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Изменение 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) която е с минимално действително 
алкохолно съдържание 4,5 обемни 
процента и с максимално действително 
алкохолно съдържание по-малко от 14,5 
обемни процента.

г) ако не е добавен алкохол, която е с 
минимално действително алкохолно 
съдържание 4,5 обемни процента и с 
максимално действително алкохолно 
съдържание по-малко от 14,5 обемни 
процента; ако е добавен алкохол, 
която е с минимално действително 
алкохолно съдържание 7,5 обемни 
процента и с максимално 
действително алкохолно съдържание 
по-малко от 14,5 обемни процента.

Or. de

Изменение 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Винарските практики и 
ограничения съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета от 22 
октомври 2007 г. за установяване на 
обща организация на 
селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои
земеделски продукти (Общ регламент 
за ООП)1 се прилагат за лозаро-
винарски продукти, използвани за 
производството на ароматизирани 
лозаро-винарски продукти. 
Комисията, ако е целесъобразно, 
представя законодателно 
предложение за съответно изменение 
на Регламент (ЕО) № 1234/2007.
___________________
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1  OВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. 

Or. de

Изменение 19
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Биологичните ароматизирани 
лозаро-винарски продукти могат да 
бъдат произведени в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 
от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти1, по-специално членове 6, 19 
и 38 от него.
__________________
1  OВ L 189, 20.7.2007, стр. 1. 

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 11, внесено от докладчика. Позоваването следва също така 
да обхваща последващото законодателство (актове за изпълнение на Комисията), 
което се основава на Регламент № 834/2007. Като такъв Регламент 889/2008 и 
регламентите, които го изменят, определят подробни правила за прилагането на 
Регламент 834/2007 (например конкретни производствени методи и позволени 
вещества). Освен това изменението беше прехвърлено в член 3, който се отнася до 
производствените процеси.

Изменение 20
Renate Sommer
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Търговските наименования могат да 
бъдат допълвани или заменяни от 
географско указание, защитено по 
настоящия регламент.

4. Търговските наименования могат да 
бъдат допълвани от географско 
указание, защитено по настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Ако ароматизираните напитки на 
винена основа или ароматизираните 
коктейли от лозаро-винарски 
продукти са пуснати на пазара с цел 
представяне или под измислено 
наименование или марка, които за 
потребителя предполагат, че са 
смесени напитки на алкохолна основа, 
тогава търговското наименование и 
алкохолното съдържание трябва да
бъдат поставени в същото зрително 
поле, както е посочено в член 2, 
параграф 2, буква к) от Регламент 
(ЕС) № 1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 г. за предоставянето 
на информация за храните на 
потребителите1, със същия шрифт и 
цвят като измисленото 
наименование или търговска марка.
__________________
1 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. de
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Изменение 22
Renate Sommer
Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 
1169/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011 
година за предоставянето на 
информация за храните на 
потребителите1 по отношение на 
четливостта се прилагат mutatis 
mutandis за търговските 
наименования, географските указания 
и допълнителните пояснения за 
ароматизирани лозаро-винарски 
продукти.
__________________
1 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. de

Изменение 23
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Захарното съдържание, посочено в 
първа алинея, е изразено в инвертна
захар.

Захарното съдържание, посочено в 
първа алинея, е изразено в обща захар.

Or. es

Изменение 24
Cristian Silviu Buşoi
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Означенията „полусладко“ и „сладко“ 
могат да бъдат заменени с означение на 
захарното съдържание, изразено в 
грамове инвертна захар на литър.

Означенията „полусладко“ и „сладко“ 
могат да бъдат придружени с означение 
на захарното съдържание, изразено в 
грамове инвертна захар на литър.

Or. en

Обосновка

Въпреки че за потребителите може и да е полезно да знаят съдържанието на захар, 
изразено в инвертна захар на литър, това може и да не им носи особен смисъл.
Потребителите може да не са в състояние да направят разлика между сладко и 
полусладко ароматизирано вино само въз основа на съдържанието на захар.
Последното може да бъде полезно да се добави, но не и изцяло да замени поясненията 
„сладко“ и „полусладко“.

Изменение 25
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Друга незадължителна 
информация за храните може също 
така да бъде включена в 
етикетирането на ароматизирани 
лозаро-винарски продукти, при 
условие че това е в съответствие с 
Глава V от Регламент (ЕС) № 
1169/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011 
година за предоставянето на 
информация за храните на 
потребителите1.

_______________
1 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

Or. es
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Обосновка

Привеждане в съответствие с главата относно изискванията, приложими за 
незадължителната информация относно храните, в новия регламент относно 
информацията за потребителите.

Изменение 26
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато мястото, откъдето са доставени 
ароматизираните лозаро-винарски 
продукти е посочено, това място 
съответства на мястото, където е 
произведен ароматизираният лозаро-
винарски продукт. Мястото, откъдето е 
доставен продуктът се посочва с думите
„произведено в (…)“, или с 
еквивалентни термини, последвани от 
името на съответната държава членка 
или трета държава.

Когато мястото, откъдето са доставени 
ароматизираните лозаро-винарски 
продукти е посочено, следва да се 
посочват и мястото, където е 
произведен ароматизираният лозаро-
винарски продукт, и мястото на 
произход на използваното грозде.
Мястото, откъдето е доставен продуктът 
се посочва с думите „произведено в
(…)“,  последвани от името на 
съответната държава членка или 
трета държава, следвани от думите 
„отгледано в (...)“, последвани от името 
на съответната държава членка или 
трета държава.

Or. en

Обосновка

Ако се посочва мястото, откъдето е доставен продуктът, то трябва също да се 
отнася и за мястото на произход на използваното грозде, за да не бъдат подвеждани 
потребителите.

Изменение 27
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се изисква указване на мястото, 
откъдето е доставена основната 
съставка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако се посочва мястото, откъдето е доставен продуктът, то трябва също да се 
отнася и за мястото на произход на използваното грозде, за да не бъдат подвеждани 
потребителите.

Изменение 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се изисква указване на мястото, 
откъдето е доставена основната 
съставка.

заличава се

Or. es

Обосновка

Наистина не е необходимо указване на мястото, откъдето е доставена основната 
съставка. Следователно посочването на това изискване от страна на Комисията в 
законодателния текст е излишно.

Изменение 29
Mario Pirillo
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се изисква указване на мястото, 
откъдето е доставена основната 
съставка.

заличава се
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Or. it

Обосновка

Правилата относно посочването на мястото на произход се определени в Регламент 
1169/2011. Тъй като регламентът обхваща информацията, която следва да се 
предостави на потребителите по отношение на посочването на мястото на произход 
на ароматизираните вина, не са необходими допълнителни правила.

Изменение 30
Renate Sommer
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предвидените в настоящия 
регламент търговски наименования и
допълнителни пояснения към тях са 
изразени с думи, те следва да бъдат 
изписани най-малко на един или на 
повече официални езици на Съюза.

Търговските наименования и
допълнителните пояснения се 
изписват на език, който е 
лесноразбираем от потребителите в 
държавата членка, в която 
продуктът е пуснат на пазара.

Or. de

Изменение 31
Jill Evans, Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предвидените в настоящия 
регламент търговски наименования и 
допълнителни пояснения към тях са 
изразени с думи, те следва да бъдат 
изписани най-малко на един или на 
повече официални езици на Съюза.

Когато предвидените в настоящия 
регламент търговски наименования и 
допълнителни пояснения към тях са 
изразени с думи, те следва да бъдат 
изписани най-малко на един или на 
повече официални езици на
съответната държава членка.

Or. en
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Обосновка

Има много официални езици в Европа в рамките на държавите членки, които нямат 
официален статут в ЕС – изменението гарантира, че повече потребители са в 
състояние да получат достъп до информация за даден продукт на майчин език . 

Изменение 32
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукти, които са обхванати от 
настоящия Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите1. 
Комисията, ако е необходимо, внася 
законодателно предложение за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
1169/2011 с цел продуктите, които са 
обхванати от настоящия регламент, 
да бъдат включени в приложното 
поле на Регламент (ЕС) № 1169/2011.
______________
1 OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18. 

Or. en

Обосновка

Ароматизираните лозаро-винарски продукти са във висока степен преработени 
продукти, които следва да спазват общите изисквания за етикетиране на Регламент 
(ЕС) 1169/2011.  Не е обосновано всички видове безалкохолни напитки да следва да 
отговарят на общите изисквания за етикетиране, а алкохолните напитки, дори 
високо преработените, да не трябва.

Изменение 33
Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че защитеното географско 
указание е изписано на различна от 
латиницата азбука, наименованието
може да бъде изписано и на един или 
повече от официалните езици на Съюза.

В случай, че защитеното географско 
указание е изписано на различна от 
латиницата азбука, наименованието се 
изписва и на един или повече от 
официалните езици на Съюза, като се 
използва латиница.

Or. en

Обосновка

За да се улесни продажбата на подобни ароматизирани вина в други държави – членки 
на ЕС, които използват латиница, географското указание следва също така да се 
изписва на език на ЕС, който използва латиница.

Изменение 34
Jill Evans, Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че защитеното географско 
указание е изписано на различна от 
латиницата азбука, наименованието 
може да бъде изписано и на един или 
повече от официалните езици на Съюза.

В случай, че защитеното географско 
указание е изписано на различна от 
латиницата азбука, наименованието 
може да бъде изписано и на един или 
повече от официалните езици на
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

Има много официални езици в Европа в рамките на държавите членки, които нямат 
официален статут в ЕС – изменението гарантира, че повече потребители са в 
състояние да получат достъп до информация за даден продукт на майчин език. 

Изменение 35
Rolandas Paksas
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не забраняват или 
ограничават вноса, продажбата или 
консумацията на ароматизирани 
лозаро-винарски продукти, както са 
определени в настоящия регламент.

Or. lt

Изменение 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Делегирани правомощия

За да се вземат предвид особеностите 
на сектора и появата на нови 
продукти на пазара, Комисията 
може, посредством делегирани 
актове, да актуализира:
а) определенията, изискванията и 
ограниченията, установени в 
приложение І,
б) търговските наименования и 
описанията, установени в 
приложение II.

Or. de

Изменение 37
Renate Sommer
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) търговските наименования и 
описанията, установени в 
приложение II.

заличава се

Or. de

Изменение 38
Mario Pirillo
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) търговските наименования и 
описанията, установени в 
приложение II.

заличава се

Or. it

Изменение 39
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата глава 
„географско указание“ означава 
указание, отнасящо се за район, 
специфично място или държава, 
използвани за описание на 
ароматизиран лозаро-винарски продукт, 
когато дадено качество, репутация или 
други характеристики на този продукт 
се отдават основно на неговия 
географски произход.

За целите на настоящата глава 
„географско указание“ означава 
указание, отнасящо се за район, 
специфично място или държава, 
използвани за описание на 
ароматизиран лозаро-винарски продукт, 
когато дадено качество, репутация или 
други характеристики на този продукт 
се отдават основно на неговия 
географски произход. Използването на 
географско указание, предполага, че 
гроздето, използвано за 
производството на ароматизиран 
лозаро-винарски продукт, произхожда 
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от региона, мястото или страната, 
за които се отнася указанието.

Or. en

Обосновка

Ако има географско указание, трябва да се гарантира, че гроздето, използвано за 
производството на продукта, произхожда от региона, мястото или страната, за 
които се отнася указанието, за да не бъде подведен потребителят.

Изменение 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата глава
„географско указание“ означава 
указание, отнасящо се за район, 
специфично място или държава, 
използвани за описание на 
ароматизиран лозаро-винарски продукт, 
когато дадено качество, репутация или 
други характеристики на този продукт 
се отдават основно на неговия 
географски произход.

За целите на настоящата глава
„географско указание“ означава 
указание, отнасящо се за район, 
специфично място или държава, 
използвани за описание на 
ароматизиран лозаро-винарски продукт, 
когато лозаро-винарските продукти 
произхождат от Съюза и когато
дадено качество, репутация или други 
характеристики на този лозаро-
винарски продукт се отдават основно на 
неговия географски произход.

Or. de

Изменение 41
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на продукта, по-специално 
неговите основни аналитични 
характеристики, както и оценка или
посочване на неговите органолептични 

б) описание на продукта, по-специално 
неговите основни аналитични 
характеристики, както и посочване на 
неговите органолептични 
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характеристики; характеристики;

Or. es

Изменение 42
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В срок до 1 декември 2012 г. 
държавите членки приемат 
необходимите законови, подзаконови 
или административни разпоредби, за да 
се съобразят с разпоредбите на 
настоящия член.

6. В срок до 1 декември 2013 г. 
държавите членки приемат 
необходимите законови, подзаконови 
или административни разпоредби, за да 
се съобразят с разпоредбите на 
настоящия член.

Or. es

Обосновка

Винаги има възможност регламентът да не може да бъде публикуван до 1 декември 
2012 г. по административни причини или поради липса на време, затова крайният срок 
следва да бъде леко удължен.

Изменение 43
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че Комисията прецени, че са 
изпълнени установените в настоящата 
глава условия, чрез актове за 
изпълнение и без съдействието на 
комитета по член 36, тя взема 
решение да публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз единния 
документ, посочен в член 11, 
параграф 1, буква г), както и данните за 
публикацията на спецификацията на 
продукта по член 14, параграф 5.

В случай че Комисията прецени, че са 
изпълнени установените в настоящата 
глава условия, чрез актове за 
изпълнение, тя взема решение да 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз единния документ, 
посочен в член 11, параграф 1, буква г), 
както и данните за публикацията на 
спецификацията на продукта по член 14, 
параграф 5.
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Or. es

Изменение 44
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до два месеца от датата на 
публикуване по член 15, параграф 3, 
първа алинея, всяка държава-членка или 
трета държава, или всяко физическо или 
юридическо лице, имащо законен 
интерес, установено или пребиваващо в 
държава-членка, различна от поискалата 
закрилата, или в трета държава, може да 
възрази срещу предложената закрила, 
като подаде до Комисията надлежно 
обосновано изложение относно 
условията за предоставяне на закрила, 
установени в настоящата глава.

В срок до три месеца от датата на 
публикуване по член 15, параграф 3, 
първа алинея, всяка държава членка или 
трета държава, или всяко физическо или 
юридическо лице, имащо законен 
интерес, установено или пребиваващо в 
държава членка, различна от поискалата 
закрилата, или в трета държава, може да 
възрази срещу предложената закрила, 
като подаде до Комисията надлежно 
обосновано изложение относно 
условията за предоставяне на закрила, 
установени в настоящата глава.

Or. es

Изменение 45
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на информацията, с която 
разполага при приключване на 
процедурата по предявяване на 
възражения по член 16, Комисията чрез 
актове за изпълнение взема решение или 
за предоставяне на закрила на 
географското указание, което отговаря 
на установените в настоящата глава 
условия и е съвместимо със 
законодателството на Съюза, или за 
отхвърляне на заявлението, ако тези 

Въз основа на информацията, с която 
разполага при приключване на 
процедурата по предявяване на 
възражения по член 16, Комисията чрез 
актове за изпълнение взема решение или 
за предоставяне на закрила на 
географското указание, което отговаря 
на установените в настоящата глава 
условия и е съвместимо със 
законодателството на Съюза, или за 
отхвърляне на заявлението, ако тези 
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условия не са изпълнени. условия не са изпълнени. Комисията 
публикува решението си на 
предназначена за това страница на 
своя уебсайт.

Or. en

Обосновка

Няма основания обществеността да не бъде информирана относно решение за 
предоставяне на закрила.

Изменение 46
Renate Sommer
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всяко друго невярно или подвеждащо 
указание за мястото, откъдето е 
доставен продуктът, произхода, 
естеството или основни свойства на 
продукта, върху вътрешната или 
външната опаковка, рекламни 
материали или документи, свързани със 
съответния лозаро-винарски продукт, 
както и опаковането на продукта в 
контейнер по начин, който може да 
създаде невярна представа за неговия 
произход;

в) всяко друго невярно или въвеждащо в 
заблуждение означение на мястото, 
откъдето произхожда продуктът, 
произхода, състава, съдържанието на 
вино и/или алкохол, метода на 
производство или основни свойства на 
продукта, върху вътрешната или 
външната опаковка, рекламни 
материали или документи, свързани със 
съответния продукт от вино, както и 
опаковането на продукта в контейнер по 
начин, който може да създаде невярна 
представа за неговия произход;

Or. de

Изменение 47
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че предлаганата промяна 2. В случай че предлаганата промяна 
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предполага едно или повече изменения 
в единния документ по член 11, 
параграф 1, буква г), членове 14—17 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 15, 
параграф 2 и член 16, като в случай на 
одобрение Комисията публикува 
елементите, посочени в член 15, 
параграф 3.

предполага едно или повече изменения 
в единния документ по член 11, 
параграф 1, буква г), членове 14—17 се 
прилагат mutatis mutandis спрямо 
заявлението за изменение.

Or. en

Обосновка

Няма основания за отклонение от обичайната процедура, още повече че не се очаква 
заявленията за предоставяне на правна закрила да бъдат многобройни. Дори и 
изменение, преценявано като „второстепенно“ не следва да освобождава Комисията 
от нейното задължение да „проверява дали заявленията за предоставяне на правна 
закрила отговарят на условията по настоящата глава“. Аналогично, то следва да не 
бъде основание за пренебрегване на процедурата по предявяване на възражения.

Изменение 48
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуващи защитени географски 
означения

Съществуващи географски указания

Or. es

Обосновка

Заглавието на настоящия член следва да съответства на заглавието на главата, към 
която принадлежи.
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Изменение 49
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съществуващите географски 
означения, посочени в параграф 1, за 
които информацията по параграф 2 не е 
представена до [2 години от влизането в 
сила], губят закрилата, предоставена 
съгласно настоящия регламент. Чрез 
актове за изпълнение и без 
съдействието на комитета по член 
36 Комисията извършва съответните 
административни формалности по 
заличаването на такива наименования от 
регистъра по член 22.

3. Съществуващите географски 
означения, посочени в параграф 1, за 
които информацията по параграф 2 не е 
представена до [2 години от влизането в 
сила], губят закрилата, предоставена 
съгласно настоящия регламент. Чрез 
актове за изпълнение Комисията 
извършва съответните административни 
формалности по заличаването на такива 
наименования от регистъра по член 22.

Or. es

Изменение 50
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 не се прилага по отношение 
на съществуващите защитени 
географски означения, посочени в 
параграф 1 от настоящия член.

заличава се

Or. es

Обосновка

Възможността за отмяна на съществуващи географски указания не беше предвидена 
в Регламент 2081/92 за защита на географските указания и наименованията за 
произход на селскостопанските и хранителните продукти (предшественик на 
Регламент 510/2006), нито в Регламент 110/2008 относно географските указания на 
спиртните напитки.
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Изменение 51
Mario Pirillo
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. С цел да гарантира ефективността на 
контрола, предвиден в настоящата 
глава, чрез делегирани актове 
Комисията може да приема 
необходимите мерки относно 
нотификацията на операторите до 
компетентните органи.

6. С цел да гарантира ефективността на 
контрола, предвиден в настоящата 
глава, Комисията разполага с 
правомощия  да приема делегирани 
актове, в съответствие с член 35, 
които да съдържат необходимите 
мерки относно нотификацията на 
операторите до компетентните органи.

Or. it

Изменение 52
Satu Hassi
от името на групата Verts/ALE
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) публичното оповестяване на 
решенията относно правната 
закрила или отхвърлянето;

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма основания обществеността да не бъде информирана относно решение за 
предоставяне на закрила.

Изменение 53
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 31 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Актове за изпълнение, които 
подлежат на приемане без 
съдействието на комитета по член 
36

Недопустимост на заявление или 
искане

Or. es

Обосновка

Поправка за привеждане на текста в съответствие с техническа промяна, вече 
приета в работните групи на Съвета. Поправката е необходима тук, за да се 
гарантира съгласуваност с направеното към този член изменение.

Изменение 54
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Член 31 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато едно заявление или искане бъде 
счетено за недопустимо, чрез актове за 
изпълнение и без съдействието на 
комитета по член 36, Комисията взема 
решение да го отхвърли като 
недопустимо.

Когато едно заявление или искане бъде 
счетено за недопустимо, чрез актове за 
изпълнение Комисията взема решение 
да го отхвърли като недопустимо.

Or. es

Изменение 55
Cristian Silviu Buşoi
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в настоящия регламент, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от ...*.
Комисията изготвя доклад относно 
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делегираното правомощие най-късно 
девет месеца преди края на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се подновява с мълчаливо 
съгласие за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не се противопоставят на 
подобно подновяване не по-късно от 
три месеца преди изтичането на 
всеки срок.
________________________

* ОВ: моля, въведете датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е разпоредбата на настоящия регламент да бъде приведена в 
съответствие с разпоредбите на ООП. При все това едно просто ограничаване на 
периода на делегиране на 5 години не предоставя необходимата гъвкавост. Ето защо 
се предлага удължаването на петгодишния период на делегиране с мълчаливо съгласие, 
освен ако законодателят не се противопостави на такова удължение след доклад на 
Комисията.

Изменение 56
Mario Pirillo
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Eнологични практики:
Енологичните практики, 
препоръчвани и публикувани от 
Международната организация по 
лозарство и винарство, могат да се 
прилагат спрямо основните продукти 
и крайните продукти, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. it
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Обосновка

Важно е да се направи изрично позоваване на резолюциите, приети от 
Международната организация по лозарство и винарство, какъвто вече е случаят с 
Регламент 1234/2007.

Изменение 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Sangria“ трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведено в…“, последвани 
от името на държавата-членка 
производител или на по-ограничен 
район, освен ако тя е произведена в 
Испания или Португалия.

Терминът „Sangria“ може да замени 
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на 
основата на вино“ единствено в 
случай че напитката е произведена в 
Испания или Португалия.

Or. es

Изменение 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Sangria“ трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведено в…“, последвани 
от името на държавата-членка 
производител или на по-ограничен 
район, освен ако тя е произведена в 
Испания или Португалия.

Когато напитката е произведена в 
държава членка, различна от Испания 
или Португалия, терминът „Sangria“ 
може да бъде използван в допълнение 
към търговското наименование 
„ароматизирана напитка на 
основата на вино“, което трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведено в…“, последвани 
от името на държавата членка
производител или на по-ограничен 
район.

Or. es
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Обосновка

Изменението се стреми да запази настоящото положение съгласно Регламент (ЕИО) 
№1601/1991, който защитава термина „Sangria“, която произхожда от Испания или 
Португалия. Необходимо е да се изясни, че терминът „Sangria“, във всяка държава 
членка, различна от Испания и Португалия, не е търговско наименование, а 
незадължително указание или термин.

Изменение 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Sangria“ може да замени 
описанието „ароматизирана напитка на 
основата на вино“ единствено в случай 
че напитката е била произведена в 
Испания или в Португалия.

Когато напитката е произведена в 
държава членка, различна от Испания 
или Португалия, терминът „Sangria“ 
може да бъде използван в допълнение 
към търговското наименование
„ароматизирана напитка на основата на 
вино“, което трябва задължително да 
бъде придружено от думите 
„произведено в…“, последвани от 
името на държавата членка 
производител или на по-ограничен 
район.

Or. es

Изменение 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Sangria“ може да замени 
описанието „ароматизирана напитка на 
основата на вино“ единствено в случай 
че напитката е била произведена в 
Испания или в Португалия.

Терминът „Sangria“ може да замени
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на основата на 
вино“ единствено в случай че напитката 
е произведена в Испания или 
Португалия.
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Or. es

Обосновка

Изменението се стреми да запази настоящото положение съгласно Регламент (ЕИО) 
№1601/1991, който защитава термина „Sangria“, която произхожда от Испания или 
Португалия. Необходимо е да се изясни, че терминът „Sangria“, във всяка държава 
членка, различна от Испания и Португалия, не е търговско наименование, а 
незадължително указание или термин.

Изменение 61
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Clarea“ трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведено в ...“, последвани 
от името на държавата-членка 
производител или на по-ограничен 
район, освен ако тя е произведена в 
Испания.

Терминът „Clarea“ може да замени 
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на 
основата на вино“ единствено в 
случай че напитката е произведена в 
Испания.

Or. es

Изменение 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Clarea“ трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведено в ...“, последвани 
от името на държавата-членка 
производител или на по-ограничен 
район, освен ако тя е произведена в 
Испания.

Когато напитката е произведена в 
държава членка, различна от 
Испания, терминът „Clarea“ може да 
бъде използван в допълнение към 
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на 
основата на вино“, което трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведена в ...”, последвани 
от името на държавата членка 
производител или на по-ограничен 



AM\895227BG.doc 27/28 PE485.842v01-00

BG

регион.

Or. es

Обосновка

Изменението се стреми да запази съществуващото положение съгласно Регламент 
(ЕИО) №1601/1991, имайки предвид необходимостта терминът „Clarea“ да бъде 
защитен. Необходимо е да се изясни, че терминът „Clarea“, във всяка държава 
членка, различна от Испания, не е търговско наименование, а незадължително 
указание или термин.

Изменение 63
Andres Perello Rodriguez
Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Clarea“ може да замени
описанието „ароматизирана напитка на 
основата на вино“ единствено в случай 
че напитката е била произведена в 
Испания.

Когато напитката е произведена в 
държава членка, различна от 
Испания, терминът „Clarea“ може да 
бъде използван в допълнение към 
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на основата на 
вино“, което трябва задължително да 
бъде придружено от думите 
„произведена в ...”, последвани от 
името на държавата членка 
производител или на по-ограничен 
регион.

Or. es

Изменение 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Предложение за регламент
Приложение II – част Б – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Clarea“ може да замени 
описанието „ароматизирана напитка на 
основата на вино“ единствено в случай 

Терминът „Clarea“ може да замени 
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на основата на 



PE485.842v01-00 28/28 AM\895227BG.doc

BG

че напитката е била произведена в 
Испания.

вино“ единствено в случай че напитката 
е произведена в Испания.

Or. es

Обосновка

Изменението се стреми да запази съществуващото положение съгласно Регламент 
(ЕИО) №1601/1991, имайки предвид необходимостта терминът „Clarea“ да бъде 
защитен. Необходимо е да се изясни, че терминът „Clarea“, във всяка държава 
членка, различна от Испания, не е търговско наименование, а незадължително 
указание или термин.


