
AM\1215976BG.docx PE658.378v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0198/262/rev

Изменение 262/rev
Ан Сандер
от името на групата PPЕ

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 78

Текст в сила Изменение

(5а) Член 78 се заменя със следното:
Член 78 „Член 78

Определения, наименования и 
търговски наименования за някои 
сектори и продукти

Определения, наименования и 
търговски наименования за някои 
сектори и продукти

1. В допълнение към приложимите 
пазарни стандарти и където е уместно, 
определенията, наименованията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, се прилагат за 
следните сектори или продукти:

1. В допълнение към приложимите 
пазарни стандарти и където е уместно, 
определенията, наименованията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, се прилагат за 
следните сектори или продукти:

a) говеждо и телешко месо; a) говеждо и телешко месо;

б) вино; б) вино;

в) мляко и млечни продукти, 
предназначени за консумация от човека;

в) мляко и млечни продукти, 
предназначени за консумация от човека;

г) птиче месо; г) птиче месо;

д) яйца; д) яйца;

е) мазнини за мазане, 
предназначени за консумация от човека; 
както и

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

ж) маслиново масло и трапезни 
маслини;

ж) маслиново масло и трапезни 
маслини;

з) свинско месо;
и) овче месо;
й) козе месо;
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к) конско месо; както и
л) заешко месо.

2. Определенията, наименованията 
или търговските наименования, 
предвидени в приложение VII, могат да 
се използват в Съюза единствено за 
предлагането на пазара на продукт, 
който отговаря на съответните 
изисквания, посочени в това 
приложение.

2. Определенията, наименованията 
или търговските наименования, 
предвидени в приложение VII, могат да 
се използват в Съюза единствено за 
предлагането на пазара и 
рекламирането на продукт, който 
отговаря на съответните изисквания, 
посочени в това приложение. 
В приложение VII може да се 
предвидят условията, при които тези 
наименования или търговски 
наименования, по времето на 
предлагането им на пазара или 
рекламирането им, са защитени 
срещу незаконна търговска употреба, 
злоупотреба, имитация или 
пораждащо  асоциации пресъздаване.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227 
относно измененията, дерогациите или 
изключенията от определенията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII. Тези делегирани 
актове са стриктно ограничени до 
доказани нужди, произтичащи от 
променящите се изисквания на 
потребителите, техническия прогрес или 
необходимостта от продуктови 
иновации.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227 
относно измененията, дерогациите или 
изключенията от определенията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, освен предвидените 
в част Іа от него. Тези делегирани 
актове са стриктно ограничени до 
доказани нужди, произтичащи от 
променящите се изисквания на 
потребителите, техническия прогрес или 
необходимостта от продуктови 
иновации.

4. С цел да се гарантира, че 
операторите и държавите членки ясно и 
точно разбират определенията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
227 относно правилата за тяхното 
уточняване и прилагане.

4. С цел да се гарантира, че 
операторите и държавите членки ясно и 
точно разбират определенията и 
търговските наименования, предвидени 
в приложение VII, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 227 относно правилата за тяхното 
уточняване и прилагане.

4а. За да се гарантира прозрачност 
на пазара, да се отговори на 
очакванията на потребителите и да 
се вземе предвид развитието на 
пазара на месо, на Комисията се 
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предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 227 за допълване на част Ia от 
приложение VII чрез уточняване на 
търговските наименования и 
описания на месо, месни разфасовки и 
месни продукти, запазени 
изключително за ядивните части на 
животните и за продукти, 
съдържащи месо, в съответствие с 
правилата, предвидени в посочената 
част от приложение VII.

5. За да бъдат взети предвид 
очакванията на потребителите и 
развитието на пазара на млечни 
продукти, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227, да 
определи млечните продукти по 
отношение на които трябва да се 
посочват животинските видове, от които 
произхожда млякото, в случай че са 
различни от едър рогат добитък, и да 
установи необходимите правила.

5. За да бъдат взети предвид 
очакванията на потребителите и 
развитието на пазара на млечни 
продукти, на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 227, да 
определи млечните продукти по 
отношение на които трябва да се 
посочват животинските видове, от които 
произхожда млякото, в случай че са 
различни от едър рогат добитък, и да 
установи необходимите правила.“

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да се разшири обхватът на стандартите за пускане на 
пазара (определения, наименования и търговски наименования) и да се оправомощи 
Комисията с възможността тя да приема делегирани актове за допълване на част Ia 
от приложение VII чрез уточняване на търговските наименования и описания на месо, 
месни разфасовки и месни продукти, запазени изключително за ядивните части на 
животните и за продукти, съдържащи месо, в съответствие с правилата, 
предвидени в посочената част от приложение VII.



AM\1215976BG.docx PE658.378v01-00

BG Единство в многообразието BG

15.10.2020 A8-0198/263/rev

Изменение 263/rev
Ан Сандер
от името на групата PPЕ
Жереми Десерл
от името на групата Renew
Ерик Андрийо
от името на групата S&D

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 103

Текст в сила Изменение

(14а) Член 103 се заменя със 
следното:

Член 103 „Член 103

Правна закрила Правна закрила

1. Защитено наименование за 
произход и защитено географско 
указание може да се използва от всеки 
оператор, предлагащ на пазара вино, 
което е било произведено в 
съответствие със съответната 
спецификация на продукта.

1. Защитено наименование за 
произход и защитено географско 
указание може да се използва от всеки 
оператор, предлагащ на пазара вино, 
което е било произведено в 
съответствие със съответната 
спецификация на продукта.

2. Защитено наименование за 
произход и защитено географско 
указание, както и виното, използващо 
това защитено наименование в 
съответствие със спецификацията на 
продукта, се ползват с правна закрила 
срещу:

2. Защитено наименование за 
произход и защитено географско 
указание, както и виното, използващо 
това защитено наименование в 
съответствие със спецификацията на 
продукта, се ползват с правна закрила 
срещу:

a) всяка пряка или непряка 
търговска употреба на това защитено 
наименование:

a) всяка пряка или непряка 
търговска употреба на това защитено 
наименование:

и) от сходни продукти, за които не е 
спазена спецификацията на продукта на 
защитеното наименование; или

(i) от сходни продукти, за които не е 
спазена спецификацията на продукта на 
защитеното наименование; или
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ii) доколкото при такава употреба се 
експлоатира репутацията на 
наименованието за произход или 
географското указание;

ii) доколкото при такава употреба се 
експлоатира, отслабва или размива 
репутацията на наименованието за 
произход или географското указание, 
включително когато дадено 
регистрирано наименование се 
използва като съставка;

б) всякаква злоупотреба, имитация 
или позоваване, дори ако е посочен 
истинският произход на продукта или 
услугата или ако защитеното 
наименование е преведено, 
транскрибирано, транслитерирано или 
придружено от израз като „стил“, „тип“, 
„метод“, „както е произведено в“, 
„имитация“, „с аромат на“, „като“ или 
друг подобен израз;

б) всякаква злоупотреба, имитация 
или позоваване, дори ако е посочен 
истинският произход на продукта или 
услугата или ако защитеното 
наименование е преведено, 
транскрибирано, транслитерирано или 
придружено от израз като „стил“, „тип“, 
„метод“, „както е произведено в“, 
„имитация“, „с аромат на“, „като“ или 
друг подобен израз, включително 
когато тези регистрирани 
наименования се използват като 
съставка;

в) всяко друго невярно или 
въвеждащо в заблуждение означение на 
мястото, откъдето идва 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 идва 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;

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) всяко недобросъвестно 
посочване на име на домейн, което е 
сходно със защитено наименование 
или може да бъде объркано изцяло или 
частично с такова защитено 
наименование.

3. Защитените наименования за 
произход и защитените географски 
указания не стават родови в Съюза по 
смисъла на член 101, параграф 1.

3. Защитените наименования за 
произход и защитените географски 
указания не стават родови в Съюза по 
смисъла на член 101, параграф 1.
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3а. Защитата по параграф 2 се 
прилага и по отношение на стоките, 
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 стоките, продавани чрез средства 
за електронна търговия в Съюза.
3б. Когато географският район на 
вино със защитено наименование за 
произход е обхванат от друго 
защитено наименование за произход, 
чийто географски район е по-голям, 
държавите членки могат да 
определят условията, при които 
въпросните вина могат да се ползват 
от това друго защитено 
наименование за произход. Тези 
условия трябва да бъдат включени в 
продуктовите спецификации на 
съответните вина.“

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да въведе регулаторни норми за практика, при която вина 
със ЗНП и ЗГУ, чийто географски район е обхванат от по-голям географски район на 
друго ЗНП или ЗГУ, могат да се възползват от другото ЗНП или ЗГУ или да бъдат 
смесени с вина от тези ЗНП или ЗГУ. Държавите членки следва да определят 
условията, при които тази практика е разрешена. Тези условия трябва да бъдат 
включени в продуктовите спецификации на съответните вина.“


