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Изменение 11
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 290, параграф 1 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз предвижда, че 
„Законодателните актове определят 
изрично целите, съдържанието, 
обхвата и продължителността на 
делегирането.“

Or. en

Изменение 12
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въпреки че приложенията към 
директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 
2001/111/EО и 2001/114/ЕО съдържат 
технически елементи, които може да се 
наложи да бъдат адаптирани или 
актуализирани, за да отчетат
развитията в съответните 
международни стандарти, тези 
директиви не предоставят на 
Комисията подходящи правомощия 
бързо да адаптира или актуализира
тези приложения, за да се отчетат 
развитията в международните 
стандарти. В допълнение, Директива 
1999/4/ЕО не предоставя на 
Комисията подходящи правомощия 
своевременно да адаптира или 
актуализира приложението към нея, 

(3) Приложенията към директиви
1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/EО и 
2001/114/ЕО съдържат технически 
елементи, които може да се наложи да 
бъдат адаптирани или актуализирани, за 
да се отчетат развитията в съответните 
международни стандарти. Когато тези 
разпоредби се отнасят до 
несъществени технически елементи,
по-конкретно в раздели Б, В и Г на
приложение І към Директива 
2000/36/ЕО, в раздел Б на приложение 
І към Директива 2001/36/ЕО и в раздел 
Б на приложение ІІІ към Директива 
2001/113/ЕО, е уместно да бъдат 
предоставени правомощия за 
приемане на делегирани актове на
Комисията в съответствие с член 290 
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за да се отчете техническият прогрес, 
въпреки че това приложение съдържа 
технически елементи, които също 
може да трябва да се адаптират или 
актуализират, за да се отчете 
техническият прогрес. Освен това, 
въпреки че съдържат технически
елементи, които може да е 
необходимо да се адаптират или 
актуализират, за да се отчете 
техническият прогрес, раздел А и 
раздел Б, точка 1 от приложение I 
към Директива 2000/36/ЕО не са 
обхванати от правомощията на 
Комисията да адаптира някои 
разпоредби на това приложение към 
техническия прогрес. Поради това, за 
последователното прилагане на 
директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 
2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/ЕО, на Комисията следва да 
бъдат предоставени също 
допълнителните правомощия за 
адаптиране или актуализиране на 
приложенията към директиви 
1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/EО и 
2001/114/ЕО, за да се отчете 
техническият прогрес и развитията в 
международните стандарти.

от Договора, с цел да се съгласуват
тези приложения със съответните 
развития в международните стандарти
или да се отчете техническият прогрес.

Or. de

Изменение 13
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, с цел допълване или 
изменение на някои несъществени 
елементи на директиви 1999/4/ЕО, 
2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/ЕО, за да се отчете 
техническият прогрес и/или, когато е 

(4) Поради това, с цел допълване или 
изменение на някои несъществени 
елементи на директиви 1999/4/ЕО, 
2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/ЕО, за да се отчете 
техническият прогрес и/или, когато е 
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целесъобразно, развитията в 
международните стандарти, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора със 
следния обхват и съдържание: по 
отношение на Директива 1999/4/ЕО, да 
адаптира или актуализира 
техническите характеристики, 
свързани с описанията и 
определенията на продуктите в 
приложението, изразени обикновено в 
проценти; по отношение на 
Директива 2000/36/ЕО, да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с
търговските наименования и 
определения от раздел А на 
приложение 1, изразени обикновено в 
проценти и/или грамове, както и
раздели Б, В и Г на същото
приложение; по отношение на 
Директива 2001/111/ЕО, да адаптира 
или актуализира част A на 
приложението по отношение на
техническите характеристики, свързани 
с наименованията и дефинициите на 
продуктите, както и част Б на 
приложението; по отношение на 
Директива 2001/113/ЕО, да адаптира 
или актуализира приложение I по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с
наименованията и дефинициите на 
продуктите, изразени обикновено в 
грамове и/или проценти, както и
приложение II и част Б на приложение 
III; и по отношение на Директива 
2001/114/ЕО, да адаптира или 
актуализира приложение I по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
дефинициите и наименованията на 
продуктите, изразени обикновено в 
проценти, както и приложение II.

целесъобразно, развитията в 
международните стандарти, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора със 
следния обхват и съдържание: по 
отношение на Директива 2000/36/ЕО, да 
адаптира или актуализира техническите 
характеристики, свързани с раздели Б, В 
и Г в приложение І, както и с 
приложение ІІ; по отношение на 
Директива 2001/111/ЕО, да адаптира 
или актуализира техническите 
характеристики, свързани с част Б от 
приложение І по отношение на 
Директива 2001/113/ЕО, да адаптира 
или актуализира техническите 
характеристики, свързани с приложение
ІІ и част Б от приложение ІІІ.

Or. de
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Изменение 14
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това, с цел допълване или 
изменение на някои несъществени 
елементи на директиви 1999/4/ЕО, 
2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/ЕО, за да се отчете 
техническият прогрес и/или, когато е 
целесъобразно, развитията в 
международните стандарти, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора със 
следния обхват и съдържание: по 
отношение на Директива 1999/4/ЕО, да 
адаптира или актуализира техническите 
характеристики, свързани с описанията 
и определенията на продуктите в 
приложението, изразени обикновено в 
проценти; по отношение на Директива 
2000/36/ЕО, да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с търговските 
наименования и определения от раздел 
А на приложение 1, изразени 
обикновено в проценти и/или грамове, 
както и раздели Б, В и Г на същото 
приложение; по отношение на 
Директива 2001/111/ЕО, да адаптира 
или актуализира част A на 
приложението по отношение на 
техническите характеристики, свързани 
с наименованията и дефинициите на 
продуктите, както и част Б на 
приложението; по отношение на 
Директива 2001/113/ЕО, да адаптира 
или актуализира приложение I по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
наименованията и дефинициите на 

(4) Поради това, с цел допълване или 
изменение на някои несъществени 
елементи на директиви 1999/4/ЕО, 
2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/ЕО, за да се отчете 
техническият прогрес и развитията в 
съответните международни
стандарти, на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора със следния обхват и 
съдържание: по отношение на 
Директива 1999/4/ЕО, да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с описанията 
и определенията на продуктите в 
приложението, изразени обикновено в 
проценти; по отношение на Директива 
2000/36/ЕО, да адаптира или 
актуализира техническите 
характеристики, свързани с търговските 
наименования и определения от раздел 
А на приложение 1, изразени 
обикновено в проценти и/или грамове, 
както и раздели Б, В и Г на същото 
приложение; по отношение на 
Директива 2001/111/ЕО, да адаптира 
или актуализира част A на 
приложението по отношение на 
техническите характеристики, свързани 
с наименованията и дефинициите на 
продуктите, както и част Б на 
приложението; по отношение на 
Директива 2001/113/ЕО, да адаптира 
или актуализира приложение I по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
наименованията и дефинициите на 
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продуктите, изразени обикновено в 
грамове и/или проценти, както и 
приложение II и част Б на приложение 
III; и по отношение на Директива 
2001/114/ЕО, да адаптира или 
актуализира приложение I по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
дефинициите и наименованията на 
продуктите, изразени обикновено в 
проценти, както и приложение II.

продуктите, изразени обикновено в 
грамове и/или проценти, както и 
приложение II и част Б на приложение 
III; и по отношение на Директива 
2001/114/ЕО, да адаптира или 
актуализира приложение I по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
дефинициите и наименованията на 
продуктите, изразени обикновено в 
проценти, както и приложение II.

Or. en

Изменение 15
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 2
Директива 2000/36/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя техническите 
характеристики, свързани с 
търговските наименования и 
определения от раздел А на 
приложение 1, както и раздели Б, В и 
Г на това приложение, за да се отчетат 
развитията в съответните международни 
стандарти, когато е целесъобразно, 
както и техническият прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя раздели Б, В и Г на приложение
І, за да се отчетат развитията в 
съответните международни стандарти, 
когато е целесъобразно, както и 
техническият прогрес.

Or. de

Изменение 16
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 2
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Директива 2000/36/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя техническите характеристики, 
свързани с търговските наименования и 
определения от раздел А на приложение 
1, както и раздели Б, В и Г на това 
приложение, за да се отчетат развитията 
в съответните международни стандарти, 
когато е целесъобразно, както и 
техническият прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя техническите характеристики, 
свързани с търговските наименования и 
определения от раздел А на приложение 
1, както и раздели Б, В и Г на това 
приложение, за да се отчетат развитията 
в съответните международни стандарти, 
както и техническият прогрес.

Or. en

Изменение 17
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 3
Директива 2001/111/ЕО
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 5, за да 
изменя част А на приложението по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
наименованията и дефинициите на 
продуктите, както и част Б на 
приложението, за да се отчетат 
развитията в съответните международни 
стандарти, когато е целесъобразно,
както и техническият прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 5, за да 
изменя част А на приложението по 
отношение на техническите 
характеристики, свързани с 
наименованията и дефинициите на 
продуктите, както и част Б на 
приложението, за да се отчетат 
развитията в съответните международни 
стандарти, както и техническият 
прогрес.

Or. en
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Изменение 18
Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 4 
Директива 2001/113/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя приложение I по отношение на 
техническите характеристики, 
свързани с наименованията и
дефинициите на продуктите, както и 
приложение II и част Б на приложение 
III, за да се отчетат развитията в 
съответните международни стандарти, 
когато е целесъобразно, както и 
техническият прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя приложение ІІ и част Б на 
приложение III, за да се отчетат 
развитията в съответните международни 
стандарти, когато е целесъобразно, 
както и техническият прогрес.

Or. de

Изменение 19
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 4
Директива 2001/113/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя приложение I по отношение на 
техническите характеристики, свързани 
с наименованията и дефинициите на 
продуктите, както и приложение II и 
част Б на приложение III, за да се 
отчетат развитията в съответните 
международни стандарти, когато е 
целесъобразно, както и техническият 

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя приложение I по отношение на 
техническите характеристики, свързани 
с наименованията и дефинициите на 
продуктите, както и приложение II и 
част Б на приложение III, за да се 
отчетат развитията в съответните 
международни стандарти, както и 
техническият прогрес.
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прогрес.

Or. en

Изменение 20
Linda McAvan

Предложение за регламент
Член 4 
Директива 2001/113/ЕО
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя приложение I по отношение 
на техническите характеристики, 
свързани с наименованията и 
дефинициите на продуктите, както и
приложение II и част Б на приложение 
III, за да се отчетат развитията в 
съответните международни стандарти, 
когато е целесъобразно, както и 
техническият прогрес.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя приложение II, като добавя, но 
не и като премахва съставки към 
това приложение, както и част Б на 
приложение III, за да се отчетат 
техническият прогрес и развитията в 
съответните международни стандарти.

Or. en

Обосновка

Приложение II съдържа затворен списък от допълнителни съставки, които могат да 
се използват при приготвянето на конфитюри. Някои иновативни производители 
могат да искат да използват нови съставки, например бъзов цвят. Предоставянето 
на делегирани правомощия би било по-бърз начин за получаване на одобрение, 
отколкото необходимостта да се преминава през процедура за съвместно вземане на 
решение всеки път, когато бъде добавена нова съставка. Премахването на съставки 
обаче следва да бъде възможно само чрез процедура за съвместно вземане на решение, 
така че да се предостави по-голяма сигурност за продукти, които вече са на пазара.

Изменение 21
Miroslav Ouzký
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Предложение за регламент
Член 4
Директива 2001/113/ЕО 
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 6, за да 
изменя приложение I по отношение 
на техническите характеристики, 
свързани с наименованията и 
дефинициите на продуктите, както и
приложениеII и част Б на приложение 
III, за да се отчетат развитията в 
съответните международни 
стандарти, когато е целесъобразно, 
както и техническият прогрес.

С цел да се отчетат техническият 
прогрес и развитията в съответните 
международни стандарти, на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 6, за да добавя, но 
не и да премахва съставки от 
приложение II и да изменя част Б на 
приложение III.

Or. en

Обосновка

Производителите на канфитюри, желета и мармалади могат да искат да 
произвеждат продукти с нови съставки, които понастоящем не са изброени в 
приложение II. Позволяването на делегирано правомощие в тази област би 
предоставило бърз начин за одобрение на тези съставки, когато е целесъобразно. 
Ограничаването на правомощието на Комисията до прибавяне, но не и до премахване 
на съставки, би предпазило продуктите, които се произвеждат понастоящем и би 
отворило пазарите за нови продукти. 

Изменение 22
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 4
Директива на Съвета 2001/113/ЕО
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 5, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок от 
време, считано от (…). (Службата за 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 5, се предоставя 
на Комисията за срок от пет години, 
считано от ...*. Комисията изготвя 
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публикации трябва да попълни 
датата на влизане в сила на 
настоящия изменящ акт).

доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
_______________
*ОВ: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 23
Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Член 4
Директива 2001/113/ЕО
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна дата, посочена в 
него. То не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en
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Изменение 24
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 6 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент е задължителен в 
своята цялост и се прилага пряко във 
всички държави членки.

Настоящият регламент е задължителен в 
своята цялост и се прилага пряко във 
всички държави членки. 
Консолидираните версии на 
Директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 
2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 
2001/114/ЕО се изготвят в срок от 
три месеца от датата на влизането в 
сила на настоящия регламент. 

Or. fr


