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Изменение 232
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 16

Текст в сила Изменение

3a) Член 16 се заменя със следното:
Член 16 „Член 16

Общи принципи за пласиране на 
продукти, изкупени при публична 
интервенция

Общи принципи за пласиране на 
продукти, изкупени при публична 
интервенция

1. Пласирането на продукти, 
изкупени при публична интервенция, се 
осъществява по такъв начин, че:

1. Пласирането на продукти, 
изкупени при публична интервенция, се 
осъществява по такъв начин, че:

a) да се избегнат всякакви 
смущения на пазара,

a) да се избегнат всякакви 
смущения на пазара,

б) да се осигури равен достъп до 
продуктите и равно третиране на 
купувачите, и

б) да се осигури равен достъп до 
продуктите и равно третиране на 
купувачите, и

в) да бъде в съответствие с 
ангажиментите, произтичащи от 
международните споразумения, 
сключени в съответствие с ДФЕС.

в) да бъде в съответствие с 
ангажиментите, произтичащи от 
международните споразумения, 
сключени в съответствие с ДФЕС.

2. Продуктите, изкупени при 2. Продуктите, изкупени при 
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публична интервенция, могат да бъдат 
пласирани чрез предоставянето им на 
схемата за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Съюза, 
установени в съответните правни актове 
на Съюза. В тези случаи счетоводната 
стойност на тези продукти е на 
равнището на съответната фиксирана 
публична интервенционна цена, 
посочена в член 14, параграф 2 от 
настоящия регламент.

публична интервенция, могат да бъдат 
пласирани чрез предоставянето им на 
схемата за разпределяне на храна на 
най-нуждаещите се лица в Съюза, 
установени в съответните правни актове 
на Съюза. В тези случаи счетоводната 
стойност на тези продукти е на 
равнището на съответната фиксирана 
публична интервенционна цена, 
посочена в член 14, параграф 2 от 
настоящия регламент.

2а. Държавите членки уведомяват 
Комисията за идентичността на 
дружествата, които са използвали 
публична интервенция, както и на 
купувачите на публични 
интервенционни запаси.

3. Всяка година Комисията 
оповестява публично данни за 
условията, при които закупените при 
публична интервенция продукти са били 
продадени през предходната година.

3. Всяка година Комисията 
оповестява публично данни за 
условията, при които закупените при 
публична интервенция продукти са били 
закупени, ако е приложимо, и 
продадени през предходната година. 
Тези данни включват идентичността 
на дружествата, съответните обеми 
и покупните и продажните цени.“

Or. en
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Изменение 233
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 68

Текст в сила Изменение

5а) Член 68 се заменя със следното:
Член 68 „Член 68

Преходни разпоредби Преходни разпоредби

1. Правата на засаждане, 
предоставени на производителите в 
съответствие с член 85з, член 85и или 
член 85к от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 преди 31 декември 2015 г., 
които не са използвани от тези 
производители и все още са валидни 
към тази дата, могат да бъдат 
превърнати в разрешения по настоящата 
глава, считано от 1 януари 2016 г.

1. Правата на засаждане, 
предоставени на производителите в 
съответствие с член 85з, член 85и или 
член 85к от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 преди 31 декември 2015 г., 
които не са използвани от тези 
производители и все още са валидни 
към тази дата, могат да бъдат 
превърнати в разрешения по настоящата 
глава, считано от 1 януари 2016 г.

Това превръщане се извършва, когато 
производителите представят искане 
преди 31 декември 2015 г. Държавите 
членки могат да решат да разрешат на 
производителите да представят такова 

Това превръщане се извършва, когато 
производителите представят искане 
преди 31 декември 2015 г. Държавите 
членки могат да решат да разрешат на 
производителите да представят такова 
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искане за превръщане на правата в 
разрешения до 31 декември 2020 г.

искане за превръщане на правата в 
разрешения до 31 декември 2020 г.

1а. След 31 декември 2020 г. 
площите, обхванати от права на 
засаждане, непревърнати в 
разрешения, остават на 
разположение на държавите членки, 
които могат да ги преразпределят в 
съответствие с член 66 най-късно до 
31 декември 2025 г.

2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г., или най-късно на 
31 декември 2023 г., когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея.

2. Разрешенията, издадени съгласно 
параграфи 1 и 1а, имат същия срок на 
валидност като правата на засаждане, 
посочени в параграф 1. Ако не бъдат 
използвани, срокът на валидност на тези 
разрешения изтича най-късно на 31 
декември 2018 г. или когато държавите 
членки са взели решението, посочено в 
параграф 1, втора алинея – най-късно на 
31 декември 2028 г. 

3. Площите от обхвата на 
разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, не се вземат предвид при 
прилагането на член 63.

3. Площите от обхвата на 
разрешенията, издадени съгласно 
параграф 1, не се вземат предвид при 
прилагането на член 63.“

Or. en
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Изменение 234
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 75

Текст в сила Изменение

5б) Член 75 се заменя със следното:
Член 75 „Член 75

Установяване и съдържание Установяване и съдържание

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

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

a) маслиново масло и трапезни 
маслини;

a) маслиново масло и трапезни 
маслини;

б) плодове и зеленчуци; б) плодове и зеленчуци;

в) преработени плодови и 
зеленчукови продукти;

в) преработени плодови и 
зеленчукови продукти;

г) банани; г) банани;

д) живи растения; д) живи растения;

е) яйца; е) яйца;

ж) птиче месо; ж) птиче месо;
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з) мазнини за мазане, 
предназначени за консумация от човека;

з) мазнини за мазане, предназначени за 
консумация от човека;

и) хмел. и) хмел;
иа) ориз;
иб) мляко и млечни продукти;
ив) мед и пчелни продукти;
иг) говеждо и телешко месо;
ид) овче месо;
ие) свинско месо;
иж) коноп.

2. За да се вземат предвид 
очакванията на потребителите и за да се 
подобряват икономическите условия за 
производство и предлагане на пазара, 
както и качеството на 
селскостопанските продукти, обхванати 
от параграфи 1 и 4 на настоящия член, 
на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227 по 
отношение на секторни или продуктови 
пазарни стандарти, на всички етапи от 
предлагането на пазара, както и 
дерогации и освобождавания от тези 
стандарти с цел адаптиране към 
постоянно променящите се пазарни 
условия, към развиващите се изисквания 
на потребителите и към промените в 
съответните международни стандарти, 
както и за да се избегне създаването на 
пречки пред продуктовите иновации.

2. За да се вземат предвид 
очакванията на потребителите и за да се 
подобряват икономическите условия за 
производство и предлагане на пазара, 
както и качеството на 
селскостопанските продукти, обхванати 
от параграфи 1 и 4 на настоящия член, 
на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227 по 
отношение на секторни или продуктови 
пазарни стандарти, на всички етапи от 
предлагането на пазара, както и 
дерогации и освобождавания от тези 
стандарти с цел адаптиране към 
постоянно променящите се пазарни 
условия, към развиващите се изисквания 
на потребителите и към промените в 
съответните международни стандарти, 
както и за да се избегне създаването на 
пречки пред продуктовите иновации.

3. Без да се засяга член 26 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(27), пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да включват едно или 
повече от следното, което да бъде 
определено на секторна или продуктова 
основа в зависимост от 
характеристиките на всеки сектор, 
необходимостта от регулиране на 
пускането на пазара и условията, 
посочени в параграф 5 от настоящия 
член:

3. Без да се засяга член 26 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(27), пазарните стандарти, посочени в 
параграф 1, могат да включват едно или 
повече от следното, което да бъде 
определено на секторна или продуктова 
основа в зависимост от 
характеристиките на всеки сектор, 
необходимостта от регулиране на 
пускането на пазара и условията, 
посочени в параграф 5 от настоящия 
член:
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a) техническите определения, 
наименованията и търговските 
наименования за сектори, различни от 
посочените в член 78;

a) техническите определения, 
наименованията и търговските 
наименования за сектори, различни от 
посочените в член 78;

б) критериите за класификация като 
категоризиране, тегло, оразмеряване, 
възраст и категория;

б) критериите за класификация като 
категоризиране, тегло, оразмеряване, 
възраст и категория;

в) видът, сорта растения или 
породата животни или търговския вид;

в) вида, сорта растения или 
породата животни или търговския вид;

г) представянето, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, правилата, 
които да се прилагат по отношение на 
пакетиращите центрове, маркирането, 
годината на реколтата и използването на 
специални наименования, без да се 
засягат разпоредбите на членове 92—
123;

г) представянето, свързаното със 
задължителните пазарни стандарти 
етикетиране, опаковането, правилата, 
които да се прилагат по отношение на 
пакетиращите центрове, маркирането, 
годината на реколтата и използването на 
специални наименования, без да се 
засягат разпоредбите на членове 92—
123;

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

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

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

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

ж) вида на отглеждане и 
производствения метод, включително 
енологичните практики, и 
усъвършенстваните системи за 
устойчиво производство;

ж) вида на отглеждане и 
производствения метод, включително 
енологичните практики, практиките в 
областта на храненето на 
животните и усъвършенстваните 
системи за устойчиво производство;

з) купажирането на гроздова мъст и 
вина, включително определенията за 
него, смесването и ограниченията за 
него;

з) купажирането на гроздова мъст и 
вина, включително определенията за 
него, смесването и ограниченията за 
него;

и) честотата на събиране, доставка, 
консервиране и обработка, метода и 
температурата на съхраняване, 
складирането и транспорта;

и) честотата на събиране, доставка, 
консервиране и обработка, метода и 
температурата на съхраняване, 
складирането и транспорта;

й) мястото на отглеждане и/или 
произход с изключение на птичето 
месо и мазнините за мазане;

й) мястото на отглеждане и/или 
произход;
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к) ограниченията по отношение на 
използването на някои вещества и 
практики;

к) ограниченията по отношение на 
използването на някои вещества и 
практики;

л) специфичната употреба; л) специфичната употреба;

м) условията, на които се 
подчиняват пласирането, държането, 
разпространението и използването на 
продукти, които не съответстват на 
пазарните стандарти, приети съгласно 
параграф 1, или на определенията, 
наименованията и търговските 
наименования, посочени в член 78, 
както и отстраняване на вторичните 
продукти.

м) условията, на които се 
подчиняват пласирането, държането, 
разпространението и използването на 
продукти, които не съответстват на 
пазарните стандарти, приети съгласно 
параграф 1, или на определенията, 
наименованията и търговските 
наименования, посочени в член 78, 
както и отстраняване на вторичните 
продукти;
ма) хуманното отношение към 
животните.

4. В допълнение към параграф 1 
пазарните стандарти могат да се 
прилагат за лозаро-винарския сектор. 
Букви е), ж), з), к) и м) от параграф 3 се 
прилагат в посочения сектор.

4. В допълнение към параграф 1 
пазарните стандарти могат да се 
прилагат за лозаро-винарския сектор. 
Букви е), ж), з), к) и м) от параграф 3 се 
прилагат в посочения сектор.

5. Секторните или продуктови 
пазарни стандарти, приети съгласно 
параграф 1 от настоящия член, се 
установяват, без да се засягат членове 
84—88 и приложение IX, и в тях се 
отчитат:

5. Секторните или продуктови 
пазарни стандарти, приети съгласно 
параграф 1 от настоящия член, се 
установяват, без да се засягат членове 
84—88 и приложение IX, и в тях се 
отчитат:

a) специфичните характеристики на 
съответния продукт;

a) специфичните характеристики на 
съответния продукт;

б) необходимостта да се осигурят 
условия за улесняване на пускането на 
продуктите на пазара;

б) необходимостта да се осигурят 
условия за улесняване на пускането на 
продуктите на пазара;

в) интересът на производителите да 
предоставят информация за 
характеристиките на своите продукти и 
тяхното отглеждане и интересът на 
потребителите да получават подходяща 
и прозрачна информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 
което да се определя за всеки случай 
поотделно на подходящото географско 
равнище, след извършването на оценка 
на въздействието в частност на 
разходите и административната тежест 
върху операторите и ползите за 

в) интересът на производителите да 
предоставят информация за 
характеристиките на своите продукти и 
тяхното отглеждане и интересът на 
потребителите да получават подходяща 
и прозрачна информация за продуктите, 
включително за мястото на отглеждане, 
което да се определя за всеки случай 
поотделно на подходящото географско 
равнище, след извършването на оценка 
на въздействието в частност на 
разходите и административната тежест 
върху операторите и ползите за 
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производителите и крайния потребител; производителите и крайния потребител;

г) наличните методи за определяне 
на физичните, химичните и 
органолептичните характеристики на 
продуктите;

г) наличните методи за определяне 
на физичните, химичните и 
органолептичните характеристики на 
продуктите;

д) препоръките за стандарти, 
приети от международни органи;

д) препоръките за стандарти, 
приети от международни органи;

е) необходимостта да се запазят 
естествените и съществени 
характеристики на продуктите и да не се 
извършват сериозни промени в състава 
на съответния продукт.

е) необходимостта да се запазят 
естествените и съществени 
характеристики на продуктите и да не се 
извършват сериозни промени в състава 
на съответния продукт.

6. За да се вземат предвид 
очакванията на потребителите и 
необходимостта от подобряване на 
качеството и икономическите условия за 
производство и предлагане на пазара на 
селскостопанските продукти, на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 227 за промени на 
секторите, изброени в параграф 1. Тези 
делегирани актове са стриктно 
ограничени до доказани нужди, 
произтичащи от променящите се 
изисквания на потребителите, 
техническия прогрес или 
необходимостта от продуктови 
иновации, и са предмет на доклад на 
Комисията до Европейския парламент и 
до Съвета, в който се оценяват по-
специално нуждите на потребителите, 
разходите и административната тежест 
по отношение на операторите, 
включително въздействието върху 
вътрешния пазар и международната 
търговия и ползите за производителите 
и за крайния потребител.

6. За да се вземат предвид 
очакванията на потребителите и 
необходимостта от подобряване на 
качеството и икономическите условия за 
производство и предлагане на пазара на 
селскостопанските продукти, на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 227 за промени на 
секторите, изброени в параграф 1. Тези 
делегирани актове са стриктно 
ограничени до доказани нужди, 
произтичащи от променящите се 
изисквания на потребителите, 
техническия прогрес или 
необходимостта от продуктови 
иновации, и са предмет на доклад на 
Комисията до Европейския парламент и 
до Съвета, в който се оценяват по-
специално нуждите на потребителите, 
разходите и административната тежест 
по отношение на операторите, 
включително въздействието върху 
вътрешния пазар и международната 
търговия и ползите за производителите 
и за крайния потребител.“
(Бележка под линия № 27 в параграф 3 
остава непроменена.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Изменение 235
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 93

Текст в сила Изменение

(9) Член 9 се заменя със следното:
Член 93 „Член 93

Определения Определения

1. За целите на настоящия раздел се 
прилагат следните определения:

1. За целите на настоящия раздел се 
прилагат следните определения:

a) „наименование за произход“ 
означава наименование на район, 
определена местност или, в 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи, наименование на държава, което 
се използва за описание на продукт, 
посочен в член 92, параграф 1, за който 
са изпълнени следните изисквания:

a) „наименование за произход“ 
означава наименование на район, 
определена местност или в 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи – наименование на държава или 
наименование, традиционно 
използвано на определено място, което 
се използва за описание на продукт, 
посочен в член 92, параграф 1:

i) качеството и характеристиките 
на продукта се дължат основно или 
изключително на специфична 
географска среда с присъщите ѝ 

i) качеството и характеристиките 
на продукта се дължат основно или 
изключително на специфична 
географска среда с присъщите ѝ 
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природни и човешки фактори; природни и човешки фактори;

ii) гроздето, от което се произвежда 
продуктът, произхожда изключително 
от този географски район;

ii) гроздето, от което се произвежда 
продуктът, произхожда изключително 
от този географски район;

iii) производството се извършва в 
този географски район както и

iii) производството се извършва в 
този географски район както и

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

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

б) „географско указание“ означава 
указание, отнасящо се за район, 
определена местност или, в 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи, държава, което се използва за 
описание на продукт, посочен в член 92, 
параграф 1, за който са изпълнени 
следните изисквания:

б) „географско указание“ означава 
указание, отнасящо се за район, 
определена местност или, в 
изключителни и надлежно обосновани 
случаи, държава, което се използва за 
описание на продукт, посочен в член 92, 
параграф 1, за който са изпълнени 
следните изисквания:

i) притежава специфично качество, 
известност или други характеристики, 
присъщи на този географски произход;

i) притежава специфично качество, 
известност или други характеристики, 
присъщи на този географски произход;

ii) най-малко 85% от гроздето, 
използвано за неговото производство, 
произхожда изключително от този 
географски район;

ii) най-малко 85% от гроздето, 
използвано за неговото производство, 
произхожда изключително от този 
географски район;

iii) производството се извършва в 
този географски район;  както и

iii) производството се извършва в 
този географски район; както и

iv) получен е от сортове лози, 
принадлежащи към вида Vitis vinifera 
или произхождащи от кръстоска на вида 
Vitis vinifera и други видове от рода 
Vitis.

iv) получен е от сортове лози, 
принадлежащи към вида Vitis vinifera 
или произхождащи от кръстоска на вида 
Vitis vinifera и други видове от рода 
Vitis.

2. Някои традиционно използвани 
наименования представляват 
наименование за произход, когато:

2. Някои традиционно използвани 
наименования представляват 
наименование за произход, когато:

a) обозначават дадено вино; a) обозначават дадено вино;

б) препращат към географско 
наименование;

б) препращат към географско 
наименование;

в) изпълняват изискванията, 
посочени в параграф 1, буква а), 
подточки i)—iv); както и

в) изпълняват изискванията, 
посочени в параграф 1, буква а), 
подточки i)—iv); както и

г) за тях е приложена процедурата 
за предоставяне на правна закрила на 
наименования за произход и на 
географски указания, предвидена в 

г) за тях е приложена процедурата 
за предоставяне на правна закрила на 
наименования за произход и на 
географски указания, предвидена в 
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настоящия подраздел. настоящия подраздел.

3. Наименованията за произход и 
географските указания, включително 
свързаните с географски райони в трети 
държави, могат да се ползват с правна 
закрила в рамките на Съюза в 
съответствие с установените в 
настоящия подраздел правила.

3. Наименованията за произход и 
географските указания, включително 
свързаните с географски райони в трети 
държави, могат да се ползват с правна 
закрила в рамките на Съюза в 
съответствие с установените в 
настоящия подраздел правила.

4. Производството, посочено в 
параграф 1, буква а), подточка iii), 
обхваща всички дейности от гроздобера 
до приключването на процеса на 
винопроизводство, с изключение на 
следпроизводствените процеси.

4. Производството, посочено в 
параграф 1, буква а), подточка iii), 
обхваща всички дейности от гроздобера 
до приключването на процеса на 
винопроизводство, с изключение на 
следпроизводствените процеси.

5. За целите на прилагането на 
параграф 1, буква б), подточка ii) делът 
на гроздето в размер на максимум 15%, 
което може да е с произход извън 
определения географски район, 
произхожда от държавата членка или от 
третата държава, в която се намира 
определеният район.

5. За целите на прилагането на 
параграф 1, буква б), подточка ii) делът 
на гроздето в размер на максимум 15%, 
което може да е с произход извън 
определения географски район, 
произхожда от държавата членка или от 
третата държава, в която се намира 
определеният район.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Изменение 236
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 94

Текст в сила Изменение

(10) Член 94 се заменя със следното:
Член 94 „Член 94

Заявки за предоставяне на правна 
закрила

Заявки за предоставяне на правна 
закрила

1. Заявките за предоставяне на 
правна закрила на означения като 
наименования за произход или 
географски указания включват 
техническо досие, което съдържа:

1. Заявките за предоставяне на 
правна закрила на означения като 
наименования за произход или 
географски указания включват:

a) наименованието, за което се иска 
правна закрила;

a) наименованието, за което се иска 
правна закрила;

б) името и адреса на заявителя; б) името и адреса на заявителя;

в) спецификация на продукта, 
посочена в параграф 2; както и

в) спецификация на продукта, 
посочена в параграф 2; както и

г) единен документ, съдържащ 
обобщение на спецификацията на 
продукта съгласно параграф 2.

г) единен документ, съдържащ 
обобщение на спецификацията на 
продукта съгласно параграф 2.
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2. Спецификацията на продукта 
дава възможност на заинтересованите 
страни да проверят дали са спазени 
съответните условия на производство, с 
които се свързва наименованието за 
произход или географското указание. 
Спецификацията на продукта включва 
най-малко:

2. Спецификацията на продукта 
дава възможност на заинтересованите 
страни да проверят дали са спазени 
съответните условия на производство, с 
които се свързва наименованието за 
произход или географското указание. 
Спецификацията на продукта включва 
най-малко:

a) наименованието, за което се иска 
правна закрила;

a) наименованието, за което се иска 
правна закрила;

б) описание на виното или вината: б) описание на виното или вината:

i) по отношение на вина с 
наименование за произход — основните 
аналитични и органолептични 
характеристики;

i) по отношение на вина с 
наименование за произход — основните 
аналитични и органолептични 
характеристики;

ii) по отношение на вина с 
географско указание — основните 
аналитични характеристики, както и 
оценка или посочване на техните 
органолептични характеристики;

ii) по отношение на вина с 
географско указание — основните 
аналитични характеристики, както и 
оценка или посочване на техните 
органолептични характеристики;

в) където е приложимо — 
специфичните енологични практики, 
използвани за производството на виното 
или вината, както и съответните 
ограничения върху производството им;

в) където е приложимо — 
специфичните енологични практики, 
използвани за производството на виното 
или вината, както и съответните 
ограничения върху производството им;

г) очертаване на границите на 
съответния географски район;

г) очертаване на границите на 
съответния географски район;

д) максималните добиви от хектар; д) максималните добиви от хектар;

е) посочване на винения сорт или 
сортовете лозя, от които е (са) 
получено(и) виното или вината;

е) посочване на винения сорт или 
сортовете лозя, от които е (са) 
получено(и) виното или вината;

ж) данни, потвърждаващи 
връзката, посочена в член 70, 
параграф 1, буква а), подточка i) или 
съответно в член 93, параграф 1, 
буква б), подточка i);

ж) данни, потвърждаващи следните 
връзки:

i) по отношение на защитено 
наименование за произход — връзката 
между качеството или 
характеристиките на продукта и 
географската среда и подробностите 
относно природните и човешките 
фактори на тази географска среда, 
посочена в член 93, параграф 1, буква 
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а), подточка i);
ii) по отношение на защитено 
географско указание — връзката 
между определено качество, 
репутацията или друга 
характеристика на продукта и 
географския произход, посочен в 
член 93, параграф 1, буква б), 
подточка i);
жа) когато е приложимо, неговия 
принос за устойчивото развитие;

з) приложими изисквания, 
установени в законодателството на 
Съюза или в националното 
законодателство или когато това е 
предвидено от държавите членки – от 
организация, която управлява 
защитеното наименование за произход 
или защитеното географско указание, 
като се отчита обстоятелството, че тези 
изисквания трябва да са обективни, 
недискриминационни и съвместими 
правото на Съюза;

з) приложими изисквания, 
установени в законодателството на 
Съюза или в националното 
законодателство или когато това е 
предвидено от държавите членки – от 
организация, която управлява 
защитеното наименование за произход 
или защитеното географско указание, 
като се отчита обстоятелството, че тези 
изисквания трябва да са обективни, 
недискриминационни и съвместими 
правото на Съюза;

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

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

3. Когато заявката за предоставяне 
на правна закрила засяга географски 
район в трета държава, тя съдържа, 
освен елементите, предвидени в 
параграфи 1 и 2, и доказателство, че 
съответното наименование е защитено в 
неговата държава на произход.

3. Когато заявката за предоставяне 
на правна закрила засяга географски 
район в трета държава, тя съдържа, 
освен елементите, предвидени в 
параграфи 1 и 2, и доказателство, че 
съответното наименование е защитено в 
неговата държава на произход.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Изменение 237
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 105

Текст в сила Изменение

14а) Член 105 се заменя със 
следното:

Член 105 „Член 105

Изменение на спецификациите на 
продуктите

Изменение на спецификациите на 
продуктите

Заявител, който отговаря на условията, 
определени в член 95, може да подаде 
заявка за одобрение на изменение на 
спецификацията на продукт със 
защитено наименование за произход 
или на защитено географско указание, 
по-специално с оглед отчитане 
развитието на научно-техническите 
знания или с оглед преразглеждане на 
границите на географския район, 
посочен в член 94, параграф 2, втора 
алинея, буква г). В заявката се описват 
исканите изменения и се излагат 

1. Заявител, който отговаря на 
условията, определени в член 95, може 
да подаде заявка за одобрение на 
изменение на спецификацията на 
продукт със защитено наименование за 
произход или на защитено географско 
указание, по-специално с оглед 
отчитане развитието на научно-
техническите знания или с оглед 
преразглеждане на границите на 
географския район, посочен в член 94, 
параграф 2, втора алинея, буква г). В 
заявката се описват исканите изменения 
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основанията за тях. и се излагат основанията за тях.

1а. Измененията на продуктовата 
спецификация се разделят на две 
категории в зависимост от тяхното 
значение: изменения, изискващи 
прилагането на процедура за 
предявяване на възражения на 
равнището на Съюза („изменения на 
равнището на Съюза“), и изменения, 
които се разглеждат на равнището 
на държавите членки или на трети 
държави („стандартни изменения“).
Дадено изменение се счита за 
изменение на равнището на Съюза, 
когато:
a) включва промяна на името на 
защитеното наименование за 
произход или на защитеното 
географско указание;
б) се състои в промяна, 
заличаване или добавяне на категория 
лозаро-винарски продукти, посочена в 
приложение VII, част ІI;
в) би могло потенциално да 
попречи на връзката, посочена в член 
93, параграф 1, буква а), подточка i) 
или буква б), подточка i);
г) води до допълнителни 
ограничения по отношение на 
предлагането на продукта на пазара.
Заявленията за изменения на 
равнището на Съюза, подадени от 
трети държави или от 
производители от трети държави, 
следва да съдържат доказателство, 
че исканото изменение съответства 
на действащите в тези трети 
държави закони за закрила на 
наименованията за произход или 
географските указания.
Всички останали изменения се 
считат за стандартни изменения.
1б. Временното изменение 
представлява стандартно изменение, 
отнасящо се до временна промяна в 
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продуктовата спецификация, която 
произтича от налагането на 
задължителни санитарни и 
фитосанитарни мерки от страна на 
публичните органи или е свързана с 
природни бедствия или 
неблагоприятни климатични условия, 
официално признати от 
компетентните органи.
1в. В случай на промяна в 
условията на производство, свързани с 
лозя, предназначени за производство 
на защитено наименование за 
произход, съществуващите лозя 
продължават да се ползват от 
правото да произвеждат защитеното 
наименование за произход за период, 
определен в спецификацията на 
продукта, и най-късно до 
изкореняването им.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Изменение 238
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 153

Текст в сила Изменение

22а) Член 153 се заменя със 
следното:

Член 153 „Член 153

Устав на организациите на 
производители

Устав на организациите на 
производители

1. Уставът на организацията на 
производители изисква от 
производителите, които са нейни 
членове, по-специално:

1. Уставът на организацията на 
производители изисква от 
производителите, които са нейни 
членове, по-специално:

a) да прилагат приетите от 
организацията на производителите 
правила, свързани с отчитането на 
продукцията, производството, 
предлагането на пазара и опазването на 
околната среда;

a) да прилагат приетите от 
организацията на производителите 
правила, свързани с отчитането на 
продукцията, производството, 
предлагането на пазара и опазването на 
околната среда;

б) да бъдат членове само на една 
организация на производители за всеки 
конкретен продукт на стопанството; 

б) да бъдат членове само на една 
организация на производители за всеки 
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държавите членки обаче могат да 
направят дерогация от това условие в 
надлежно обосновани случаи, когато 
членуващите в организацията 
производители притежават две 
отделни производствени единици, 
разположени в различни географски 
области;

конкретен продукт на стопанството;

в) да предоставят информацията, 
искана от организацията на 
производителите за статистически цели.

в) да предоставят информацията, 
искана от организацията на 
производителите за статистически цели.

Държавите членки обаче могат да 
направят дерогация от първа алинея, 
буква б) в надлежно обосновани 
случаи:
i) когато членуващите в 
организацията производители 
притежават две отделни 
производствени единици, 
разположени в различни географски 
области, или
ii) ако организацията на 
производители, призната съгласно 
член 152, към която вече 
принадлежат производителите, е 
решила демократично съгласно 
параграф 2, буква в) да позволи на 
своите членове производители да 
членуват във втора призната 
организация на производители при 
следните условия:
– членуващите производители 
имат определен продукт, 
предназначен за различни употреби, и 
първичната организация на 
производители, към която 
производителите вече принадлежат, 
не предлага пазарни възможности за 
втората употреба, предвидена от 
производителите за техния продукт; 
или
– производителите, които са 
членове на организация на 
производители, традиционно са се 
задължавали да доставят част от 
своите продукти чрез договори или 
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членство в кооперации на няколко 
други изкупвачи и поне един от тези 
изкупвачи става призната 
организация на производители.

2. Уставът на организацията на 
производителите предвижда също така:

2. Уставът на организацията на 
производителите предвижда също така:

a) процедури за определяне, 
приемане и изменение на правилата, 
посочени в параграф 1, буква а);

a) процедури за определяне, 
приемане и изменение на правилата, 
посочени в параграф 1, буква а);

б) налагането на задължение на 
членовете за финансови вноски, 
необходими за финансиране на 
организацията на производителите;

б) налагането на задължение на 
членовете за финансови вноски, 
необходими за финансиране на 
организацията на производителите;

в) правила, които позволяват на 
членуващите производители да 
контролират по демократичен начин 
своята организация и нейните решения;

в) правила, които позволяват на 
членуващите производители да 
контролират по демократичен начин 
своята организация и нейните решения, 
както и нейните сметки и бюджет;

г) санкции за нарушаване на 
задълженията, залегнали в устава, по-
специално за неплащане на финансови 
вноски, или за нарушаване на 
правилата, приети от организацията на 
производителите;

г) санкции за нарушаване на 
задълженията, залегнали в устава, по-
специално за неплащане на финансови 
вноски, или за нарушаване на 
правилата, приети от организацията на 
производителите;

д) правила за приемане на нови 
членове, и по-специално минимален 
срок на членство, който не може да бъде 
по-кратък от една година;

д) правила за приемане на нови 
членове, и по-специално минимален 
срок на членство, който не може да бъде 
по-кратък от една година;

е) счетоводни и бюджетни правила, 
необходими за работата на 
организацията.

е) счетоводни и бюджетни правила, 
необходими за работата на 
организацията.

2а. Уставът на организация на 
производители може също така да 
предвижда, в случай че организацията 
на производители отговаря за 
продажбата на някои или на всички 
продукти на членуващите в нея 
производители и когато не е налице 
прехвърляне на собствеността върху 
продуктите от членуващите 
производители на организацията на 
производители, членовете 
производители да осъществяват 
контакти с купувачите, освен по 
отношение на въпроси, свързани с 
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цената или обема на продажбата на 
тези продукти.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за 
организациите на производители в 
сектора на млякото и млечните 
продукти.

3. Параграфи 1, 2 и 2а не се 
прилагат за организациите на 
производители в сектора на млякото и 
млечните продукти.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Изменение 239
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157

Текст в сила Изменение

22 б) Член 157 се заменя със 
следното:

Член 157 „Член 157

Междубраншови организации Междубраншови организации

1. Държавите членки могат при 
поискване да признават 
междубраншовите организации в 
конкретен сектор, посочен в член 1, 
параграф 2, които:

1. Държавите членки могат при 
поискване да признават 
междубраншовите организации в 
конкретен сектор, посочен в член 1, 
параграф 2, които:

a) се състоят от представители на 
икономическите дейности, свързани с 
производството и с поне един от 
следните етапи на веригата на доставка: 
преработката или търговията, в това 
число разпространението, на продукти в 
един или повече сектори;

a) се състоят от представители на 
икономическите дейности, свързани с 
производството и с поне един от 
следните етапи на веригата на доставка: 
преработката или търговията, в това 
число разпространението, на продукти в 
един или повече сектори;

б) са учредени по инициатива на 
всички или някои от организациите или 

б) са учредени по инициатива на 
всички или някои от организациите или 
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асоциациите, от които се състоят; асоциациите, от които се състоят;

в) имат специфична цел, която 
отчита интересите на членовете им и на 
потребителите и която може да включва 
по-специално една от следните цели:

в) имат специфична цел, която 
отчита интересите на всичките им 
членове и на потребителите и която 
може да включва по-специално една от 
следните цели:

i) повишаване на осведомеността и 
на прозрачността на производството и 
на пазара, включително чрез 
публикуването на обобщени 
статистически данни за 
производствените разходи, за цените, 
включително при целесъобразност 
ценовите показатели, количествата 
и продължителността на 
предварително сключените договори и 
чрез предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално, национално или 
международно равнище;

i) повишаване на осведомеността и 
на прозрачността на производството и 
на пазара чрез:

– публикуване и/или споделяне на 
обобщени статистически данни за 
производствените разходи, за цените, 
включително при целесъобразност 
ценовите показатели, количествата 
и продължителността на 
предварително сключените договори, 
както и данни за маржовете, 
разпределени на различните етапи от 
веригата на доставки;
– предоставяне на анализи за 
потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално, национално или 
международно равнище;

ii) прогнозиране на 
производствения потенциал и 
регистриране на публичните цени на 
пазара;

ii) прогнозиране на 
производствения потенциал и 
регистриране на публичните цени на 
пазара;

iii) подкрепа за по-добро 
координиране на начина на пускане на 
продуктите на пазара, по-специално 
чрез научни изследвания и проучвания 
на пазара;

iii) подкрепа за по-добро 
координиране на начина на пускане на 
продуктите на пазара, по-специално 
чрез научни изследвания и проучвания 
на пазара;

iv) проучване на потенциалните 
пазари за износ;

iv) проучване на потенциалните 
пазари за износ;
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v) без да се засягат членове 148 и 
168, изготвяне на стандартни договори, 
съобразени с правилата на Съюза за 
продажбата на селскостопански 
продукти на купувачи и/или за 
доставката на преработени продукти на 
дистрибутори и търговци на дребно, 
като се отчита нуждата от постигане на 
справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазарите;

v) без да се засягат членове 148 и 
168, изготвяне на стандартни договори, 
съобразени с правилата на Съюза за 
продажбата на селскостопански 
продукти на купувачи и/или за 
доставката на преработени продукти на 
дистрибутори и търговци на дребно, 
като се отчита нуждата от постигане на 
справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазарите. 
Тези стандартни договори, които 
може да включват две или повече 
предприятия, всяко от които действа 
на различно равнище по веригата на 
производство, преработка и 
разпространение и които трябва да 
съдържат релевантни и лесно 
разбираеми показатели и 
икономически индекси и метода на 
изчисляване на окончателната цена 
въз основа на и с позоваване на 
релевантните производствени 
разходи и техните промени, но също 
така отчитат категорията на 
продуктите и техните различни 
пазарни възможности, показатели за 
оползотворяване на продуктите, 
наблюдаваните на пазара цени на 
селскостопанските и хранителните 
продукти и техните промени, както 
и критериите, свързани със състава, 
качеството, проследимостта и 
съдържанието на спецификациите на 
продуктите;

vi) по-пълно използване на 
потенциала на продуктите, в това число 
на равнището на пазарната реализация, 
и развиване на инициативи за засилване 
на икономическата 
конкурентоспособност и иновациите;

vi) по-пълно използване на 
потенциала на продуктите, в това число 
на равнището на пазарната реализация, 
и развиване на инициативи за засилване 
на икономическата 
конкурентоспособност и иновациите;

vii) предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 
иновации, рационализиране, 
подобряване и адаптиране на 
производството и по целесъобразност на 
преработката и предлагането на пазара, 
за получаването на продукти, които 

vii) предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 
иновации, рационализиране, 
подобряване и адаптиране на 
производството и по целесъобразност на 
преработката и предлагането на пазара, 
за получаването на продукти, които 
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съответстват в по-голяма степен на 
пазарните изисквания и на вкусовете и 
очакванията на потребителите, по-
специално по отношение на качеството 
на продуктите, включително 
характерните особености на продуктите 
със защитено наименование за произход 
или защитено географско указание, и 
опазването на околната среда;

съответстват в по-голяма степен на 
пазарните изисквания и на вкусовете и 
очакванията на потребителите, по-
специално по отношение на качеството 
на продуктите, включително 
характерните особености на продуктите 
със защитено наименование за произход 
или защитено географско указание, и 
опазването на околната среда, действия 
в областта на климата, здравето на 
животните и хуманното отношение 
към животните;

viii) търсене на начини за 
ограничаване на използването на 
ветеринарно-санитарни продукти или 
продукти за растителна защита, за по-
добро управление на други вложени 
продукти, за гарантиране на качеството 
на продуктите и опазването на почвите 
и водите, за повишаване на 
безопасността на храните, по-специално 
чрез проследяване на произхода на 
продуктите, и подобряване на здравето 
и хуманното отношение към животните;

viii) търсене на начини за 
ограничаване на използването на 
ветеринарно-санитарни продукти или 
продукти за растителна защита, за по-
добро управление на други вложени 
продукти, за гарантиране на качеството 
на продуктите и опазването на почвите 
и водите, за повишаване на 
безопасността на храните, по-специално 
чрез проследяване на произхода на 
продуктите, и подобряване на здравето 
и хуманното отношение към животните;

ix) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на всички 
етапи от производството и по 
целесъобразност на преработката и 
предлагането на пазара;

ix) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на всички 
етапи от производството и по 
целесъобразност на преработката и 
предлагането на пазара;

x) предприемане на всякакви 
действия с оглед на защитата, 
опазването и насърчаването на 
биологичното земеделие и 
наименованията за произход, 
означенията за качество и географските 
указания;

x) предприемане на всякакви 
действия с оглед на защитата, 
опазването и насърчаването на 
биологичното земеделие и 
наименованията за произход, 
означенията за качество и географските 
указания;

xi) насърчаване и извършване на 
научни изследвания по отношение на 
интегрираното и устойчиво 
производство или на други екологично 
чисти производствени методи;

xi) насърчаване и извършване на 
научни изследвания по отношение на 
интегрираното и устойчиво 
производство или на други екологично 
чисти производствени методи;

xii) насърчаване на здравословната и 
отговорна консумация на продукти на 
вътрешния пазар и/или информиране за 
вредите, свързани с опасни модели на 

xii) насърчаване на здравословната и 
отговорна консумация на продукти на 
вътрешния пазар и/или информиране за 
вредите, свързани с опасни модели на 
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консумация; консумация;

xiii) насърчаване на консумацията 
и/или предоставяне на информация 
относно продуктите на вътрешния и 
външния пазар;

xiii) насърчаване на консумацията 
и/или предоставяне на информация 
относно продуктите на вътрешния и 
външния пазар;

xiv) допринасяне за управлението на 
вторичните продукти и намаляването и 
управлението на отпадъците.

xiv) допринасяне за управлението и 
разработването на инициативи за 
оползотворяването на вторичните 
продукти и намаляването и 
управлението на отпадъците;

xv) определяне на стандартни 
клаузи за споделяне на стойността по 
смисъла на член 172а, включително 
пазарните печалби и загуби, с цел да се 
установи как се разпределят помежду 
им евентуалните промени на 
съответните пазарни цени на 
засегнатите продукти или на други 
стокови пазари;

xv) определяне на правила относно 
разпределението на стойността между 
операторите по веригата на 
доставки, включително пазарните 
печалби и загуби, с цел да се установи 
как се разпределят евентуалните 
промени на съответните пазарни цени 
на засегнатите продукти или на други 
стокови пазари. Тези правила могат да 
бъдат под формата на стандартни 
клаузи за споделяне на стойността по 
смисъла на член 172а или да включват 
или да се позовават на икономически 
показатели, като съответните 
разходи за производство и предлагане 
на пазара и тяхното развитие, 
цените на селскостопанските и 
хранителните продукти, 
регистрирани на съответния(-те) 
пазар(и) и тяхното развитие, както и 
количествата, състава, качеството, 
проследимостта или спазването на 
съответните продукти, като се 
вземат предвид производствените 
разходи;

xva) въвеждане на стандартни 
клаузи за справедлива компенсация на 
разходите, направени от 
земеделските стопани във връзка с 
изпълнението на допълнителните 
изисквания по отношение на 
околната среда, климата, здравето на 
животните и хуманното отношение 
към животните, включително на 
методи за изчисляване на тези 
разходи;

xvi) изпълнение на мерки за xvi) насърчаване и изпълнение на 
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предотвратяване и управление на 
рисковете за здравето на животните, 
защитата на растенията и околната 
среда.

мерки за предотвратяване, контрол и 
управление на рисковете за здравето на 
животните, защитата на растенията и 
околната среда, включително чрез 
създаване и управление на 
взаимоспомагателни фондове или чрез 
участие в такива фондове с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на земеделските стопани за 
разходите и икономическите загуби, 
произтичащи от насърчаването и 
изпълнението на такива мерки;
xviа) принос за прозрачността на 
търговските отношения между 
различните етапи във веригата, по-
специално чрез разработване, 
прилагане и проверка за съответствие 
на техническите стандарти от 
страна на операторите в сектора.

1а. Държавите членки могат при 
поискване да решат да признаят повече 
от веднъж междубраншова организация, 
която действа в няколко от секторите, 
посочени в член 1, параграф 2, ако 
междубраншовата организация отговаря 
на условията, посочени в параграф 1, и 
когато е приложимо — параграф 3, за 
всеки от секторите, за които иска да 
бъде призната.

1а. Държавите членки могат при 
поискване да решат да признаят повече 
от веднъж междубраншова организация, 
която действа в няколко от секторите, 
посочени в член 1, параграф 2, ако 
междубраншовата организация отговаря 
на условията, посочени в параграф 1, и 
когато е приложимо — параграф 3, за 
всеки от секторите, за които иска да 
бъде призната.

2. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат, въз 
основа на обективни и 
недискриминационни критерии, да 
изпълнят условието по член 158, 
параграф 1, буква в) чрез ограничаване 
на броя на междубраншовите 
организации на регионално или 
национално равнище, ако тази 
възможност е предвидена в действащите 
национални правила преди 1 януари 
2014 г. и когато това не нарушава 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар.

2. В надлежно обосновани случаи 
държавите членки могат да решат, въз 
основа на обективни и 
недискриминационни критерии, да 
изпълнят условието по член 158, 
параграф 1, буква в) чрез ограничаване 
на броя на междубраншовите 
организации на регионално или 
национално равнище, ако тази 
възможност е предвидена в действащите 
национални правила преди 1 януари 
2014 г. и когато това не нарушава 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар.“

3. Чрез дерогация от параграф 1, 
по отношение на сектора на млякото 
и млечните продукти държавите 
членки могат да признават 
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междубраншови организации, които:
a) официално са отправили 
искане да бъдат признати и са 
съставени от представители на 
икономически дейности, свързани с 
производството на сурово мляко и с 
поне един от следните етапи на 
веригата на доставка: преработката 
или търговията, в това число 
разпространението, на продукти от 
сектора на млякото и млечните 
продукти;
б) са създадени по инициатива на 
всички или някои от 
представителите, посочени в буква 
а);
в) като вземат предвид 
интересите на своите членове и на 
потребителите, извършват в един 
или повече региони на Съюза една или 
повече от следните дейности:
i) повишаване на знанията и на 
прозрачността на производството и 
на пазара, включително чрез 
публикуването на статистически 
данни за цените, количествата и 
сроковете на сключените предходни 
договори за доставка на сурово мляко 
и чрез осигуряването на анализи на 
потенциалното бъдещо развитие на 
пазара на регионално, национално и 
международно равнище;
ii) съдействие за по-добро 
координиране на пускането на пазара 
на продукти от сектора на млякото и 
млечните продукти, по-специално 
посредством научни изследвания и 
пазарни проучвания;
iii) насърчаване на потреблението 
и предоставяне на информация 
относно млякото и млечните 
продукти на вътрешния и външния 
пазар;
iv) проучване на потенциалните 
пазари за износ;
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v) изготвяне, в съответствие с 
правилата на Съюза, на типови 
образци на договори за продажбата на 
сурово мляко на изкупвачите или 
доставянето на преработени 
продукти на дистрибуторите и 
търговците на дребно, като отчитат 
нуждата от постигане на 
справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазара;
vi) предоставяне на информация и 
провеждане на проучвания, 
необходими за ориентиране на 
производството към продукти, които 
са по-добре съобразени с пазарните 
изисквания и с вкусовете и 
очакванията на потребителите, най-
вече по отношение на качеството на 
продуктите и опазването на 
околната среда;
vii) поддържане и развитие на 
производствения потенциал на 
сектора на млякото и млечните 
продукти, inter alia, чрез насърчаване 
на иновациите и оказване на подкрепа 
за програмите за приложна 
научноизследователска и развойна 
дейност с оглед на използването на 
целия потенциал на млякото и 
млечните продукти, по-специално с 
цел създаване на продукти с добавена 
стойност, които са по-
привлекателни за потребителите;
viii) търсене на начини за 
ограничаване на използването на 
ветеринарно-санитарни продукти, 
подобряване на управлението на други 
вложени продукти и подобряване на 
безопасността на храните и на 
здравето на животните;
ix) разработване на методи и 
инструменти за подобряване на 
качеството на продуктите на всички 
етапи от производството и 
предлагането на пазара;
x) използване на потенциала на 
биологичното земеделие, опазване и 
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насърчаване на този тип земеделие, 
както и на производството на 
продукти с наименования за произход, 
означения за качество и географски 
указания; както и
xi) насърчаване на интегрираното 
производство или други 
екологосъобразни производствени 
методи.

(Параграф 3 и всички негови алинеи се 
заличават с настоящото изменение.)

Or. en
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Изменение 240
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Беноа Бито
от името на групата Verts/ALE
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 158

Текст в сила Изменение

22 в) Член 158 се заменя със 
следното:

Член 158 „Член 158

Признаване на междубраншови 
организации

Признаване на междубраншови 
организации

1. Държавите членки могат да 
признават междубраншовите 
организации, които кандидатстват за 
такова признаване, при условие че те:

1. Държавите членки могат да 
признават междубраншовите 
организации, които кандидатстват за 
такова признаване, при условие че те:

a) изпълняват изискванията, 
определени в член 157;

a) изпълняват изискванията, 
определени в член 157;

б) извършват дейността си в един 
или повече региони на съответната 
територия;

б) извършват дейността си в един 
или повече региони на съответната 
територия;

в) представляват значителен дял от 
икономическите дейности, посочени в 
член 157, параграф 1, буква а);

в) представляват значителен дял от 
икономическите дейности, посочени в 
член 157, параграф 1, буква а);
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ва) гарантират балансирано 
представителство на етапите на 
веригата на доставка, посочени в 
член 157, параграф 1, буква а);

г) самите те не участват пряко в 
производство, преработка или търговия, 
с изключение на случаите, предвидени в 
член 162.

г) самите те не участват пряко в 
производство, преработка или търговия, 
с изключение на случаите, предвидени в 
член 162.

2. Държавите членки могат да 
решат, че междубраншовите 
организации, признати преди 1 януари 
2014 г. въз основа на националното 
законодателство и които отговарят на 
условията, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, се считат за признати 
междубраншови организации по 
смисъла на член 157.

2. Държавите членки могат да 
решат, че междубраншовите 
организации, признати преди 1 януари 
2014 г. въз основа на националното 
законодателство и които отговарят на 
условията, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, се считат за признати 
междубраншови организации по 
смисъла на член 157.

3. Междубраншовите организации, 
които са признати преди 1 януари 2014 
г. въз основа на националното 
законодателство и които не отговарят на 
условията, определени в параграф 1 от 
настоящия член, могат да продължат 
дейността си в съответствие с 
националното законодателство до 1 
януари 2015 г.

3. Междубраншовите организации, 
които са признати преди 1 януари 2014 
г. въз основа на националното 
законодателство и които не отговарят на 
условията, определени в параграф 1 от 
настоящия член, могат да продължат 
дейността си в съответствие с 
националното законодателство до 1 
януари 2015 г.

4. Държавите членки могат да 
признават междубраншови организации 
във всички сектори, съществуващи 
преди 1 януари 2014 г., независимо дали 
са били признати по тяхно искане или 
създадени със законодателен акт, дори 
ако не отговарят на условието, 
определено в член 157, параграф 1, 
буква б) или в член 157, параграф 3, 
буква б).

4. Държавите членки могат да 
признават междубраншови организации 
във всички сектори, съществуващи 
преди 1 януари 2014 г., независимо дали 
са били признати по тяхно искане или 
създадени със законодателен акт, дори 
ако не отговарят на условието, 
определено в член 157, параграф 1, 
буква б) или в член 157, параграф 3, 
буква б).

5. Когато признават 
междубраншова организация съгласно 
параграф 1 или параграф 2, държавите 
членки:

5. Когато признават 
междубраншова организация съгласно 
параграф 1 или параграф 2, държавите 
членки:

a) решават дали да признаят дадена 
организация в срок от четири месеца от 
подаването на заявление, придружено от 
всички съответни подкрепящи 
документи; това заявление се подава в 
държавата членка, в която се намира 

a) решават дали да признаят дадена 
организация в срок от четири месеца от 
подаването на заявление, придружено от 
всички съответни подкрепящи 
документи; това заявление се подава в 
държавата членка, в която се намира 
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седалището на организацията; седалището на организацията;

б) извършват проверки с 
определена от тях периодичност, за да 
установят дали признатите 
междубраншови организации спазват 
условията за тяхното признаване;

б) извършват проверки с 
определена от тях периодичност, за да 
установят дали признатите 
междубраншови организации спазват 
условията за тяхното признаване;

в) при неспазване или нередности 
при изпълнението на предвидените в 
настоящия регламент мерки налагат на 
тези организации съответните 
определени от тях приложими санкции 
и, при необходимост, решават дали 
признаването да бъде оттеглено;

в) при неспазване или нередности 
при изпълнението на предвидените в 
настоящия регламент мерки налагат на 
тези организации съответните 
определени от тях приложими санкции 
и при необходимост решават дали 
признаването да бъде оттеглено;

г) оттеглят признаването, ако 
изискванията и условията за признаване, 
посочени в настоящия член, вече не се 
спазват;

г) оттеглят признаването, ако 
изискванията и условията за признаване, 
посочени в настоящия член, вече не се 
спазват;

д) информират Комисията ежегодно 
до 31 март за всяко решение за 
признаване, за отказ за признаване или 
за оттегляне на признаване, взето през 
предходната календарна година.

д) информират Комисията ежегодно 
до 31 март за всяко решение за 
признаване, за отказ за признаване или 
за оттегляне на признаване, взето през 
предходната календарна година.“

Or. en
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Изменение 241
Ерик Андрийо
от името на групата S&D
Ан Сандер
от името на групата PPE
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ружа Томашич
от името на групата ECR
Петрос Кокалис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0198/2019
Ерик Андрийо
Обща селскостопанска политика – изменение на ООП и други регламенти
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 163 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22г) Вмъква се следният член:
„Член 163a
Признаване на междубраншови 
организации в лозаро-винарския 
сектор
1. Държавите членки могат при 
поискване да признават 
междубраншови организации на 
национално равнище или на 
равнището на производствена област 
за продукти от лозаро-винарския 
сектор, при условие че тези 
организации:
a) се състоят от представители 
на икономическите дейности, 
свързани с производството и с поне 
един от следните етапи на веригата 
на доставка: преработката или 
търговията, в това число 
разпространението, на продукти;
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б) отговарят на изискванията, 
определени в член 157, букви б) и в).
За продукти със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание, 
признати съгласно правото на Съюза, 
представителите на икономическите 
дейности, посочени в първа алинея, 
буква а), могат да включват 
заявители, както е посочено в член 95.
2. Когато държавите членки 
използват възможността за 
признаване на междубраншови 
организации в лозаро-винарския 
сектор в съответствие с настоящия 
член, член 158 се прилага mutatis 
mutandis.“

Or. en


