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PR_COD_1amCom 

 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт) 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 

обозначават в получер курсив. Отбелязването в светъл курсив е 

предназначено за съответните технически служби и се отнася до 

частите от проекта на акт, за които е предложено изменение с оглед 

изготвяне на окончателния текст (например очевидно грешни или 

липсващи части в текста на даден език). Предложенията за поправка 

подлежат на съгласуване със засегнатите технически служби. 

 

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 

акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 

него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 

Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 

на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуалните заличавания се 

обозначават по следния начин: [...]. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно определянето, описанието, представянето, етикетирането и закрилата на 

географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти 

COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2011)0530), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 и член 114 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

своето предложение (C7-0234/2011), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид мотивираното становище, внесено от Люксембургската камара на 

депутатите, в рамките на протокола (№ 2) относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, в което се посочва, че проектът на 

законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 

7 декември 2011 г.1, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 

селските райони (A7-0158/2012), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява 

съществено да промени своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1 ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 67. 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Когато ароматизираните 

лозаро-винарски продукти отговарят 

на условията, установени в 

Регламент (ЕО) 834/2007 на Съвета 

от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и 

етикетирането на биологични 

продукти1, те следва да имат право 

на указват биологичния характер на 

използваните продукти. 

 __________________ 

 1 ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.  

Обосновка 

В очакване на следващите стъпки по отношение регулирането на винарските 

практики за биологично вино и с оглед подготвянето на основите за тях, вече се 

счита за уместно позоваването, дори и за ароматизираните, на правната рамка за 

биологично производство.  

 

Изменение  2 

Предложение за регламент  

Член 2 – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „ароматизирани лозаро-винарски 

продукти“: продукти, получени от 

продукти на лозаро-винарския сектор, 

както е посочено в Регламент (ЕС) 

№ [XXXX/20XX. COM(2010) 799 

окончателен, хармонизирани, единна 

обща организация на пазара], които са 

били ароматизирани. Те са 

класифицирани, както следва: 

(1) „ароматизирани лозаро-винарски 

продукти“: продукти, получени от 

продукти на лозаро-винарския сектор, 

както е посочено в Регламент (ЕС) 

№ [XXXX/20XX. COM(2010) 799 

окончателен, хармонизирани, единна 

обща организация на пазара], които са 

били ароматизирани в съответствие с 

условията, посочени в приложение I. 

Те са класифицирани, както следва: 
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Обосновка 

Счита се за необходимо въвеждането на всички елементи за приготвянето на 

ароматизирани лозаро-винарски продукти (ароматизиране, възможно добавяне на 

алкохол, подслаждане и оцветяване), с цел хармонизиране на структурата на 

определенията със съдържанието на приложение I и приложение II. Важно е, също 

така, да се изясни, че добавянето на алкохол, което е задължително при 

ароматизираните вина, не се предвижда за останалите категории продукти, с 

изключение на специфичните продукти, изрично определени в приложение II.  

 

Изменение  3 

Предложение за регламент  

Член 2 – точка 2 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) към която може да са били 

добавени алкохол и/или оцветители, 

и/или която може да е била 

подсладена, в съответствие с 

изискванията на приложение І; 

Обосновка 

Счита се за необходимо въвеждането на всички елементи за приготвянето на 

ароматизирани лозаро-винарски продукти (ароматизиране, възможно добавяне на 

алкохол, подслаждане и оцветяване), с цел хармонизиране на структурата на 

определенията със съдържанието на приложение I и приложение II. Важно е, също 

така, да се изясни, че добавянето на алкохол, което е задължително при 

ароматизираните вина, не се предвижда за останалите категории продукти, с 

изключение на специфичните продукти, изрично определени в приложение II. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент  

Член 2 – точка 3 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) към която може да са били 

добавени оцветители, и/или която 

може да е била подсладена, в 

съответствие с изискванията на 

приложение І; 
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Обосновка 

Счита се за необходимо въвеждането на всички елементи за приготвянето на 

ароматизирани лозаро-винарски продукти (ароматизиране, възможно добавяне на 

алкохол, подслаждане и оцветяване), с цел хармонизиране на структурата на 

определенията със съдържанието на приложение I и приложение II. Важно е, също 

така, да се изясни, че добавянето на алкохол, което е задължително при 

ароматизираните вина, не се предвижда за останалите категории продукти, с 

изключение на специфичните продукти, изрично определени в приложение II. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент  

Член 2 – точка 3 – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) към която не е бил добавен 

алкохол, освен ако приложение II не 

предвижда друго, или към която може 

да е бил добавен алкохол, при което 

действителното Й обемно 

съдържание на алкохол е най-малко 7 

обемни процента; 

Обосновка 

Счита се за необходимо въвеждането на всички елементи за приготвянето на 

ароматизирани лозаро-винарски продукти (ароматизиране, възможно добавяне на 

алкохол, подслаждане и оцветяване), с цел хармонизиране на структурата на 

определенията със съдържанието на приложение I и приложение II. Важно е, също 

така, да се изясни, че добавянето на алкохол, което е задължително при 

ароматизираните вина, не се предвижда за останалите категории продукти, с 

изключение на специфичните продукти, изрично определени в приложение II. 

 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент  

Член 2 – точка 4 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бa) към която може да са били 

добавени оцветители, и/или която 

може да е била подсладена, в 
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съответствие с изискванията на 

приложение І; 

Обосновка 

Счита се за необходимо въвеждането на всички елементи за приготвянето на 

ароматизирани лозаро-винарски продукти (ароматизиране, възможно добавяне на 

алкохол, подслаждане и оцветяване), с цел хармонизиране на структурата на 

определенията със съдържанието на приложение I и приложение II. Важно е, също 

така, да се изясни, че добавянето на алкохол, което е задължително при 

ароматизираните вина, не се предвижда за останалите категории продукти, с 

изключение на специфичните продукти, изрично определени в приложение II. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент  

Член 2 – точка 4 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) към която не е добавян алкохол; г) към която не е добавен алкохол, освен 

ако в приложение II не е предвидено 

друго; 

Обосновка 

Счита се за необходимо въвеждането на всички елементи за приготвянето на 

ароматизирани лозаро-винарски продукти (ароматизиране, възможно добавяне на 

алкохол, подслаждане и оцветяване), с цел хармонизиране на структурата на 

определенията със съдържанието на приложение I и приложение II. Важно е, също 

така, да се изясни, че добавянето на алкохол, което е задължително при 

ароматизираните вина, не се предвижда за останалите категории продукти, с 

изключение на специфичните продукти, изрично определени в приложение II. 

 

Изменение  8 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Биологичните ароматизирани 

лозаро-винарски продукти могат да 

бъдат произвеждани в съответствие 

с Регламент (ЕО) № 834/2007 на 

Съвета, по-специално член 6 и член 19 
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от него, и в съответствие с 

правилата за прилагане, приети 

съгласно член 38 от него. 

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  9 

Предложение за регламент  

Член 4 –  параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В Съюза се използват търговските 

наименования на ароматизирани лозаро-

винарски продукти съгласно 

приложение II. Тези наименования 

могат да се използват само за 

продажбата на ароматизирани лозаро-

винарски продукти, които отговарят на 

изискванията, определени в това 

приложение за съответното търговско 

наименование. 

1. В Съюза се използват само 

търговските наименования на 

ароматизирани лозаро-винарски 

продукти съгласно приложение II. Тези 

наименования могат да се използват 

само за продажбата на ароматизирани 

лозаро-винарски продукти, които 

отговарят на изискванията, определени 

в това приложение за съответното 

търговско наименование. 

Обосновка 

За да се осигури правна последователност между текста и приложенията е важно да 

бъде потвърден принципът на изключителността, така че в Съюза да могат да се 

използват единствено търговските наименования, изброени в приложение  II. Това 

прави възможна и забраната родовите наименования да бъдат използвани като 

търговски наименования, като по този начин се гарантира предоставянето на точна 

информация на потребителя. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент  

Член 4 –  параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За ароматизиран лозаро-винарски 

продукт, който отговаря на 

изискванията на повече от едно 

търговско наименование, може да се 

използва само едно съответно търговско 

наименование. 

2. За ароматизиран лозаро-винарски 

продукт, който отговаря на 

изискванията на повече от едно 

търговско наименование, може да се 

използва само едно съответно търговско 

наименование, освен ако не се 

предвижда друго в приложение II. 

Обосновка 

За да се осигури правна сигурност между текста и приложенията, се счита за 

необходимо да се приложи вече предвидената възможност за прилагане на специални 

разпоредби относно използването на повече от едно търговско наименование за един и 

същ продукт или за някои традиционни продукти. В приложение II, например, за 

Сангрия и Клареа се предвижда наименованието „Сангрия/Клареа“ да може да 

заменя наименованието „ароматизирана напитка на основата на вино“ само в 

случаите, в които напитката е произведена в Испания или в Португалия (за Сангрия) 

и в Испания (за Клареа).  

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 4 –  параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За алкохолна напитка, която не 

отговаря на изискванията по настоящия 

регламент, не може да се използва 

описание, представяне или етикетиране 

чрез комбиниране на думи или изрази 

като „като“, „тип“, „стил“, 

„произведено“, „аромат“ или други 

термини, сходни с някое от 

търговските наименования, 

предвидени в настоящия регламент. 

3. За алкохолна напитка, която не 

отговаря на изискванията по настоящия 

регламент, не може да се използва 

описание, представяне или етикетиране 

чрез комбиниране на думи или изрази 

като „като“, „тип“, „стил“, 

„произведено“, „аромат“ или други 

подобни термини, или графични 

компоненти, които могат да въведат 

потребителя в заблуждение. 

 

Изменение  12 
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Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – алинея 3 

 

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. 

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  13 

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 

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  14 

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 

Търговските наименования и 

допълнителните пояснения към тях се 

изписват на език, който е 

лесноразбираем от потребителите в 

държавата членка, в която 
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повече официални езици на Съюза. продуктът е пуснат на пазара. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 9 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) търговските наименования и 

описанията, установени в 

приложение II. 

заличава се 

Обосновка 

Актуализирането на търговските наименования и описанията на ароматизираните 

лозаро-винарски продукти не следва да се извършва посредством делегирани актове, а 

посредством обикновената законодателна процедура, като се има предвид, че то е 

съществен елемент от настоящия регламент. 

 

Изменение  16 

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-винарският продукт 

произхожда от Съюза и когато дадено 

качество, репутация или други 

характеристики на този лозаро-

винарски продукт се отдават основно на 

неговия географски произход. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – буква б) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) описание на продукта, по-специално 

неговите основни аналитични 

характеристики, както и оценка или 

посочване на неговите органолептични 

характеристики; 

б) описание на продукта, по-специално 

неговите основни аналитични 

характеристики, както и посочване на 

неговите органолептични 

характеристики; 

 

Изменение  18 

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. 

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  19 

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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Изменение  20 

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; 

 

Изменение  21 

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. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 4 – алинея 1 
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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 

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. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 29 –  параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. С цел да се гарантира качеството и 

проследяването на продуктите, чрез 

делегирани актове Комисията може да 

предвиди условията, при които 

спецификациите на продуктите 

могат да съдържат допълнителни 

изисквания съгласно член 11, 

параграф 2, буква е). 

2. С цел да се гарантира качеството и 

проследяването на продуктите, 

Комисията разполага с правомощията 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 35: 

 a) относно информацията, която 

следва да бъде посочена в 

спецификацията на продукта по 

отношение на връзката между 

географския район и крайния продукт; 

 б) за определяне на условията, при 

които спецификациите на 

продуктите могат да съдържат 

допълнителни изисквания, както се 

посочва в член 11, параграф 2, буква е). 

Обосновка 

Информацията, която се съдържа в спецификацията на продукта, относно връзката 

между географския район и крайния продукт, е от значителна важност за избора на 
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потребителя и поради тази причина следва да се разглежда като несъществен 

елемент от настоящия регламент, който изисква приемане посредством делегирани 

актове. 

 

Изменение  24 

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 
относно нотификацията на операторите 

до компетентните органи, както и 

такива относно проверките и 

контрола, които следва да се 

извършват от държавите членки, в 

това число изпитванията. 

Обосновка 

Проверките и дейностите по контрола са важни за защитата на интересите на 

производителите и на потребителите и поради тази причина следва да се 

разглеждат като несъществен елемент от настоящия регламент, който изисква 

приемане посредством делегирани актове.  

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) информацията, която следва да 

бъде посочена в спецификацията на 

продукта по отношение на 

връзката между географския район и 

крайния продукт; 

заличава се 
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Обосновка 

Информацията, която се съдържа в спецификацията на продукта, относно връзката 

между географския район и крайния продукт, е от значителна важност за избора на 

потребителя и поради тази причина следва да се разглежда като несъществен 

елемент от настоящия регламент, който изисква приемане посредством делегирани 

актове. 

 

Изменение  26 

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 

Обосновка 

Няма основания обществеността да не бъде информирана относно решение за 

предоставяне на закрила. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 30– параграф 1 – буква e) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) проверките и контрола, които 

следва да се извършват от 

държавите-членки, в това число 

изпитванията.  

заличава се 

Обосновка 

Проверките и дейностите по контрола са важни за защитата на интересите на 

производителите и на потребителите и поради тази причина следва да се 

разглеждат като несъществен елемент от настоящия регламент, който изисква 

приемане посредством делегирани актове. 

 

Изменение  28 

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 

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  29 

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. Правомощията да приема 

делегираните актове, посочени в 

членове 3, 9, 29 и 33, се предоставят 

на Комисията за срок от пет години, 

считано от …*. 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. 

Обосновка 

В съответствие и с предвиденото от разпоредбите на ООП за виното, се препоръчва 

ограничаването на делегираните на Комисията правомощия за неопределен период от 

време. 
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Изменение  30 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 7 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Eнологични практики: 

 Енологичните практики, 

препоръчвани и публикувани от 

Международната организация по 

лозята и виното (МОЛВ), могат да се 

прилагат спрямо основните продукти 

и крайните продукти, обхванати от 

настоящия регламент. 

Обосновка 

Важно е да се направи изрично позоваване на резолюциите, приети от 

Международната организация по лозята и виното, какъвто вече е случаят с 

Регламент 1234/2007.  
 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Ароматизирано вино: (1) Ароматизирано вино:  

Ароматизирано вино, към което не е 

добавян алкохол. 

Ароматизирано вино с добавен или без 

добавен алкохол. 

Обосновка 

Едно търговско наименование е достатъчно: описанието на ароматизираното вино 

следва да обхваща както ароматизираното вино без добавен алкохол, така и 

ароматизираното вино с добавен алкохол. 
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Приложение II – част А – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Ароматизирано подсилено вино: заличава се 

Ароматизирано вино, към което е бил 

добавен алкохол. 

 

Обосновка 

Едно търговско наименование е достатъчно: описанието на ароматизираното вино 

следва да обхваща както ароматизираното вино без добавен алкохол, така и 

ароматизираното вино с добавен алкохол. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент  

Приложение II - част A - точка 4 - тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– за подслаждането на което могат да 

бъдат използвани само 

карамелизирана захар, захароза, 

гроздова мъст, ректифицирана 

концентрирана гроздова мъст и 

концентрирана гроздова мъст. 

– което може да бъде подслаждано, в 

съответствие в условията, посочени 

в приложение I. 

Обосновка 

Необходимо е да се вземе предвид настъпилия напредък от 1991 г. до днес, в 

техническата сфера и в методите на подслаждане. Предложението за регламент 

взема предвид новостите, свързани с техническия и нормативен напредък в 

регулирането на сектора и добавеното уточнение има за цел единствено да 

хармонизира съдържанието на търговското наименование с вече уточненото в 

приложение I.  
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Изменение  34 

Предложение за регламент  

Приложение II - част A - точка 6 - тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

–  чието съдържание на захар, изразено 

в инвертна захар, надхвърля 200 грама, 

а минималното съдържание на яйчен 

жълтък в крайния продукт е 10 грама 

на литър. 

– чието съдържание на захар, изразено в 

инвертна захар, надхвърля 200 грама. 

Обосновка 

Изменението на текста адаптира наименованието към липсата на адекватен метод 

за анализ на намаляването на холестерола, в очакване на действия, подпомагащи 

откриването на специфичен метод за анализ. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент  

Приложение II - част A - точка 6 - тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – в производството на чиято смес 

минималното съдържание на яйчен 

жълтък е 10 грама на литър. 

Обосновка 

Изменението на текста адаптира наименованието към липсата на адекватен метод 

за анализ на намаляването на холестерола, в очакване на действия, подпомагащи 

откриването на специфичен метод за анализ. 

 

Изменение  36 

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 

Когато напитката е произведена в 

държава членка, различна от Испания 

или Португалия, терминът „Sangria“ 

може да бъде използван в допълнение 
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производител или на по-ограничен 

район, освен ако тя е произведена в 

Испания или Португалия. 

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. 

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  37 

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. 

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. Необходимо е да се направи ясно разграничение 

между „търговско наименование“, което включва описанието „ароматизира напитка 

на основата на вино“ и термина „Sangria“. 

 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Приложение II – част Б – параграф 4 – алинея 2 
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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 

регион. 

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  39 

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. 

Терминът „Clarea“ може да замени 

търговското наименование 
„ароматизирана напитка на основата на 

вино“ единствено в случай че напитката 

е произведена в Испания. 

Обосновка 

Изменението се стреми да запази съществуващото положение съгласно Регламент 

(ЕИО) №1601/1991, имайки предвид необходимостта терминът „Clarea“ да бъде 

защитен, както и да бъде направено ясно разграничение между „термин“ и 

„търговско наименование“. Терминът „Clarea“, във всяка държава членка, различна 

от Испания, не е търговско наименование, а незадължително указание или термин. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Ароматизираните лозаро-винарски продукти имат много важна роля за потребителите, 

производителите и като цяло за селскостопанския сектор на Европейския съюз. Те 

заемат значителна част от европейския лозаро-винарски сектор и от качествена и 

количествена гледна точка, се оформят като един изключително важен пазар, както на 

държавно, така и на международно ниво. ЕС представлява около 90 % от световното 

производство на ароматизирани лозаро-винарски продукти (около 3 милиона 

хектолитра годишно), заедно с традиционни производства, разпространени в много 

държави членки главно в централно-южната част на континента, но също и в северната 

и източната. 

 

Контекст на Европейското законодателство 

 

Предложението за регламент се внася според европейската правна рамка, във връзка с 

която не може да бъде пропуснат едни фундаментален аспект: реформата в политиката 

в лозаро-винарски сектор. В контекста на процеса на опростяване на Общата 

селскостопанска политика и успоредно с това на преговорите и на приемането на Общ 

регламент за ООП (Регламент на Съвета (ЕО) № 1234/2007, която замени 

съществуващите 21 Общи организации на пазара (ООП) в различните сектори на 

селското стопанство и предвижда общи правила, свързани с управлението на 

селскостопанските пазари, продажбата на селскостопански продукти, както и износа и 

вноса на ЕС, Съветът прие политическа реформа в лозаро-винарския сектор (Регламент 

(ЕО) № 479/2008), която днес е напълно приложена в Общия регламент за ООП. 

Реформата от 2008 г. реорганизира начина, по който се управлява пазара на виното. Тя 

се стреми да постигне бързо преструктуриране на сектора чрез прогресивно 

премахване на неефективните и скъпи мерки за намеса и пренасочване на разходите, с 

цел да удовлетвори по-добре търсенето на потребителите и да засили 

конкурентоспособността на европейското вино.   

 

Цел на предложението на Комисията 

 

Предложението на Комисията за Регламент има за цел обновяването на Регламент 

(ЕИО) № 1601/91 относно установяване на общи правила за определянето, описанието 

и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и 

ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти.  

 

Предложението за регламент се основава на членове 43(2) и 114 от ДФЕС и установява 

правилата относно определянето, описанието, представянето, етикетирането на 

ароматизирани лозаро-винарски продукти, както и закрилата на географското указание 

на тези продукти, която се прилага за всички ароматизирани лозаро-винарски 

продукти, които са пуснати на пазара на Европейския съюз - и за произведените в 

държави членки, и за произведените в трети държави - както и за произведените в 

Съюза за износ. 

 

Основните цели на предложението са подобряването на приложимостта и на яснотата 
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на законодателството на ЕС по отношение на ароматизираните лозаро-винарски 

продукти и въвеждането на една добре изготвена политика за качество по отношение 

на тези продукти. Някои търговски наименования ще бъдат актуализирани, с оглед 

възможността за повишаване съдържанието на вино за сметка на директното добавяне 

на алкохол, като по този начин се гарантира, че потребителят е надлежно информиран 

и, че използваните наименования са актуализирани спрямо техническия напредък. 

Съществуващите правила за географските указания ще бъдат приведени в съответствие 

със Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху 

интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС), в рамките на ООП.  

 

Друга цел е привеждането в съответствие с Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС). Целите, принципите и другите съществени елементи 

относно определянето, описанието, представянето, етикетирането и закрилата на 

географските указания на ароматизираните лозаро-винарски продукти, се определят от 

законодателя, докато Комисията следва да разполага с възможност да приема, чрез 

делегирани актове (чл. 290 от ДФЕС), производствените процеси, методите за анализ, 

необходимите изменения на определенията, изискванията, ограниченията, търговските 

наименования и описанията, необходимите правила за географски указания. Също 

така, законодателят трябва да предостави на Комисията правото да приема актове за 

изпълнение (чл. 291(2) от ДФЕС) преди всичко по отношение на еднаквото прилагане 

на правилата относно ароматизираните лозаро-винарски продукти, свързани с 

географски указания, с административните и физически проверки, както и с обмена на 

информация.  

 

Предложението не променя обхвата на съществуващите правила за сектора, а се отнася 

до адаптиране към задълженията, които вече са поети от Съюза.  

 

Становище на докладчика 

 

Докладчикът приветства съществените елементи на предложението на Комисията, 

подкрепяйки по-специално целите за опростяване и подобряване. 

 

Предложението за регламент опростява и актуализира Регламент (ЕИО) № 1601/91, 

който към настоящия момент регламентира ароматизираните лозаро-винарски 

продукти и, който с оглед на технологичния напредък и постоянните нови очаквания на 

потребителите, бива отменен и заменен с друг текст. Поради това, докладчикът 

подкрепя тази намеса на Комисията, целяща да модернизира едно средство, което до 

този момент е осигурявало добро финансиране на пазара на тези продукти, което обаче 

трябва да се адаптира към въпросното нормативно развитие. 

 

Докладчикът подкрепя общия подход, чрез който в рамките на текста, се действа с цел 

хармонизиране на въпросния регламент с даденото нормативно развитие, относно 

лозаро-винарската политика за качество, адаптирайки го към правилата на ООП и 

привеждайки го в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.  

 

Засягащо и мерките по отношение на описанието, представянето и етикетирането на 

ароматизираните лозаро-винарски продукти, предложението за регламент се изправя 

срещу новите правила за предоставянето на информация за храните на потребителите 
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(Регламент (ЕС) № 1169/2011). Тъй като предложението за регламент се внася според 

европейската правна рамка в контекст, който вече е регламентиран от тези правила, 

докладчикът избира като общ подход да подкрепи хармонизирането с регламента 

относно предоставянето на информация за храните на потребителите.  

 

На тези оценки се базират някои от въведените промени.  

 

Във връзка с въведеното опростяване след ООП от 2008 г., например, което по 

отношение на етикетирането, предвижда възможността вината с произход от ЕС, които 

нямат географско указание, да бъдат обозначавани винените сортове лози, докладчикът 

изисква такава възможност да бъде предвидена и за ароматизираните лозаро-винарски 

продукти, спазвайки условията установени от Регламент (ЕО) № 607/2009.  

 

Също така, докладчикът счита за необходимо към текста да се добави ясно посочване 

на възможността ароматизираните лозаро-винарски продукти да могат да се позоват на 

биологичния характер на използваните продукти. Според докладчика, всъщност, едно 

такова изменение се вписва положително в рамката на бъдещото регулиране на 

винарските практики за биологично вино. 

 

Също така, убеден във възможността за хармонизиране на структурата на текста със 

съдържанието съответно на приложение I - технически определения, изисквания и 

ограничения - и приложение II - търговски наименования и описания на ароматизирани 

лозаро-винарски продукти - докладчикът въвежда поредица от технически промени. 

Във връзка с това, възниква необходимостта от въвеждането на всички елементи за 

приготвянето на ароматизирани лозаро-винарски продукти: ароматизиране, възможно 

добавяне на алкохол, подслаждане и оцветяване; относно въпроса за търговските 

наименования, се счете за важно да се приложи принципа на изключителността, според 

който в ЕС могат да бъдат използвани единствено означенията, посочени в приложение 

II. Също така, това уточнение гарантира, че „родови наименования“ не могат да бъдат 

използвани като търговски наименования, осигурявайки по този начин адекватна 

информация за потребителя. Отново относно осигуряването на правна сигурност, се 

посочи възможността за прилагане на специални разпоредби относно използването на 

повече от едно търговско наименование за един и същ продукт или за някои 

традиционни продукти.   

 

Във връзка с технологичния напредък и въведените правила в тази област, се счете за 

също толкова необходимо да се действа по приложенията. Конкретно, според 

настъпилия напредък в техническата сфера и в методите на подслаждане, отчетени от 

1991 г., разширявайки списъка с методите на подслаждане, предвидени за вермута - да 

бъдат хармонизирани с вече посоченото в приложение I - и да се предприемат действия 

относно определението за ароматизираното вино на яйчна основа, като то се промени 

така, че да се приспособи към липсата на метод за специфичен анализ на намаляването 

на холестерола. 

 

В отговор на една от основните цели на предложението, т.е. на тази за адекватно 

регламентиране в съответствие с посочените разпоредби на ДФЕС, текстът предвижда 

също така и серия от делегирани права на Европейската комисия. Докладчикът, 

въпреки, че подкрепя общия подход за адаптиране, залегнал в основата на 
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предложението, е взел отношение по текста, с цел да поиска при все това делегирането 

на правата да бъде ограничено на определен период от време. Остава отворено 

обсъждането на евентуалната възможност тези права да бъдат дефинирани по-

обстойно, предвиждайки по-голяма обвързаност на европейските правомощия за 

приемане на актове.  

 

Накрая се споменава главата за географските указания. Както вече беше посочено, в 

целите на предложението влиза и определянето на критерии относно признаването на 

географските указания. Предложението, което всъщност съответства на правилата, 

предвидени за продуктите от лозаро-винарския сектор, предвижда специфични правила 

за ароматизираните продукти, до момента, в който те не попаднат в полето на действие 

на регламента относно схемите за качество на селскостопанските продукти на Общия 

регламент за ООП и на регламента относно спиртните напитки. Докладчикът споделя 

намеренията и целите на Комисията, подкрепяйки правната необходимост, да се 

осигури допълваща и пълна рамка в областта на географските указания и по отношение 

на преработените продукти. 

29.3.2012 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

определянето, описанието, представянето, етикетирането и закрилата на географските 

указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти 

(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)) 

Докладчик (*): Herbert Dorfmann 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника за дейността 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

 

1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

Предложението на Комисията цели да замени Регламент № 1601/91 на Съвета от 10 

юни 1991 г., който урежда определянето, описанието и представянето на 

ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани 

коктейли от лозаро-винарски продукти („ароматизирани лозаро-винарски продукти“). 

Предвид технологичните нововъведения, развитието на пазара и променящите се 
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очаквания на потребителите бе счетено за необходимо да се актуализират правилата, 

приложими за определянето, описанието, представянето, етикетирането и защитата на 

географските указания на някои ароматизирани лозаро-винарски продукти при 

отчитане на традиционните методи на производство. 

 

Предложението опростява съществуващите правила, и по-специално адаптира 

ползваните определения в съответствие с техническия напредък и привежда 

съществуващите правила за географски указания в съответствие със Споразумението за 

свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост 

(Споразумението ТРИПС). Предложението също така цели да приведе текста в 

съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по 

отношение на „делегираните актове“ и „актовете за изпълнение“ (съответно член 290 и 

член 291 от ДФЕС).  

 

В своя обяснителен меморандум Комисията посочва съществуването на „консенсус 

между производителите на ароматизирани лозаро-винарски продукти за запазване на 

същата рамка и подобни правила“, както и че „само незначителни технически 

адаптации изглеждат необходими“. Комисията отбелязва, че тези технически адаптации 

бяха съобщени на службите ѝ от представителите на сектора след неофициално 

консултиране с основните европейски производители и национални организации. 

 

Като допълнителни основни цели на своето предложение Комисията посочва 

подобряването на приложимостта и яснотата на законодателството на Съюза; 

въвеждането на добре дефинирана политика за качество въз основа на определенията 

на продуктите; актуализирането на някои търговски наименования с оглед 

възможността за повишаване съдържанието на вино за сметка на директното добавяне 

на алкохол; по-голямата гъвкавост чрез прехвърляне на компетентност за изменение на 

определенията и описанията на продуктите от настоящата процедура за съвместно 

вземане на решение към Комисията посредством делегирани актове; адаптирането на 

правилата на Съюза към новите технически изисквания и към изискванията на СТО, 

включително Споразумението ТРИПС; както и определянето на критериите относно 

признаването на нови географски указания. 

 

 

2. СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА ЗА РЕГЛАМЕНТ 

 

Проектът за регламент се състои от 4 глави и 3 приложения: 

 

В глава І се посочват основните определения и класификация на продуктите. 

 

Глава II е посветена на описанието, представянето и етикетирането. Тя се отнася до 

изискванията и ограниченията, установени в приложения I и II, и делегира на 

Комисията въвеждането на нови разрешени производствени технологии. Тя се позовава 

на международни методи за анализ по отношение на анализите на ароматизирани 

лозаро-винарски продукти и установява специфични правила за етикетиране на тези 

продукти. 

 

Глава II установява освен това, като се позовава на приложения I и II, последователна 
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система, основана на традиционните практики за гарантиране на качеството и на 

новостите, по отношение на качеството на продуктите. Тя има за цел да осигури на 

потребителите ясна информация за естеството на продуктите (търговски наименования) 

и задължава производителя да предостави цялата необходима информация, за да се 

избегне подвеждането на потребителите. 

 

Глава III определя правилата за географски указания в съответствие с международните 

задължения на ЕС. Географските указания, изброени понастоящем в Регламент 

№ 1601/91, се прехвърлят към регистъра, създаден съгласно член 22 от настоящия 

регламент.  

 

В глава IV са определени общи, преходни и заключителни мерки. 

 

Приложение I включва техническите определения и изисквания за производството на 

ароматизирани лозаро-винарски продукти. 

 

Накрая, приложение II включва търговските им наименования и свързаните с тях 

описания. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ДОКЛАДЧИКА  

 

Докладчикът по становище е съгласен с повечето елементи на предложението на 

Комисията, което действително се отнася до технически адаптации без реална промяна 

на политиката, както се посочва и от представителите на сектора. Следователно той 

предлага предложението да бъде одобрено, но с някои изменения, а именно: 

 

- докладчикът по становище счита, че актуализирането на търговските наименования и 

описанията на ароматизираните лозаро-винарски продукти всъщност представлява 

съществен елемент от този регламент и поради тази причина не следва да се извършва 

чрез делегирани актове, както предлага Комисията, а чрез обикновената законодателна 

процедура; 

 

- потребителят следва да е информиран дали мястото на произход на основната 

съставка в действителност е същото като мястото на произход на самото ароматизирано 

вино (подобна разпоредба е включена в член, 26 параграф 3 от приетия неотдавна 

Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите); 

 

- по подобен начин, за ароматизираните лозаро-винарски продукти със защитени 

географски указания, потребителят следва да е информиран дали мястото на произход 

на използваното грозде е действително същото като мястото на произход на продукта; 

 

- описанието на ароматизираното вино следва да обхваща както ароматизираното вино 

без добавен алкохол, така и ароматизираното вино с добавен алкохол; 

 

- когато към „ароматизирана напитка на основата на вино“ е добавен алкохол, 

действителното ѝ обемно алкохолно съдържание следва да бъде най-малко 7,5 обемни 

процента; 
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- информацията, която се съдържа в спецификацията на продукта, относно връзката 

между географския район и крайния продукт, е от значителна важност за избора на 

потребителя и поради тази причина следва да се разглежда като несъществен елемент 

от този регламент. Ето защо съответните мерки следва да се приемат посредством 

делегирани актове; 

 

- по подобен начин, мерките във връзка с проверките и дейностите по контрола следва 

да се приемат посредством делегирани актове, защото са важни за защитата на 

интересите както на производителите, така и на потребителите; 

 

- накрая, редно е в текста на определенията на продуктите да се въведат характерните 

елементи на тяхното приготвяне (ароматизиране, добавяне или не на алкохол, 

оцветяване, подслаждане). 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „ароматизирани лозаро-винарски 

продукти“: означава продукти, 

получени от продукти на лозаро-

винарския сектор, както е посочено в 

Регламент (ЕС) № [XXXX/20XX. 

COM(2010) 799 окончателен, 

хармонизирани, единна обща 

организация на пазара], които са били 

ароматизирани. Те са класифицирани, 

както следва: 

(1) „ароматизирани лозаро-винарски 

продукти“: означава продукти, 

получени от продукти на лозаро-

винарския сектор, както е посочено в 

Регламент (ЕС) № [XXXX/20XX. 

COM(2010)0799 окончателен, 

хармонизирани, единна обща 

организация на пазара], които са били 

ароматизирани съгласно условията, 

установени в приложение I. Те са 

класифицирани, както следва: 

Обосновка 

Редно е в текста на определенията на продуктите да се въведат характерните 

елементи на тяхното приготвяне (ароматизиране, добавяне или не на алкохол, 

оцветители, подсладители). Техническите подробности следва да се включат в 

приложенията. Добавянето на алкохол е възможно при ароматизираните вина и не е 

разрешено за останалите категории продукти, освен за конкретни продукти, които 
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са изрично определени в приложение II. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 2 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) към която може да са добавени 

алкохол, оцветители и/или 

подсладители съгласно условията, 

установени в приложение I; 

Обосновка 

Необходимо е да бъде ясно посочено, че тези техники не са задължителни. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 3 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) към която може да са добавени 

оцветители и/или подсладители 

съгласно условията, посочени в 

приложение I; 

Обосновка 

Необходимо е да бъде ясно посочено, че тези техники не са задължителни. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 3 – буква в б) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  вб) към която не е добавен алкохол, 

освен ако не е предвидено друго в 

приложение II; 
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Обосновка 

Редно е в текста на определенията на продуктите да се въведат характерните 

елементи на тяхното приготвяне (ароматизиране, добавяне или не на алкохол, 

оцветители, подсладители). Техническите подробности следва да се включат в 

приложенията. Добавянето на алкохол е възможно при ароматизираните вина и не е 

разрешено за останалите категории продукти, освен за конкретни продукти, които 

са изрично определени в приложение II. 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 3 – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  га) към която може да е бил добавен 

алкохол, при което действителното ѝ 

обемно съдържание на алкохол е най-

малко 7 обемни процента. 

  

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 4 – буква б а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) към която може да са добавени 

оцветители и/или подсладители 

съгласно условията, посочени в 

приложение I; 

Обосновка 

Необходимо е да бъде ясно посочено, че тези техники не са задължителни. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В Съюза се използват търговските 1. По отношение на тези продукти в 
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наименования на ароматизирани лозаро-

винарски продукти съгласно 

приложение II. Тези наименования 

могат да се използват само за 

продажбата на ароматизирани лозаро-

винарски продукти, които отговарят на 

изискванията, определени в това 

приложение за съответното търговско 

наименование. 

Съюза се използват само търговските 

наименования на ароматизирани лозаро-

винарски продукти, които са 

предвидени в приложение II.  Тези 

наименования могат да се използват 

само за продажбата на ароматизирани 

лозаро-винарски продукти, които 

отговарят на изискванията, определени 

в това приложение за съответното 

търговско наименование. 

Обосновка 

Редно е да се гарантира, че родовото наименование „ароматизиран лозаро-винарски 

продукт“ не може да се използва като търговско наименование, тъй като то не 

представя никоя категория продукт достатъчно точно, така че да информира 

потребителите. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 4 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За ароматизиран лозаро-винарски 

продукт, който отговаря на 

изискванията на повече от едно 

търговско наименование, може да се 

използва само едно съответно търговско 

наименование. 

2. Освен ако не е предвидено друго в 

приложение II, за ароматизиран 

лозаро-винарски продукт, който 

отговаря на изискванията на повече от 

едно търговско наименование, може да 

се използва само едно съответно 

търговско наименование. 

Обосновка 

Редно е да се даде възможност конкретните разпоредби, които се отнасят до 

традиционни продукти и се прилагат по отношение на производството и 

етикетирането, да останат в сила при условия, еднакви със съществуващите в 

момента.  

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За алкохолна напитка, която не 

отговаря на изискванията по настоящия 

регламент, не може да се използва 

описание, представяне или етикетиране 

чрез комбиниране на думи или изрази 

като „като“, „тип“, „стил“, 

„произведено“, „аромат“ или други 

термини, сходни с някое от 

търговските наименования, 

предвидени в настоящия регламент. 

3. За алкохолна напитка, която не 

отговаря на изискванията по настоящия 

регламент, не може да се използва 

описание, представяне или етикетиране 

чрез комбиниране на думи или изрази 

като „като“, „тип“, „стил“, 

„произведено“, „аромат“ или други 

подобни термини, или графични 

компоненти, които могат да въведат 

потребителя в заблуждение. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  5а. Европейският парламент и 

Съветът, като действат в 

съответствие с обикновената 

законодателна процедура по 

предложение на Комисията, могат да 

актуализират търговските 

наименования и описанията, посочени 

в приложение II.  

Обосновка 

Актуализирането на търговските наименования и описанията на ароматизираните 

лозаро-винарски продукти не следва да се извършва посредством делегирани актове, а 

посредством обикновената законодателна процедура, като се има предвид, че то е 

съществен елемент от настоящия регламент.  

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 6 – втори параграф 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не се изисква указване на мястото, 

откъдето е доставена основната 

заличава се 
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съставка. 

Обосновка 

 Наистина няма нужда да се указва мястото, откъдето е доставена основната 

съставка. Следователно посочването на тази разпоредба от страна на Комисията в 

законодателния текст е излишно. Правилата относно указването на мястото, 

откъдето е доставена основната съставка на ароматизирани лозаро-винарски 

продукти, не следва да се отклоняват от общия подход, възприет в Регламент (ЕС) 

№1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. 
 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 9 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) търговските наименования и 

описанията, установени в 

приложение II. 

заличава се 

Обосновка 

Актуализирането на търговските наименования и описанията на ароматизираните 

лозаро-винарски продукти не следва да се извършва посредством делегирани актове, а 

посредством обикновената законодателна процедура, като се има предвид, че то е 

съществен елемент от настоящия регламент. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 29 - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. С цел да се гарантира качеството и 

проследяването на продуктите, чрез 

делегирани актове Комисията може да 

предвиди условията, при които 

спецификациите на продуктите 

могат да съдържат допълнителни 

изисквания съгласно член 11, 

параграф 2, буква е). 

2. С цел да се гарантира качеството и 

проследяването на продуктите, 

Комисията разполага с 

правомощията да приема делегирани 

актове в съответствие с член 35: 

 а) относно информацията, която 

следва да бъде посочена в 
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спецификацията на продукта по 

отношение на връзката между 

географския район и крайния продукт; 

 б) за определяне на условията, при 

които спецификациите на 

продуктите могат да съдържат 

допълнителни изисквания съгласно 

член 11, параграф 2, буква е). 

Обосновка 

Информацията, която се съдържа в спецификацията на продукта, относно връзката 

между географския район и крайния продукт, е от значителна важност за избора на 

потребителя и поради тази причина следва да се разглежда като несъществен 

елемент от настоящия регламент, който изисква приемане посредством делегирани 

актове. 

 

Изменение  14 

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 

относно нотификацията на операторите 

до компетентните органи, както и 

такива относно проверките и 

контрола, които следва да се 

извършват от държавите членки, в 

това число изпитванията. 

Обосновка 

Проверките и дейностите по контрола са важни за защитата на интересите на 

производителите и на потребителите и поради тази причина следва да се 

разглеждат като несъществен елемент от настоящия регламент, който изисква 

приемане посредством делегирани актове.  
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Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) информацията, която следва да 

бъде посочена в спецификацията на 

продукта по отношение на  

връзката между географския район и 

крайния продукт; 

заличава се 

Обосновка 

Информацията, която се съдържа в спецификацията на продукта, относно връзката 

между географския район и крайния продукт, е от значителна важност за избора на 

потребителя и поради тази причина следва да се разглежда като несъществен 

елемент от настоящия регламент, който изисква приемане посредством делегирани 

актове. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – буква e) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) проверките и контрола, които 

следва да се извършват от държавите 

членки, в това число изпитванията. 

заличава се 

Обосновка 

Проверките и дейностите по контрола са важни за защитата на интересите на 

производителите и на потребителите и поради тази причина следва да се 

разглеждат като несъществен елемент от настоящия регламент, който изисква 

приемане посредством делегирани актове. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част А – точка 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Ароматизирано вино: (1) Ароматизирано вино:  

Ароматизирано вино, към което не е 

добавян алкохол. 

Ароматизирано вино със  или без 

добавен алкохол. 

Обосновка 

Едно търговско наименование е достатъчно: описанието на ароматизираното вино 

следва да обхваща както ароматизираното вино без добавен алкохол, така и 

ароматизираното вино с добавен алкохол. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част А – точка 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Ароматизирано подсилено вино: заличава се 

Ароматизирано вино, към което е бил 

добавен алкохол. 

 

Обосновка 

Едно търговско наименование е достатъчно: описанието на ароматизираното вино 

следва да обхваща както ароматизираното вино без добавен алкохол, така и 

ароматизираното вино с добавен алкохол. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част А – точка 4 – трето тире 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– за подслаждането на което могат да 

бъдат използвани само карамелизирана 

захар, захароза, гроздова мъст, 

– за подслаждането на което могат да 

бъдат използвани само продуктите, 
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ректифицирана концентрирана 

гроздова мъст и концентрирана 

гроздова мъст. 

посочени в точка 2 от приложение I. 

Обосновка 

Продуктите, предвидени в точка 2 от приложение I, следва да бъдат разрешени за 

подслаждане на вермут. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част Б – точка 3 – втори параграф 

 

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 използвана 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. 

Обосновка 

Изменението се стреми да запази настоящото положение съгласно Регламент (ЕИО) 

№1601/1991, който защитава термина „Sangria“,  произхождащ от Испания и 

Португалия. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част Б – точка 3 – трети параграф 

 

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 

Терминът „Sangria“ може да замени 

търговското наименование 

„ароматизирана напитка на основата на 

вино“ единствено в случай че напитката 
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Испания или в Португалия. е била произведена в Испания или в 

Португалия. 

Обосновка 

Необходимо е да се направи ясно разграничение между „търговско наименование“, 

което включва описанието „ароматизира напитка на основата на вино“ и термина 

„Sangria“. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част Б – точка 4 – втори параграф 

 

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“. Терминът „Clarea“ 

трябва задължително да бъде 

придружен от думите „произведено в 

...“, последвани от името на държавата 

членка производител или на по-

ограничен район. 

Обосновка 

Изменението се стреми да запази настоящото положение, като се има предвид, че 

терминът „Clarea“ е необходимо да бъде защитен. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – част Б – точка 4 – трети параграф 

 

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. 

Терминът „Clarea“ може да замени 

търговското наименование 

„ароматизирана напитка на основата на 

вино“ единствено в случай че напитката 

е била произведена в Испания. 
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Обосновка 

Необходимо е да се направи ясно разграничение между „термин“ и „търговско 

наименование“. 
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