изисква от членовете на Общността 
съгласно член 118т от Регламент (ЕО)№1234/2007.

Изменение 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Третите държави предоставят на 
Комисията техническия доклад, 
посочен в член 71, параграф 1 от 
настоящия регламент, във връзка с 
техните географски указания 
съгласно предишния параграф.
Комисията може да реши да анулира 
географските указания на трети 
държави, които не спазват условията 
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на член 70 от настоящия регламент, 
в рамките на максимален срок от 3 
години, считано от датата на 
тяхната регистрация.

Or. es

Изменение 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявител, който отговаря на условията, 
определени съгласно член 86, 
параграф 4, буква б), може да подаде 
заявка за одобрение на изменение на 
спецификацията на продукт със 
защитено наименование за произход 
или защитено географско указание, по-
специално с оглед отчитане развитието 
на научно-техническите знания или с 
оглед преразглеждане на очертанията на 
съответния географски район. В 
заявката се описват исканите изменения 
и се излагат основанията за тях.

Заявител, който отговаря на условията, 
определени съгласно член 72, може да 
подаде заявка за одобрение на 
изменение на спецификацията на 
продукт със защитено наименование за 
произход или защитено географско 
указание, по-специално с оглед 
отчитане развитието на научно-
техническите знания или с оглед 
преразглеждане на очертанията на 
географския район, посочен в член 71, 
параграф 2, буква г) алинея втора.. В 
заявката се описват исканите изменения 
и се излагат основанията за тях.

Or. de

Изменение 1366
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че предлаганата промяна 
предполага едно или повече изменения 
в единния документ по член 71, 
параграф 1, буква г), членове 73—76 се 
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прилагат mutatis mutandis спрямо 
заявлението за изменение. Ако 
предложеното изменение обаче е 
несъществено, чрез актове за 
изпълнение Комисията решава дали 
да одобри заявлението без да следва 
процедурата, предвидена в член 74, 
параграф 2 и член 75, като в случай на 
одобрение Комисията публикува 
елементите, посочени в член 74, 
параграф 3.
Едно изменение се счита за 
несъществено, ако:
а) не се отнася за съществените 
характеристики на продукта;
б) не променя 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;
3. В случай че от предложеното 
изменение не произтичат промени в 
единния документ, се прилагат 
следните правила:
а) когато географският район се 
намира в определена държава членка, 
тази държава-членка изразява 
становището си по изменението, 
като в случай че го одобрява, 
публикува изменената спецификация 
на продукта и уведомява Комисията 
за одобрените изменения и за 
основанията за тях;
б) когато географският район е в 
трета държава, Комисията решава 
чрез актове за изпълнение дали да 
одобри предложеното изменение.

Or. fr
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Обосновка

Принципът и определението за несъществено изменение към единния документ са 
съществени елементи.

Изменение 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че предложеното изменение 
предполага едно или редица изменения
към единния документ по член 71, 
параграф 1, буква г), членове 73—76 се 
прилагат mutatis mutandis спрямо 
заявлението за изменение. Независимо 
от това в случай, когато 
изменението има слабо значение, 
следва да се прилагат актове за 
изпълнение за вземането на решение 
относно това дали искането да бъде 
одобрено, без да се прилага 
процедурата по член 74, параграф 3 и 
член 75.
В случай че от предложеното 
изменение не произтичат промени в 
единния документ, се прилагат 
следните правила: когато 
географският район се намира в 
определена държава членка, тази 
държава членка изразява 
становището си по изменението, 
като в случай че го одобрява, 
публикува изменената спецификация 
на продукта и уведомява Комисията 
за одобрените изменения и за 
основанията за тях.

Or. es
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Обосновка

Комисията предлага заличаването на параграфи 2 и 3 от член 118р от Регламент 
1234/2007, който определя условията за измененията към спецификациите на 
продукта, и в бъдеше подхожда към регулирането на спецификациите чрез делегирани 
актове (член 86, параграф 4, буква ж)). Във всеки един случай, ние считаме, че ако 
основният акт трябва да изчезне, използването на актове за изпълнение (единно 
прилагане във всички държави членки) изглежда по-подходящо за разработването на 
настоящия член.

Изменение 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че предлаганата промяна 
предполага едно или повече изменения 
в единния документ по член 71, 
параграф 1, буква г), членове 73—76 се 
прилагат mutatis mutandis спрямо 
заявлението за изменение. Ако 
предложеното изменение обаче е 
несъществено, чрез актове за 
изпълнение Комисията решава дали 
да одобри заявлението без да следва 
процедурата, предвидена в член 74, 
параграф 2 и член 75, като в случай на 
одобрение тя публикува елементите, 
посочени в член 74, параграф 3. 
Посоченият акт за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

Or. de

Изменение 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че предложеното изменение 
предполага едно или редица изменения 
към единния документ по член 71, 
параграф 1, буква г), членове 73—76 се 
прилагат mutatis mutandis спрямо 
заявлението за изменение. Независимо 
от това, когато предложените 
изменения са несъществени, се 
прилагат актове за изпълнение за 
вземането на решение относно това 
дали заявката да бъде одобрена, без да 
се следва процедурата, определена в 
член 74, параграф 3 и член 75.

Or. es

Обосновка

Това въвежда отново параграф 2 от член 118р от регламент (ЕО)№1234/2007

Изменение 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че от предложеното 
изменение не произтичат промени в 
единния документ, се прилагат 
следните правила:
а) когато географският район се 
намира в определена държава-членка, 
тази държава членка изразява 
становището си по изменението, 
като в случай че го одобрява, 
публикува изменената спецификация 
на продукта и уведомява Комисията 
за одобрените изменения и за 
основанията за тях;
б) когато географският район е в 
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трета държава, Комисията решава 
чрез актове за изпълнение дали да 
одобри предложеното изменение. 
Посоченият акт за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 162, параграф 2.

Or. de

Изменение 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че от предложеното 
изменение не произтичат промени в 
единния документ, се прилагат 
следните правила:
а) когато географският район се 
намира в определена държава членка, 
тази държава членка изразява 
становището си по изменението, 
като в случай че го одобрява, 
публикува изменената спецификация 
на продукта и уведомява Комисията 
за одобрените изменения и за 
основанията за тях.
б) когато географският район е в 
трета държава, Комисията решава 
дали да одобри предложеното 
изменение.

Or. es

Обосновка

Това въвежда отново параграф 3 от член 118р от регламент (ЕО)№1234/2007
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Изменение 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от член 41, 
параграф 3, държава членка или 
трета държава или компетентният 
й орган може да кандидатства за 
одобрение на изменението на 
спецификациите на продукта за 
съществуващите защитени 
наименования на вино, посочени в 
параграф 1 от настоящия член. 

Or. de

Обосновка

Някои спецификации на продукта за съществуващите защитени наименования вино са 
управляват от публичното право, така че в такива случаи трябва да бъде възможно 
да бъдат поискани промени от държавите членки, а не само от производителите.

Изменение 1373
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 86 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се отчитат специфичните 
характеристики на производството в 
определения географския район, чрез 
делегирани актове Комисията може 
да приема:

заличава се

а) принципите за определяне на 
границите на географския район; и
б) определенията, ограниченията и 
дерогациите по отношение на 
производството в определения 
географски район.
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Or. fr

Обосновка

Измененията към член 70 правят тези делегирани актове ненужни.

Изменение 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 86 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като се отчитат специфичните 
характеристики на производството в 
определения географския район, чрез 
делегирани актове Комисията може 
да приема:

заличава се

а) принципите за определяне на 
границите на географския район; и
б) определенията, ограниченията и
дерогациите по отношение на 
производството в определения 
географски район.

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на съдържанието на настоящия член, тъй като 
мнозинството от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както 
е в горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

Изменение 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 86 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта 
да се гарантира качеството и 
проследяването на продуктите, чрез 
делегирани актове Комисията може 
да предвиди условията, при които 
спецификациите на продуктите 
могат да включват допълнителни 
изисквания.

заличава се

Or. es

Изменение 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 86 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта 
да се гарантира качеството и 
проследяването на продуктите, чрез 
делегирани актове Комисията може 
да предвиди условията, при които 
спецификациите на продуктите 
могат да включват допълнителни 
изисквания.

заличава се

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на съдържанието на настоящия член, тъй като 
мнозинството от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както 
е в горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.
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Изменение 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) елементите на спецификацията на 
продукта;

заличава се

Or. it

Изменение 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) елементите на спецификацията на 
продукта;

заличава се

Or. es

Изменение 1379
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) елементите на спецификацията на 
продукта;

заличава се

Or. fr

Обосновка

The amendments to Articles 71 and 82 render these delegated acts unnecessary.
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Изменение 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) елементите на спецификацията на 
продукта;

заличава се

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на съдържанието на настоящия член, тъй като 
мнозинството от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както 
е в горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

Изменение 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) елементите на спецификацията на 
продукта;

а) в които случаи отделен 
производител може да подаде заявка 
за правна закрила на наименование за 
произход или географско указание;

Or. de

Изменение 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) условията, които трябва да се спазват 
по отношение на заявката за правна 
закрила на наименование за произход 
или географско указание, 
предварителните национални 
процедури, контрола от страна на 
Комисията, процедурата за 
предявяване на възражения и 
процедурите за изменение, отмяна 
или преобразуване на защитени 
наименования за произход или 
защитени географски указания;

в) условията, които трябва да се спазват 
по отношение на заявката за правна 
закрила на наименование за произход 
или географско указание.

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на съдържанието на настоящия член, тъй като 
мнозинството от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както 
е в горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

Изменение 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) условията, които трябва да се спазват 
по отношение на заявката за правна 
закрила на наименование за произход 
или географско указание, 
предварителните национални 
процедури, контрола от страна на 
Комисията, процедурата за предявяване 

в) условията, които трябва да се спазват 
по отношение на заявката за правна 
закрила на наименование за произход 
или географско указание, контрола от 
страна на Комисията, процедурата за 
предявяване на възражения и 
процедурите за изменение, отмяна или 
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на възражения и процедурите за 
изменение, отмяна или преобразуване 
на защитени наименования за произход 
или защитени географски указания;

преобразуване на защитени 
наименования за произход или 
защитени географски указания;

Or. de

Изменение 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) условията, приложими за 
трансгранични заявки;

заличава се

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на съдържанието на настоящия член, тъй като 
мнозинството от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както 
е в горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

Изменение 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) условията, приложими за 
трансгранични заявки;

г) конкретните мерки, свързани с 
националните процедури, приложими 
за трансгранични заявки;

Or. de
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Изменение 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) условията за заявки по отношение 
на географски райони в трета 
държава;

заличава се

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на съдържанието на настоящия член, тъй като 
мнозинството от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както 
е в горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

Изменение 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) условията, свързани с изменение 
на спецификациите на продуктите.

заличава се

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на съдържанието на настоящия член, тъй като 
мнозинството от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както 
е в горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
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изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

Изменение 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 4 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) условията, свързани с изменение на 
спецификациите на продуктите.

ж) условията, при които дадено 
изменение се счита за несъществено 
по смисъла на член 82, параграф 2;

Or. de

Изменение 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 86 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Като се отчита необходимостта 
да се гарантира подходяща правна 
закрила, чрез делегирани актове 
Комисията може да приема 
ограничения относно защитеното 
наименование.

заличава се

Or. es

Обосновка

Ние се противопоставяме на съдържанието на настоящия член, тъй като 
мнозинството от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както 
е в горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
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Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

Изменение 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Предложение за регламент
Член 86 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Като се отчита необходимостта 
да се гарантира, че икономическите 
оператори и компетентните органи 
няма да бъдат засегнати от 
прилагането на настоящия подраздел 
по отношение на наименованията на 
вино, получили закрила преди 1 август 
2009 г. или за които заявката за 
предоставяне на закрила е подадена 
най-късно до посочената дата, чрез 
делегирани актове Комисията може
да приема преходни разпоредби 
относно:

заличава се

а) наименованията на вино, признати 
от държавите-членки като 
наименования за произход или 
географски указания най-късно до 
1 август 2009 г., и наименованията на 
вино, за които заявката за 
предоставяне на закрила е подадена 
най-късно до посочената дата;
б) предварителната национална 
процедура;
в) вината, пуснати на пазара или 
етикетирани преди определена дата;
г) изменението на спецификациите на 
продуктите.

Or. es
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Обосновка

Ние не сме съгласни със съдържанието на настоящия член, тъй като мнозинството 
от регулираните теми са или включени в основния инструмент (както е в 
горепосочения случай на параграф 4, буква а)) или са обхванати от актове за 
изпълнение – предвид техния обхват и необходимостта от единно прилагане във 
всички държави членки -  и като такива са вече определени в съществуващия 
Регламент (ЕО) №607/2009 на Комисията. Това се прилага за съдържанието на 
параграфи 2, 3, 4, 5 и 6.

Изменение 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предварителната национална 
процедура;

заличава се

Or. it

Изменение 1392
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изменението на спецификациите на 
продуктите.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Измененията към членове 71 и 82 правят тези делегирани актове ненужни.
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Изменение 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като се отчитат специфичните 
характеристики на производството в 
определения географския район, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да приема:
а) принципите за определяне на 
границите на географския район; и
б) определенията, ограниченията и 
дерогациите по отношение на 
производството в определения 
географски район.
2б. Като се отчита необходимостта 
да се гарантира качеството и 
проследяването на продуктите, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да предвиди условията, при 
които спецификациите на 
продуктите могат да включват 
допълнителни изисквания.
2в. Като се отчита необходимостта 
да се гарантират законните права и 
интереси на производителите и 
операторите, чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
приема правила относно:
а) условията, които трябва да се 
спазват по отношение на заявката за 
правна закрила на наименование за 
произход или географско указание;
б) контрола от страна на 
Комисията, процедурата за 
предявяване на възражения и 
процедурите за изменение, отмяна 
или преобразуване на защитени 
наименования за произход или 
защитени географски указания;
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в) условията, приложими за 
трансгранични заявки;
г) условията за заявки по отношение 
на географски райони в трета 
държава;
д) датата, от която се прилага 
правната закрила или изменението на 
правната закрила;
е) условията, свързани с изменение на 
спецификациите на продуктите.
2г. Като се отчита необходимостта 
да се гарантира подходяща правна 
закрила, чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
ограничения относно защитеното 
наименование.

Or. es

Обосновка

Добавено с цел последователност с предишната точка. 

Изменение 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Традиционните наименования се 
признават, определят и защитават 
от Комисията.

Or. es

Обосновка

Параграф 2 от член 118р от регламент (ЕО)№1234/2007 се възстановява.
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Изменение 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) 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 89.

Or. en

Изменение 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Традиционните наименования са 
защитени само на езика и за 
категориите лозаро-винарски 
продукти, предявени в заявлението, 
срещу:
а) всяка злоупотреба, дори ако 
защитеното наименование е 
придружено от израз като „стил“, 
„тип“, „метод“, „както е произведено 
в“, „имитация“, „с аромат на“, 
„като“ 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;
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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. en

Изменение 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 89 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. когато традиционно 
наименование е защитено съгласно 
настоящия регламент, 
регистрацията на търговска марка, 
използването на която ще 
противоречи на член 89в, се оценява в 
съответствие с Директива 
2008/95/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (1) или Регламент 
№207/2009 на Съвета (2).
Търговските марки, регистрирани в 
нарушение на алинея първа, се 
обявяват за невалидни при подаване 
на заявление в съответствие с 
приложимите процедури, както е 
посочено в Директива 2008/95/ЕО или 
Регламент (ЕО)№207/2009.
Търговска марка, която отговаря на 
една от ситуациите, посочени в 
член 80 от настоящия регламент, и 
за която има подадена заявка, 
регистрирана е или е установена в 
резултат на употреба, ако такава 
възможност е предвидена в 
съответното законодателство, на 
територията на Общността преди 
датата, на която заявката за 
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предоставяне на закрила на 
традиционното наименованието е 
представена в Комисията, може да 
продължи да се използва и подновява, 
независимо от закрилата на 
традиционното наименование. В 
подобни случаи се разрешава 
използването на традиционно 
наименование успоредно със 
съответната търговска марка.
Определено наименование не може да 
се ползва със закрила като 
традиционно наименование, когато в 
светлината на репутацията и 
известността на търговската марка 
такава закрила има опасност да 
въведе потребителите в заблуждение 
по отношение на истинската 
идентичност, естеството, 
характеристиките или качеството 
на виното.

Or. en

Изменение 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 89 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1c. Наименование, за което е подадена 
заявка и което изцяло или частично е 
омоним с традиционно наименование, 
което вече е защитено съгласно 
настоящата глава, се защитава, като 
се отчита надлежно местното и 
традиционно използване и се отчита 
риск от въвеждане в заблуждение. 
Омонимно наименование, което 
въвежда в заблуждение 
потребителите по отношение на 
естеството, качеството или 
истинския произход на продуктите 
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не се регистрира, дори и 
наименованието да е правилно.
Използването на защитено омонимно 
наименование зависи от наличието на 
достатъчно отличия в практиката 
между омонима, защитен
впоследствие, и вече защитеното 
традиционно наименование, като се 
вземат предвид необходимостта от 
равно третиране на 
заинтересованите производители и 
потребителите да не се въвеждат в 
заблуждение.

Or. en

Изменение 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 89 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. В срок от два месеца от датата на 
публикуване на заявлението от 
Комисията, всяка една държава 
членка или трета държава, или всяко 
физическо или юридическо лице, 
имащо законен интерес, може да 
възрази срещу предложеното 
признаване чрез подаване на искане за 
възражение.

Or. en

Изменение 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 д (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Заявител може да подаде 
заявление за одобрение на изменение 
на традиционно наименование, на 
указания език, на съответното 
(съответните) вино (вина) или на 
обобщеното определение или 
условията за употреба на 
съответното традиционно 
наименование. 

Or. en

Изменение 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Чрез акт за изпълнение 
Комисията може да реши въз основа 
на надлежно обосновано искане от 
държава членка, от трета държава 
или от физическо или юридическо 
лице, имащо законен интерес, да 
отмени закрилата на традиционно 
наименование, ако то вече не 
отговаря на определението, посочено 
в член 89.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 162, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1402
Astrid Lulling
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Предложение за регламент
Член 89 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 89а
Условия за употреба на традиционни 

наименования
1. Наименованието, за което се иска 
закрила е или:
а) на официалния(те) език (езици), 
регионалния(те) 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 69, параграф 1.
3. Наименованието се регистрира, 
изписано в съответствие с начина 
(начините) на изписване на 
оригиналния език.

Or. fr

Изменение 1403
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 89 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 89б
Условия за валидност

1. Признаването на традиционно 
наименование се признава ако:
а) наименованието се състои 
единствено от:
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i) наименование, използвано 
традиционно в търговията в голяма 
част от територията на 
Общността или на съответната 
трета държава, за разграничаване на 
специфичните категории лозаро-
винарски продукти, посочени в член 
69, параграф 1; или
ii) наименование с репутация, 
използвано традиционно в 
търговията най-малко на 
територията на съответната 
държава членка или трета държава, 
за разграничаване на специфичните 
категории лозаро-винарски продукти, 
посочени в член 69, параграф 1;
б) наименованието:
i) не е родово;
ii) е определено и регулирано в 
законодателството на държавата 
членка; или
iii) подлежи на условията за 
използване, предвидени в правилата, 
приложими за винопроизводители в 
съответната трета държава, 
включително онези, произтичащи от 
представителни професионални 
организации.
2. За целите на параграф 1, буква а) 
„традиционно използване” означава:
а) най-малко пет години в случай на 
наименования, за които е подадено 
заявление на езика или езиците, 
посочени в член 89а, параграф 1, буква 
a);
б) най-малко 15 години в случай на 
наименования, за които е подадено 
заявление на езика или езиците, 
посочени в член 89а, 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 
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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) от настоящия член не се 
прилага за традиционните 
наименования, посочени в член 89, 
буква б).

Or. fr

Изменение 1404
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 89 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 89в
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 89.
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 
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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. Една 
представителна професионална 
организация може да подаде заявление 
за закрила само за произвежданите 
от нея вина.

Or. fr

Изменение 1405
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 89 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 89г
Процедура за признаване

Всяко решение за отхвърляне или 
признаване на съответното 
традиционно наименование се взима 
от Комисията въз основа на 
доказателствата, с които тя 
разполага. То трябва да прецени дали 
са спазени или не условията, посочени 
в членове 89, 89а и 89б, или 
установени в член 90а, параграф 3 или 
в член 90б.
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
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Обосновка

Тези съществени разпоредби относно традиционните наименования трябва да бъдат 
посочени в основния акт по аналогия с разпоредбите относно наименованията за 
произход.

Изменение 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 91 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като се отчита необходимостта 
да се гарантират законните права и 
интереси на производителите и 
операторите, чрез делегирани актове 
Комисията може да определя 
следното:

заличава се

а) 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 предвиждано 
признаване на традиционно 
наименование;
г) обхвата на правната закрила, 
връзката с търговски марки, 
защитени традиционни 
наименования, защитени 
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;
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ж) процедурите, които трябва да се 
спазват по отношение на заявката за 
правна закрила на традиционно 
наименование, включително контрола 
от страна на Комисията, 
процедурите за предявяване на 
възражения и процедурите за отмяна 
и изменение.

Or. es

Обосновка

Ние не сме съгласни със съдържанието на настоящия член, тъй като мнозинството 
от регулираните теми са обхванати от актове за изпълнение – предвид техния 
обхват и необходимостта от единно прилагане във всички държави членки -  и като 
такива са вече определени в съществуващия Регламент (ЕО) №607/2009 на 
Комисията.

Изменение 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заявителите, които могат да 
подават заявка за правна закрила на 
традиционно наименование;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това са съществени елементи, които трябва да бъдат разгледани в основния 
законодателен акт.

Изменение 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основанията за подаване на 
възражение срещу предвиждано 
признаване на традиционно 
наименование;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това са съществени елементи, които трябва да бъдат разгледани в основния 
законодателен акт.

Изменение 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обхвата на правната закрила, 
връзката с търговски марки, 
защитени традиционни 
наименования, защитени 
наименования за произход или 
географски указания, омоними или 
определени наименования на винени 
сортове лози;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това са съществени елементи, които трябва да бъдат разгледани в основния 
законодателен акт.

Изменение 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 3 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) основанията за отмяна на 
традиционно наименование;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това са съществени елементи, които трябва да бъдат разгледани в основния 
законодателен акт.

Изменение 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 91 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Като се отчитат специфичните 
характеристики на търговията 
между Съюза и някои трети 
държави, чрез делегирани актове 
Комисията може да приема 
условията, при които традиционните 
наименования могат да се използват 
върху продуктите от трети 
държави, и да предвиди дерогации от 
член 89.

заличава се

Or. es

Обосновка

Ние не сме съгласни със съдържанието на настоящия член, тъй като мнозинството 
от регулираните теми са обхванати от актове за изпълнение – предвид техния 
обхват и необходимостта от единно прилагане във всички държави членки -  и като 
такива са вече определени в съществуващия Регламент (ЕО) №607/2009 на 
Комисията.

Изменение 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Предложение за регламент
Член 92 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Като се отчита необходимостта 
да се гарантират законните права и 
интереси на производителите и 
операторите, чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя следното:
а) 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 предвиждано 
признаване на традиционно 
наименование;
г) обхвата на правната закрила, 
връзката с търговски марки, 
защитени традиционни 
наименования, защитени 
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;
ж) процедурите, които трябва да се 
спазват по отношение на заявката за 
правна закрила на традиционно 
наименование, включително контрола 
от страна на Комисията, 
процедурите за предявяване на 
възражения и процедурите за отмяна 
и изменение.

Or. es
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Обосновка

Последователност с предишния член.

Изменение 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Предложение за регламент
Член 92 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Като се отчитат специфичните 
характеристики на търговията 
между Съюза и някои трети 
държави, чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема 
условията, при които традиционните 
наименования могат да се използват 
върху продуктите от трети 
държави, и да предвиди дерогации от 
член 89.

Or. es

Обосновка

Последователност с предишния член.

Изменение 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 1 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) указание за захарните вещества, 
използвани за увеличаване на 
алкохолното съдържание на вината.

Or. it
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Изменение 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 96 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от параграф 1, 
буква жа), указанието може да не се 
посочва в следните случаи:
а) при пенливите и искрящите вина, 
получени от ферментационна смес 
без добавяне на каквито и да е захарни 
вещества;
б) за всички лозаро-винарски 
продукти, за които са използвани 
добавени захарни вещества, когато 
последните са произведени 
единствено от грозде.

Or. it


