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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26 г (нова)
Регламент  № (EU) 1308/2013
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Текст в сила Изменение

(26г) Член 223 се заменя със 
следното:

Член 223 „Член 223

Изисквания за предоставянето на 
информация

Изисквания за предоставянето на 
информация

1. За целите на прилагането на 
настоящия регламент, мониторинга, 
анализа и управлението на пазара на 
селскостопански продукти, 
гарантирането на прозрачност на пазара, 
правилното функциониране на мерките 
на ОСП, тяхната проверка, контрол, 
мониторинг, оценка и одит, и 
спазването на изискванията, съдържащи 
се в международни споразумения, 
сключени в съответствие с ДФЕС, 
включително изискванията за 
уведомяване в рамките на тези 
споразумения, Комисията може да 
приема, в съответствие с процедурата, 

1. За целите на прилагането на 
настоящия регламент, мониторинга, 
анализа и управлението на пазара на 
селскостопански продукти, 
гарантирането на прозрачност на пазара, 
правилното функциониране на мерките 
на ОСП, тяхната проверка, контрол, 
мониторинг, оценка и одит, и 
спазването на изискванията, съдържащи 
се в международни споразумения, 
сключени в съответствие с ДФЕС, 
включително изискванията за 
уведомяване в рамките на тези 
споразумения, Комисията може да 
приема, в съответствие с процедурата, 
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посочена в параграф 2, необходимите 
мерки относно информацията, която 
следва да предоставят предприятията, 
държавите членки и третите държави. В 
тази си дейност Комисията взема 
предвид нуждите от данни и синергиите 
между евентуалните източници на 
данни.

посочена в параграф 2, необходимите 
мерки относно информацията, която 
следва да предоставят предприятията, 
държавите членки и третите държави. В 
тази си дейност Комисията взема 
предвид нуждите от данни и синергиите 
между евентуалните източници на 
данни.

Получената информация може да се 
предава или предоставя на 
международни организации, на 
компетентните органи на трети държави 
и може да бъде оповестявана публично, 
при спазване на условията за защита на 
личните данни и законния интерес на 
предприятията от опазване на 
търговските им тайни, включително 
цените.

Получената информация може да се 
предава или предоставя на 
международни организации, на 
европейски и национални органи на 
финансовите пазари, на компетентните 
органи на трети държави и може да бъде 
оповестявана публично, при спазване на 
условията за защита на личните данни и 
законния интерес на предприятията от 
опазване на търговските им тайни, 
включително цените.

С цел да се гарантира по-голяма 
прозрачност на пазарите на 
селскостопански продукти, и по-
специално на пазарите на деривати 
на селскостопански суровини, 
Комисията, посредством ООП, си 
сътрудничи с националните органи за 
финансовите пазари, които 
отговарят, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 596/2014 
(Регламент относно пазарната 
злоупотреба) и (Директива относно 
пазарната злоупотреба), за надзора и 
контрола над дериватните 
финансови инструменти за 
селскостопански суровини, за да 
могат те да изпълняват правилно 
своите задачи.

2. С оглед да се осигури 
интегритетът на информационните 
системи и автентичността и четливостта 
на документите и свързаните с тях 
подавани данни, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
227 за определяне на:

2. С оглед да се осигури 
интегритетът на информационните 
системи и автентичността и четливостта 
на документите и свързаните с тях 
подавани данни, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
227 за определяне на:

a) естеството и вида на 
информацията, подлежаща на 

a) естеството и вида на 
информацията, подлежаща на 
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съобщаване; съобщаване;

б) категориите обработвани данни, 
максималните срокове за тяхното 
съхранение, както и целта на тяхното 
обработване, особено в случай на 
публикуване на тези данни и 
предаването им на трети държави;

б) категориите обработвани данни, 
максималните срокове за тяхното 
съхранение, както и целта на тяхното 
обработване, особено в случай на 
публикуване на тези данни и 
предаването им на трети държави;

в) правата за достъп до информация 
или до предоставените информационни 
системи;г) условията за публикуване на 
информацията.

в) правата за достъп до информация 
или до предоставените информационни 
системи;

г) условията за публикуване на 
информацията.

г) условията за публикуване на 
информацията.

2а. За да се гарантира подходящо 
ниво на прозрачност на пазара в 
съответствие със защитата на 
търговските тайни, Комисията 
може да приеме мерки в 
съответствие с посочената 
процедура в параграф 2, като наложи 
на участниците на пазарите, които 
са силно непрозрачни, да извършват 
трансакциите си чрез електронна 
платформа за обмен.

3. Комисията приема актове за 
изпълнение за определяне на мерките, 
необходими за прилагане на настоящия 
член, включително:

3. Комисията приема актове за 
изпълнение за определяне на мерките, 
необходими за прилагане на настоящия 
член, включително:

a) методите на уведомяване; a) методите на уведомяване;

б) правилата относно 
информацията, подлежаща на 
съобщаване;

б) правилата относно 
информацията, подлежаща на 
съобщаване;

в) реда и условията за управление 
на информацията, която следва да се 
съобщава, както и за съдържанието, 
формата, периодичността, честотата и 
крайните срокове на уведомленията;

в) реда и условията за управление 
на информацията, която следва да се 
съобщава, както и за съдържанието, 
формата, периодичността, честотата и 
крайните срокове на уведомленията;

г) реда и условията за предаване 
или предоставяне на информация и 
документи на държавите членки, 
международните организации, 
компетентните органи в трети държави 
или на обществеността, при спазване на 
условията за защита на личните данни и 
законния интерес на предприятията от 

г) реда и условията за предаване 
или предоставяне на информация и 
документи на държавите членки, 
международните организации, 
компетентните органи в трети държави 
или на обществеността, при спазване на 
условията за защита на личните данни и 
законния интерес на предприятията от 
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опазване на търговските им тайни. опазване на търговските им тайни.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 229, 
параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 229, 
параграф 2.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Изменение 250
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 28 a (нова)
Регламент  № (EU) 1308/2013
ПРИЛОЖЕНИЕ I – ЧАСТ XXXIII a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) В приложение I се добавя 
следната част:
„ЧАСТ XXIIIa
Продукти на животинската 
генетика 
01012100 – Коне, расови за разплод
010221 – Животни от рода на 
домашния едър рогат добитък, расови 
за разплод
01022110 – Животни от рода на 
домашния едър рогат добитък, расови 
за разплод (юници)
01022190 – Животни от рода на 
домашния едър рогат добитък, расови 
за разплод (различни от попадащите в 
кодове по КН 1012110 и 01012130)
01023100 – Биволи, расови за разплод
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01029020 – Живи животни от рода на 
едрия рогат добитък, расови за 
разплод, различни от попадащите в 
кодове по КН 10221 и 01023100
01031000 – Живи животни от рода на 
свинете, расови за разплод
01041010 – Живи животни от рода на 
овцете – расови животни за разплод
01051111 – Петли и кокошки от вида 
Gallus domesticus: Родителски и 
прародителски женски пилета, 
яйценосно направление
01051119 – Петли и кокошки от вида 
Gallus domesticus: Родителски и 
прародителски женски пилета, 
различни от попадащите в код по КН 
01051111
010641 — Живи чистопородни пчели 
майки от вида Apis mellifera
04071100 – Оплодени яйца за люпене, 
на домашни птици от вида Gallus 
domesticus
040719 – Оплодени яйца за люпене, 
различни от попадащите в код по КН 
04071100
04071911 – Оплодени яйца за люпене, 
на пуйки или гъски
04071919 – Оплодени яйца за люпене, 
на домашни птици, различни от вида 
Gallus domesticus и различни от пуйки 
или гъски
04071990 – Оплодени яйца за люпене, 
различни от яйцата на домашни 
птици
05111000 – Сперма от бикове
05119985 – Продукти от животински 
произход, които не са посочени, нито 
са включени другаде, различни от 
попадащите в код по КН 05111000 
(включително сперма от бозайници, 
различни от бикове, яйцеклетки и 
ембриони от бозайници)“
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Изменение 251
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 2
Регламент  № (EU) 1151/2012
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 5 се заменя със следното:
Член 5 „Член 5

Изисквания за наименованията за 
произход и географските указания

Изисквания за наименованията за 
произход и географските указания

1. За целите на настоящия 
регламент „наименование за произход“ 
е наименование, което идентифицира 
продукт:

1. За целите на настоящия 
регламент „наименование за произход“ 
е наименование, което идентифицира 
продукт:

a) произхождащ от специфично 
място, регион или, в изключителни 
случаи, държава;

a) произхождащ от специфично 
място, регион или, в изключителни 
случаи, държава, или наименование, 
традиционно използвано на 
определено място;

б) чието качество или 
характеристики се дължат основно или 
изключително на специфична 
географска среда с присъщите ѝ 

б) чието качество или 
характеристики се дължат основно или 
изключително на специфична 
географска среда с природните ѝ и 
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природни и човешки фактори; както и човешки фактори;

в) чиито етапи на производство се 
извършват в определения географски 
район.

в) чиито етапи на производство се 
извършват в определения географски 
район.

2. За целите на настоящия 
регламент „географско указание“ е 
наименование, което идентифицира 
продукт:

2. За целите на настоящия 
регламент „географско указание“ е 
наименование, което идентифицира 
продукт:

a) с произход от специфично място, 
регион или държава;

a) с произход от специфично място, 
регион или държава, или 
наименование, традиционно 
използвано на определено място;

б) чието качество, репутация или 
други характеристики се отдават 
предимно на неговия географски 
произход;  както и

б) чието качество, репутация или 
други характеристики се отдават 
предимно на неговия географски 
произход; както и

в) на който поне един етап от 
производствения процес се осъществява 
в определения географски район.

в) на който поне един етап от 
производствения процес се осъществява 
в определения географски район.

3. Независимо от параграф 1, някои 
имена се третират като наименования за 
произход, дори и суровините за 
посочените продукти да идват от 
географски район, по-голям или 
различен от определения географски 
район, при условие че:

3. Независимо от параграф 1, някои 
имена се третират като наименования за 
произход, дори и суровините за 
посочените продукти да идват от 
географски район, по-голям или 
различен от определения географски 
район, при условие че:

a) районът на производство на 
суровините е определен;

a) районът на производство на 
суровините е определен;

б) съществуват специални условия 
за производството на суровините;

б) съществуват специални условия 
за производството на суровините;

в) налице са ред и условия за 
контрол, за да се гарантира, че 
условията, посочени в буква б), се 
спазват; както и

в) налице са ред и условия за 
контрол, за да се гарантира, че 
условията, посочени в буква б), се 
спазват; както и

г) въпросните наименования за 
произход са били признати като 
наименования за произход в държавата 
на произход преди 1 май 2004 г.

г) въпросните наименования за 
произход са били признати като 
наименования за произход в държавата 
на произход преди 1 май 2004 г.

За целите на настоящия параграф 
единствено живите животни, месото и 
млякото могат да се смятат за суровини.

За целите на настоящия параграф 
единствено живите животни, месото и 
млякото могат да се смятат за суровини.

4. За да се вземе предвид 
специфичният характер на 

4. За да се вземе предвид 
специфичният характер на 
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производството на продукти с 
животински произход, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
56 относно ограничения и дерогации 
във връзка с набавянето на фураж в 
случай на наименования за произход.

производството на продукти с 
животински произход, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
56 относно ограничения и дерогации 
във връзка с набавянето на фураж в 
случай на наименования за произход.

Освен това, за да се вземе предвид 
специфичният характер на някои 
продукти или райони, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
56 относно ограничения и дерогации 
във връзка с клането на живи животни 
или с набавянето на суровини.

Освен това, за да се вземе предвид 
специфичният характер на някои 
продукти или райони, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
56 относно ограничения и дерогации 
във връзка с клането на живи животни 
или с набавянето на суровини.

Тези ограничения и дерогации въз 
основа на обективни критерии вземат 
предвид качеството или употребата и 
признатото ноу-хау или природните 
фактори.

Тези ограничения и дерогации въз 
основа на обективни критерии вземат 
предвид качеството или употребата и 
признатото ноу-хау или природните 
фактори.“

Or. en
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Изменение 252
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
Регламент  № (EU) 1151/2012
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Член 7 се заменя със следното:
Член 7 „Член 7

Продуктова спецификация Продуктова спецификация

1. Защитено наименование за 
произход или защитено географско 
указание трябва да съответства на 
спецификация, която включва поне 
следното:

1. Защитено наименование за 
произход или защитено географско 
указание трябва да съответства на 
спецификация, която включва поне 
следното:

a) наименованието, което трябва да 
бъде защитено като наименование за 
произход или географско указание, така 
както се използва в търговията или в 
говоримия език, но само на езиците, 
които се използват или в исторически 
план са били използвани за описанието 
на конкретния продукт в определения 
географски район;

a) наименованието, което трябва да 
бъде защитено като наименование за 
произход или географско указание, така 
както се използва в търговията или в 
говоримия език, но само на езиците, 
които се използват или в исторически 
план са били използвани за описанието 
на конкретния продукт в определения 
географски район;

б) описание на продукта, б) описание на продукта, 
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включително на суровините, ако това е 
приложимо, както и основните физични, 
химични, микробиологични или 
органолептични характеристики на 
продукта;

включително на суровините, ако това е 
приложимо, както и основните физични, 
химични, микробиологични или 
органолептични характеристики на 
продукта;

в) определяне на географския 
район, ограничен поради посочената в 
буква е), подточка i) или подточка ii) 
връзка, и, ако това е приложимо, 
подробности, посочващи съответствието 
с изискванията на член 5, параграф 3;

в) определяне на географския 
район, ограничен поради посочената в 
буква е), подточка i) или подточка ii) 
връзка, и, ако това е приложимо, 
подробности, посочващи съответствието 
с изискванията на член 5, параграф 3;

г) доказателства, че продуктът 
произхожда от определения географски 
район, посочен в член 5, параграфи 1 
или 2;

г) елементи за проследимост, 
които позволяват да се потвърди, че 
продуктът произхожда от определения 
географски район, посочен в член 5, 
параграфи 1 и 2;

д) описание на метода на 
получаване на продукта и, където е 
приложимо, автентичните и неизменни 
местни методи, както и информация 
относно опаковането, ако групата, която 
подава заявление, реши това и 
представи достатъчни специфични за 
продукта основания, че опаковането 
трябва да се извършва в определения 
географски район, за да се защити 
качеството, да се осигури произходът, 
или да се обезпечи контролът, като се 
вземе предвид законодателството на 
Съюза, по-специално законодателството 
относно свободното движение на стоки 
и свободното предоставяне на услуги;

д) описание на метода на 
получаване на продукта и, където е 
приложимо, неговия принос към 
устойчивото развитие, автентичните 
и неизменни местни методи, както и 
информация относно опаковането, ако 
групата, която подава заявление, реши 
това и представи достатъчни 
специфични за продукта основания, че 
опаковането трябва да се извършва в 
определения географски район, за да се 
защити качеството, да се осигури 
произходът, или да се обезпечи 
контролът, като се вземе предвид 
законодателството на Съюза, по-
специално законодателството относно 
свободното движение на стоки и 
свободното предоставяне на услуги;

е) подробности за установяване на 
следното:

е) подробности за установяване на 
следното:

i) връзката между качеството или 
характеристиките на продукта и 
географската среда, по смисъла на член 
5, параграф 1;  или

i) що се отнася до защитено 
наименование за произход, връзката 
между качеството или характеристиките 
на продукта и географската среда, 
посочена в член 5, параграф 1; или

ii) при необходимост, връзката 
между определено качество, 
репутацията или друга характеристика 
на продукта и географския произход, по 
смисъла на член 5, параграф 2;

ii) що се отнася до защитено 
географско указание, връзката между 
определено качество, репутацията или 
друга характеристика на продукта и 
географския произход по член 5, 
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параграф 2;“;

ж) наименованието и адреса на 
органите или, ако са известни, 
наименованието и адреса на органите, 
упражняващи контрол за спазването на 
изискванията относно продуктовата 
спецификация съгласно член 37, и 
техните конкретни задачи;

ж) наименованието и адреса на 
органите или, ако са известни, 
наименованието и адреса на органите, 
упражняващи контрол за спазването на 
изискванията относно продуктовата 
спецификация съгласно член 37, и 
техните конкретни задачи;

з) специфични правила за 
етикетиране на въпросния продукт.

з) специфични правила за 
етикетиране на въпросния продукт.

2. За да се гарантира, че 
продуктовите спецификации 
предоставят подходяща и сбита 
информация, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
56 за определяне на правила, с които се 
ограничава информацията, съдържаща 
се в спецификацията, посочена в 
параграф 1 от настоящия член, когато 
такова ограничение е необходимо, за да 
се избегнат прекомерно обемистите 
заявления за регистрация.

2. За да се гарантира, че 
продуктовите спецификации 
предоставят подходяща и сбита 
информация, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
56 за определяне на правила, с които се 
ограничава информацията, съдържаща 
се в спецификацията, посочена в 
параграф 1 от настоящия член, когато 
такова ограничение е необходимо, за да 
се избегнат прекомерно обемистите 
заявления за регистрация.

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на правила за 
формата на спецификацията. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 57, 
параграф 2.

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на правила за 
формата на спецификацията. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 57, 
параграф 2.“

Or. en
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Изменение 253
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 5
Регламент  № (EU) 1308/2013
Член 13

Текст в сила Изменение

(5) Член 13 се заменя със следното:
Член 13 „Член 13

Правна закрила Правна закрила

1. Защитата на регистрираните 
наименования обхваща забрана за:

1. Защитата на регистрираните 
наименования обхваща забрана за:

a) всяко пряко или косвено 
използване за търговски цели на 
регистрирано наименование по 
отношение на продукти, които не 
попадат в обхвата на регистрацията, в 
случай че тези продукти са сходни с 
продуктите, регистрирани под това 
наименование, или в случай че 
използването му води до ползи от 
репутацията на защитеното 
наименование, включително когато тези 
продукти са използвани като съставка;

a) всяко пряко или косвено 
използване за търговски цели на 
регистрирано наименование по 
отношение на продукти, които не 
попадат в обхвата на регистрацията, в 
случай че тези продукти са сходни с 
продуктите, регистрирани под това 
наименование, или в случай че 
използването му води до ползи от 
репутацията на защитеното 
наименование, отслабва или размива 
репутацията на това защитено 
наименование, включително когато 
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тези продукти са използвани като 
съставка;

б) всякаква злоупотреба, имитация 
или пресъздаване, дори ако е посочен 
истинският произход на продуктите или 
услугите или ако защитеното 
наименование е преведено или 
придружено от израз, като „стил“, 
„тип“, „метод“, „както се произвежда 
във“, „имитация“ или друг подобен 
израз, включително когато тези 
продукти са използвани като съставка;

б) всякаква злоупотреба, имитация 
или пресъздаване, дори ако е посочен 
истинският произход на продуктите или 
услугите или ако защитеното 
наименование е преведено или 
придружено от израз, като „стил“, 
„тип“, „метод“, „както се произвежда 
във“, „имитация“ или друг подобен 
израз, включително когато тези 
продукти са използвани като съставка;

в) всяко друго фалшиво или 
подвеждащо означение по отношение на 
потеклото, произхода, естеството или 
съществените качества на продукта, 
което е използвано върху вътрешната 
или външната опаковка, рекламен 
материал или документи, касаещи 
въпросния продукт, и опаковането на 
продукта в опаковка, която може да 
създаде погрешна представа за 
произхода му;

в) всяко друго фалшиво или 
подвеждащо означение по отношение на 
потеклото, произхода, естеството или 
съществените качества на продукта, 
което е използвано върху вътрешната 
или външната опаковка, рекламен 
материал или документи, касаещи 
въпросния продукт, и опаковането на 
продукта в опаковка, която може да 
създаде погрешна представа за 
произхода му;

г) всяка друга практика, която би 
могла да въведе в заблуждение 
потребителите относно истинския 
произход на продукта.

г) всяка друга практика, която би 
могла да въведе в заблуждение 
потребителите относно истинския 
произход на продукта;
га) всяка недобросъвестна 
регистрация от името на сходен 
домейн или която може да доведе до 
пълно или частично объркване със 
защитено наименование.

Когато защитено наименование за 
произход или защитено географско 
указание съдържа смятано за родово 
име на продукт, не се смята, че 
използването на това родово име е в 
противоречие с първа алинея, буква а) 
или буква б).

Когато защитено наименование за 
произход или защитено географско 
указание съдържа смятано за родово 
име на продукт, не се смята, че 
използването на това родово име е в 
противоречие с първа алинея, буква а) 
или буква б).

2. Защитените наименования за 
произход и защитените географски 
указания не могат да станат родови.

2. Защитените наименования за 
произход и защитените географски 
указания не могат да станат родови.

3. Държавите членки вземат 
подходящи административни и съдебни 
мерки за предотвратяване или спиране 
на неправомерното използване на 

3. Държавите членки вземат 
подходящи административни и съдебни 
мерки за предотвратяване или спиране 
на неправомерното използване на 
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защитени наименования за произход и 
на защитени географски указания 
съгласно параграф 1, които са 
произведени или предлагани на пазара в 
съответната държава-членка.

защитени наименования за произход и 
на защитени географски указания 
съгласно параграф 1, които са 
произведени или предлагани на пазара в 
съответната държава-членка.

3a. Закрилата по параграф 1 от 
настоящия член се прилага и по 
отношение на стоките в транзит, по 
смисъла на член 3, точка 44 от 
Регламент (ЕС) 2017/625, които се 
въвеждат на митническата 
територия на Съюза, без да бъдат 
освобождавани за свободно обращение 
в рамките на митническата 
територия на Съюза, и по отношение 
на стоки, продавани чрез средства за 
комуникация от разстояние.

За тази цел държавите-членки определят 
органи, отговорни за предприемането на 
тези мерки съгласно процедури, 
определени от всяка държава членка.

За тази цел държавите-членки определят 
органи, отговорни за предприемането на 
тези мерки съгласно процедури, 
определени от всяка държава членка.

Тези органи предоставят адекватни 
гаранции за обективност и 
безпристрастност и разполагат с 
необходимия квалифициран персонал и 
ресурси, необходими за изпълнението 
на техните задачи.

Тези органи предоставят адекватни 
гаранции за обективност и 
безпристрастност и разполагат с 
необходимия квалифициран персонал и 
ресурси, необходими за изпълнението 
на техните задачи.“

Or. en


