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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения на проекта на законодателен акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация 
на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за 
качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, 
описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания 
на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на 
специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и 
(ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското 
стопанство по отношение на малките острови в Егейско море
(COM(2018) 0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2018)0394),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43,параграф 2, член 114, член 118, 
първа алинея и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0246/2018),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ... 1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... 2,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони и становището на комисията по развитие, комисията по бюджетен 
контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните, както и на комисията по регионално развитие (A8-0000/2018),

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 OВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
2 OВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Като се има предвид, че 
структурите на земеделските 
стопанства може да варират 
значително в рамките на дадена 
държава членка и че размерите на 
стопанствата може също така да се 
различават в отделните региони, 
държавите членки трябва да могат 
да ограничат обхвата на понятието 
„стопанство“ на регионално равнище 
в рамките на разрешенията за 
насаждения, за да се вземат предвид 
специалните нужди на различните 
региони в рамките на системата за 
разрешаване на нови насаждения.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се адаптира определението „земеделско стопанство, ориентирано 
към лозарство“. Понастоящем понятието „земеделско стопанство“ е определено в 
Регламент 1307/2013 като съвкупност от обработваеми площи от един и същ 
юридически субект на цялата територия на дадена държава членка. Това определение 
не е нито адаптирано, нито съгласувано с регионалния подход на управление на 
потенциала на лозарството.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението на понятието 
„наименование за произход“ следва да 
бъде приведено в съответствие с 
определението от Споразумението за 

заличава се
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свързаните с търговията аспекти на 
правата върху интелектуалната 
собственост12, прието с Решение 
94/800/ЕО на Съвета13, и по-специално 
с член 22, параграф 1 от него, във 
връзка с това, че с наименованието 
трябва продуктът да се 
идентифицира като произхождащ от 
конкретен район или конкретно 
място.

__________________

12 Уругвайски кръг на многостранните 
търговски преговори (1986 – 1994 г.) –
Приложение 1 – Приложение 1В –
Споразумение за свързаните с 
търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост 
(СТО) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 
214).

13 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 
22 декември 1994 г. относно 
сключването от името на 
Европейската общност, що се отнася 
до въпроси от нейната 
компетентност, на споразуменията, 
постигнати на Уругвайския кръг на 
многостранните преговори (1986 —
1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

Or. fr

Обосновка

Поради това, че запазихме определението на понятието „наименование за произход“, 
предвидено в международната спогодба от Лисабон, това съображение е станало 
неподходящо, тъй като се позовава на друго определение на същото понятие, 
съществуващо в Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Предвид все по-голямото 
потребителско търсене на 
новаторски лозаро-винарски продукти 
с по-ниско алкохолно съдържание от 
минималното действително 
алкохолно съдържание, определено за 
лозаро-винарски продукти в част II 
от приложение VII към Регламент 
(ЕС) № 1308/2013, следва да се 
предвиди възможност за 
производство на такива новаторски 
лозаро-винарски продукти и в Съюза.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Създаването на тази нова категория безалкохолни вина не съответства на 
определението на понятието „вино“, предвидено в част II от приложение VII към 
Регламента за ООП. Безалкохолните вина изискват добавянето на ароматизанти 
като компенсация на загубата на алкохол в тях и се приравняват на промишлени 
продукти. Тези продукти на винена основа не могат да се отнасят към правилата за 
ООП, а по-скоро към Регламент 51/2014 относно ароматизираните вина.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Следва да се дадат определения 
за лозаро-винарски продукти с 
намалено алкохолно съдържание и 
лозаро-винарски продукти с частично 
намалено алкохолно съдържание. В 
тези определения следва да се вземат 
предвид определенията от резолюции 
(OIV), OIV-ECO 433-2012 Beverage 
Obtained By Partial Dealcoholisation of 
Wine (Напитки, получени чрез 
частично намаляване на алкохолното 
съдържание на виното) и OIV-ECO 
523-2016 Wine With An Alcohol Content 

заличава се
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Modified by Dealcoholisation (Вина с 
алкохолно съдържание, променено 
чрез намаляване на алкохолното 
съдържание) на Международната 
организация по лозата и виното.

Or. fr

Обосновка

Създаването на тази нова категория безалкохолни вина не съответства на 
определението на понятието „вино“, предвидено в част II от приложение VII към 
Регламента за ООП. Безалкохолните вина изискват добавянето на ароматизанти за 
сметка на липсата им на алкохол и се приравняват на промишлени продукти. Тези
продукти на винена основа не могат да се отнасят към правилата за ООП, а по-скоро 
към Регламент 51/2014 относно ароматизираните вина.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С цел да се гарантира, че 
правилата относно етикетирането и 
представянето на продукти в лозаро-
винарския сектор се прилагат и за 
лозаро-винарски продукти с намалено 
или частично намалено алкохолно 
съдържание, да се установят правила 
относно видовете обработка за 
намаляване на алкохолното 
съдържание за производството в 
Съюза на някои лозаро-винарски 
продукти с намалено или частично 
намалено алкохолно съдържание, 
както и правила относно условията 
за използване на запушалки на 
бутилки в лозаро-винарския сектор с 
цел да се гарантира, че 
потребителите са защитени от 
подвеждаща употреба на някои 
видове запушалки за бутилки, 
свързвани с определени видове 
напитки, и от опасни материали, 
които могат да замърсят 

заличава се
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напитките, на Комисията следва да 
се делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, 
заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество. По-
специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при 
подготовката на делегираните 
актове, Европейският парламент и 
Съветът получават всички 
документи едновременно с 
експертите от държавите членки, 
като техните експерти получават 
систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните 
актове.

Or. fr

Обосновка

Създаването на тази нова категория безалкохолни вина не съответства на 
определението на понятието „вино“, предвидено в част II от приложение VII към 
Регламента за ООП. Безалкохолните вина изискват добавянето на ароматизанти за 
сметка на липсата им на алкохол и се приравняват на промишлени продукти. Тези 
продукти на винена основа не могат да се отнасят към правилата за ООП, а по-скоро
към Регламент 51/2014 относно ароматизираните вина.

Изменение 6

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

-1) В член 1 параграф 1 се заменя 
със следния текст:

1. С настоящия регламент се установява 
обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти, което 
означава всички продукти, изброени в 
приложение I към Договорите, с 
изключение на продуктите от риболов и 
аквакултури, съгласно определението 
им в законодателните актове на Съюза 
за общата организация на пазарите на 
продуктите от риболов и аквакултури.

„1. С настоящия регламент се 
установява обща организация на 
пазарите на селскостопански продукти, 
което означава всички продукти, 
изброени в приложение I към 
Договорите, с изключение на 
продуктите от риболов и аквакултури, 
съгласно определението им в 
законодателните актове на Съюза за
общата организация на пазарите на 
продуктите от риболов и аквакултури.
Настоящият регламент определя 
публичните стандарти, правилата, 
осигуряващи прозрачността на 
пазарите, и инструментите за 
управление на кризи, които дават 
възможност на публичните органи и 
най-вече на Комисията да 
гарантират надзора, управлението и 
регулирането на селскостопанските 
пазари. Настоящият регламент 
обединява средствата, с които 
разполага Комисията, за изпълнение 
на задълженията по отношение на 
сътрудничеството с органите, 
отговорни за регулирането на 
финансовите пазари, определени в 
регламенти № 65/2014 и № 596/2014.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Като премахва секторните интервенции от Регламента за ООП с цел включването 
им в стратегическите планове по новия регламент, Комисията пренасочва 
Регламента за ООП към лостовете, с които разполагат публичните органи за 
подобряване на функционирането на пазарите чрез определянето на публични 
стандарти, правила за прозрачност и средства за действия при кризи. Предложеното 
изменение уточнява и задължението за сътрудничество с регулаторните органи на 
финансовите пазари, произтичащо от преразглеждането на Директивата относно 
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финансовите пазари (Директива за пазарите на финансови инструменти – член 79, 
параграф 7) и на Регламента относно пазарната злоупотреба (РПЗ – член 25).

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 7 – параграф 1 – буква e

Текст в сила Изменение

3а) В член 7, параграф 1 буква е) се 
заменя със следното:

е) по отношение на свинското месо –
1 509,39 EUR/тон за кланични трупове 
на свине със стандартно качество, 
определено на база тегло и съдържание 
на постно месо в съответствие със 
скалата на Съюза за класификация на 
кланични трупове на свине, посочена в 
буква Б от приложение ІV, както следва: 
i) кланични трупове с тегло от 60 до по-
малко от 120 kg: клас Е; ii) кланични 
трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R.

„е) по отношение на свинското месо –
1 400 EUR/тон за кланични трупове на 
свине със стандартно качество, 
определено на база тегло и съдържание 
на постно месо в съответствие със 
скалата на Съюза за класификация на 
кланични трупове на свине, посочена в 
буква Б от приложение ІV, както следва: 
i) кланични трупове с тегло от 60 до по-
малко от 120 kg: клас Е; ii) кланични 
трупове с тегло от 120 до 180 kg: 
клас R.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Интервенционната цена на свинското месо не е понижена като другите, тъй като за 
свинското месо не се прилага публична интервенция. За да се запази логиката на 
механизма за подкрепа под производствената цена, се предлага този праг да се 
актуализира леко към по-ниска стойност.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3б (нов)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 7 – алинея 1 – буква жа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) В член 7, параграф 1 се добавя 
следната точка:

„жа) по отношение на агнешкото 
месо – 4 500 EUR/тон за кланични 
трупове на агнета под 12-месечна 
възраст.“

Or. fr

Обосновка

Равнището на интервенционната цена на агнешкото месо се определя по начин, който 
би представлявал механизъм за подкрепа в случай на дълбока криза на пазара. През 
последните 5 години това равнище е под производствените и реалните цени.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 7 – параграф 2

Текст в сила Изменение

3в) В член 7 параграф 2 се заменя 
със следния текст:

2. Предвидените в параграф 1 
референтни прагове са предмет на 
преглед от страна на Комисията, като се 
вземат предвид обективни критерии, а 
именно новостите в производството, 
разходите за производството (особено за 
суровини) и пазарните тенденции. При 
необходимост референтните прагове се 
актуализират в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура съобразно развитието на 
производството и пазарите.

„2. Предвидените в параграф 1 
референтни прагове са предмет на 
преглед от страна на Комисията, като се 
вземат предвид обективни критерии, а 
именно новостите в производството, 
разходите за производството (особено за 
суровини) и пазарните тенденции. 
Референтните прагове се актуализират
ежегодно, за да се отчете 
инфлацията.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Обосновка

Референтните прагове не са актуализирани от намаляването им в средата на 
последното десетилетие на ХХ век. Тъй като са установени на равнище далеч под
средните европейски производствени цени, тяхната индексация спрямо инфлацията 
не може следователно да създаде самоподдържащ се инфлационен ефект, а ще 
позволи осигуряването на механизъм за подкрепа, който понастоящем е на твърде 
ниско ниво.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 11 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г) В член 11 се добавя следната 
буква:

„да) бяла захар;“

Or. fr

Обосновка

За секторите на овчето и свинското месо съществува значителен риск от сътресения 
на пазара предвид ситуацията с излизането на Обединеното кралство от ЕС и 
ветеринарномедицинската обстановка (чумата по свинете). От своя страна 
ситуацията на пазара на захарта предизвиква загриженост. Тези три производства 
попадат сред производствата, които отговарят на условията за частно съхранение, 
като се предлага да се добавят в списъка с продукти, отговарящи на условията за 
публична интервенция.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 11 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3д) В член 11 се добавя следната 
буква:

„дб) прясното, охладено и замразено 
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месо от животни от рода на овцете, 
попадащо под кодове NC 0204;“

Or. fr

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 11 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3е) В член 11 се добавя следната 
буква:

„дв) прясното, охладено и замразено 
месо от животни от рода на овцете, 
попадащо под кодове NC ex 203“

Or. fr

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 12

Текст в сила Изменение

3ж) Член 12 се заменя със следния 
текст:

Член 12 „Член 12

Периоди на публична интервенция Периоди на публична интервенция

Публична интервенция се прилага за: Публична интервенция се прилага за:

а) обикновена пшеница, твърда 
пшеница, ечемик и царевица – от 1 
ноември до 31 май;

а) обикновена пшеница, твърда 
пшеница, ечемик и царевица – през 
цялата година;

б) неолющен ориз – от 1 април до 31 
юли;

б) неолющен ориз – през цялата 
година;

в) говеждо и телешко месо – през цялата в) говеждо и телешко месо – през цялата 
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година; година;

г) масло и обезмаслено мляко на прах –
от 1 март до 30 септември.

г) масло и обезмаслено мляко на прах –
през цялата година;

га) овче месо – през цялата година;

гб) свинско месо – през цялата година

гв) бяла захар – през цялата година. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Референтните прагове за интервенция са намалени при предходните промени до 
достатъчно ниско ниво, поради което не могат да бъдат автоматично отменени, 
както това би било възможно по-специално през 80-те години на ХХ век. Поради това 
не следва да се запазва интервенцията за конкретни периоди: Това ще даде 
възможност на регулатора за по-добро реагиране при кризи. Освен това имахме 
възможност да установим, че това имаше основание при последната криза с 
млякото. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 16 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3з) в член 16 се добавя следният 
параграф:

„3a. Държавите членки уведомяват 
Комисията за информацията 
относно идентификацията на 
предприятията, използващи публична 
интервенция, както и на купувачите 
на публични интервенционни запаси, 
за да могат да отговорят на 
изискванията на параграфи 1 и 3.“

Or. fr
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Обосновка

Информацията относно идентификацията на купувачите на публични 
интервенционни запаси не се съобщава системно на Комисията, което не ѝ позволява 
да охарактеризира ефектите от смущенията на пазара и да гарантира спазването на 
международните споразумения. Особено важно е, че с процедурите за обществени 
поръчки продажбата на запаси може да бъде реализирана на много по-ниско от
покупната цена равнище, а разликата може да се счита за форма на подпомагане.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 4а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 61

Текст в сила Изменение

4а) Член 61 се заменя със следния 
текст:

Член 61 „Член 61

Продължителност Продължителност

Установената в настоящата глава схема 
за разрешаване на лозови насаждения се 
прилага от 1 януари 2016 г. до 
31 декември 2030 г., като Комисията 
извършва междинен преглед, за да 
оцени функционирането на схемата, и
по целесъобразност представя
предложения.

Установената в настоящата глава схема 
за разрешаване на лозови насаждения
подлежи на преглед от Комисията 
през 2023 г., за да се оцени
функционирането на схемата, и по 
целесъобразност да се представят
предложения за подобряване на 
ефикасността.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Обосновка

Прилагането на схемата за разрешаване на лозови насаждения като алтернатива на 
схемата за правото на засаждане по време на промяната от 2013 г. е задоволително. 
Поради това схемата следва да остане постоянна, като се запази задължението за 
извършване на оценка, с цел да се подпомогне усъвършенстването ѝ, когато това е 
необходимо. Избраната дата за извършване на оценка е на достатъчно ранен етап, за 
да може резултатите от оценката да бъдат прехвърлени към подготвителната 
работа за следващия период.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 63 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a) В член 63, параграф 2 се добавя 
следната точка:

„ба) за целите на управлението на 
схемите за разрешаване на лозови 
насаждения държавите членки 
могат, когато е необходимо, да 
определят на регионално равнище 
максимално разстояние между 
седалището на лозарското 
стопанство и най-отдалечената 
обработваема площ.“

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се адаптира определението „земеделско стопанство, ориентирано 
към лозарство“. Понастоящем понятието „земеделско стопанство“ е определено в 
Регламент 1307/2013 като съвкупност от обработваеми площи от един и същ 
юридически субект на цялата територия на дадена държава членка. Това определение 
не е нито адаптирано, нито съгласувано с регионалния подход на управление на 
потенциала на лозарството.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 63 – параграф 3 – буква б

Текст в сила Изменение

5б) Член 63, параграф 3, буква б) се 
заменя със следното:

б) необходимостта да се избегне
доказан риск от значително
обезценяване на определено защитено 
наименование за произход или 

„б) необходимостта да се избегне риск 
от обезценяване на определено 
защитено наименование за произход 
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защитено географско указание. или защитено географско указание.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Обосновка

Настоящата формулировка на буква б) е трудна за тълкуване, като тя се изяснява и 
допълва от буква в).

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 63 – параграф 3 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в) В член 63, параграф 3 се добавя 
следната буква:

„ба) желанието за принос в 
разработването на съответните 
продукти, като се запази качеството 
им. “

Or. fr

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 64 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст в сила Изменение

5г) В член 64, параграф 1, втора 
алинея уводната част се заменя със 
следното:

За целите на настоящия член държавите 
членки могат да прилагат един или 
няколко от следните обективни и 
недискриминационни критерии за 

„За целите на настоящия член 
държавите членки могат да прилагат на 
национално или регионално равнище
един или няколко от следните 
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допустимост: обективни и недискриминационни 
критерии за допустимост:“

Or. fr

Обосновка

При предоставянето на разрешения за нови насаждения държавите членки могат да 
прилагат критериите за подбор на национално равнище, като изменението уточнява, 
че това може да се осъществи на регионално равнище.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 65 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5д) В член 65 се добавя следната 
алинея:

„Когато прилага член 63, параграф 2, 
дадена държава членка въвежда 
предварителна официална процедура, 
която ѝ позволява да вземе предвид 
становищата на представителните 
професионални организации, 
признати на регионално равнище 
съгласно законодателството на 
посочената държава членка.“

Or. fr

Обосновка

Важно е представителите на националните и регионалните професионални 
организации да участват в процедурата за издаване на разрешения за нови 
насаждения, предвидена в член 63, параграф 2.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5е (нова)
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 73

Текст в сила Изменение

5е) Член 73 се заменя със следния 
текст:

Член 73 „Член 73

Обхват Обхват

Без да се засягат каквито и да е други 
разпоредби, приложими за 
селскостопанските продукти, както и 
разпоредбите, приети във ветеринарния 
и фитосанитарния сектор и в сектора на 
храните, за да се осигури 
съответствието на продуктите със 
здравните и хигиенните стандарти, 
както и със стандартите за защита на 
здравето на животните, растенията и 
човека, в настоящия раздел се определят 
правилата относно пазарните стандарти

Без да се засягат каквито и да е други 
разпоредби, приложими за 
селскостопанските продукти, както и 
разпоредбите, приети във ветеринарния 
и фитосанитарния сектор и в сектора на 
храните, за да се осигури 
съответствието на продуктите със 
здравните и хигиенните стандарти, 
както и със стандартите за защита на 
здравето на животните, растенията и 
човека, и за да се гарантират равни 
условия на конкуренция между 
европейските производители и 
производителите от трети държави,
в настоящия раздел се определят 
правилата относно пазарните 
стандарти“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

С ООП се определят правилата за търговия на голям брой продукти. Продуктите не 
може да бъдат пуснати на пазара на ЕС, без да са спазени тези правила. Тези пазарни 
стандарти следва да включват зачитане на равните условия на конкуренция на 
европейските производители с тези от трети държави, за да се гарантира 
спазването на принципа на еквивалентност.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 75 – параграф 1 – буква иа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5ж) В член 75, параграф 1 се добавя 
следната буква:

„иа) говеждо и телешко месо;“

Or. fr

Обосновка

Понастоящем секторът на говеждото и телешко месо не фигурира в списъка на 
секторите, за които могат да бъдат определени пазарни стандарти.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5з) В член 75, параграф 1 се добавя 
следната буква:

„иб) говеждо и телешко месо;“

Or. fr

Обосновка

Понастоящем секторът на овче месо не фигурира в списъка на секторите, за които 
могат да бъдат определени стандарти за търговия.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква 5и (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 75 – параграф 1 – буква ив (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5и) В член 75, параграф 1 се добавя 
следната буква:
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„ив) свинско месо;“

Or. fr

Обосновка

Понастоящем секторът на свинско месо не фигурира в списъка на секторите, за 
които могат да бъдат определени стандарти за търговия.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5й) В член 75, параграф 1 се добавя 
следната буква:

„иг) мляко и млечни продукти.“

Or. fr

Обосновка

Понастоящем секторът на млякото и млечните продукти не фигурира в списъка на 
секторите, за които могат да бъдат определени стандарти за търговия.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 75 – параграф 3 – буква ж

Текст в сила Изменение

5к) В член 75, параграф 4 буква ж) 
се заменя със следното:

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Търговските практики може да включват и метода на хранене на животните.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5л (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 75 – параграф 3 – буква й

Текст в сила Изменение

5л) В член 75, параграф 3 буква й) 
се заменя със следното:

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

„й) мястото на отглеждане и/или 
произход;“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Потребителите в ЕС настояват да бъдат все по-информирани за мястото на 
производство и за произхода на всички продукти, които купуват.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5м (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 75 – параграф 3 – буква мa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5м) В член 75, параграф 3 се добавя 
следната буква:

„ма) хуманното отношение към 
животните.“

Or. fr

Обосновка

Хуманното отношение към животните може също да бъде обект на стандартите за 
търговия.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) чието качество или 
характеристики се дължат основно или 
изключително на специфична 
географска среда с присъщите ѝ
природни и — когато е приложимо —
човешки фактори;

i) чието качество или 
характеристики се дължат основно или 
изключително на специфична 
географска среда и на природни и 
човешки фактори

Or. fr

Обосновка

Определението на понятието „наименование за произход“ от изменението е 
взаимствано от определението, предвидено на международно равнище в 
Лисабонската спогодба, като се вземат предвид особеностите на ЕС.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 93 – параграф 1 – буква а – подточка iiа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) в член 93, параграф 1, буква а) 
се добавя следната подточка:

„iiа) името традиционно се използва в 
определено място;“

Or. fr

Обосновка

Определението на понятието „наименование за произход“ от изменението е 
взаимствано от определението, предвидено на международно равнище в 
Лисабонската спогодба.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

v) който е получен от сортове лози, 
принадлежащи към вида Vitis vinifera 
или Vitis Labrusca, или от сорт, 
произхождащ от кръстоска на вида 
Vitis vinifera, Vitis Labrusca и други 
видове от рода Vitis“;

Or. fr

Обосновка

Комисията предлага да се разширят винените сортове грозде, разрешени за 
засаждане и презасаждане. Тези нови сортове следва да могат да бъдат използвани 
като продукти с наименование за произход от винопроизводителите, които желаят 
това, при положение че тяхната държава членка реши да ги класира и по тази 
причина им предостави разрешение на нейна територия.
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 103 – параграф 2 – буква а – подточка ii

Текст в сила Изменение

13а) В член 103, параграф 2, буква а) 
подточка ii) се заменя със следното:

ii) доколкото подобно използване води 
до облагодетелстване — репутацията 
на наименованието за произход или 
географското указание;

„ii) доколкото подобно използване води 
до използване, отслабване или 
размиване на репутацията на 
наименованието за произход или 
географското указание;“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)

Обосновка

Това изменение има за цел да засили мерките за защита на защитеното наименование 
за произход или на защитено географско указание в лозаро-винарския сектор.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 103 – алинея 2 – буква б

Текст в сила Изменение

13б) Член 103, параграф 2, буква б) 
се заменя със следния текст:

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 се произвежда във“, 
„имитация“, „аромат“, „като“ или други 

„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 се произвежда във“, 
„имитация“, „аромат“, „като“ или други 
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подобни изрази подобни изрази, включително когато 
тези продукти са използвани като 
съставки.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Обосновка

Важно е да се засилят мерките за защита на защитеното наименование за произход и 
на защитеното географско указание в лозаро-винарския сектор в случаите, когато те 
се използват като съставки в даден хранителен продукт. Подобна разпоредба вече 
съществува в Регламент № 1151/2012 относно схемите за качество на 
селскостопанските продукти и храни.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 103 – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13в) В член 103, параграф 2 се добавя 
следната буква:

„га) всяка информация за 
недобросъвестност от името на 
сходен домейн или която може да 
доведе до пълна или частична заблуда 
по отношение на защитено 
наименование.“

Or. fr

Обосновка

Важно е да се засилят мерките за защита на географските указания в интернет, 
като се допълни съществуващото законодателство. Това е насочено по-специално към 
защитата на имената на домейни.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 116a – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За да проверят съответствието 
със спецификацията на продукта, 
компетентните контролни органи 
или оправомощените органи, 
предвидени в член 90, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, могат да 
проверяват операторите, установени 
в друга държава членка, при условие че 
те участват в опаковането на 
продукт със защитено наименование 
за произход, регистриран на тяхна 
територия. Като се вземе предвид 
доверието, което те могат да 
възложат на операторите и на 
техните продукти, във връзка с 
предишни проверки, оправомощените 
органи, предвидени в член 90, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 
могат да насочат своите действия 
към основните аспекти, подлежащи 
на проверка, на предварително 
определените спецификации на 
продукта, за които посочените 
оператори са уведомени.

Or. fr

Обосновка

Понастоящем съществуват пропуски в контрола на вината със защитено 
наименование за произход след като те напуснат държавата членка, в която са били 
произведени. Контролните органи по вината следва да могат да извършват или да 
възложат извършването на проверки в други държави членки, за да се ограничат 
измамите и да се гарантира автентичен продукт на потребителите.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква аа (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119 – алинея 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в параграф 1 се добавя следната 
буква:

„жа) обявяване на хранителната 
стойност, чието съдържание може 
да бъде ограничено само до 
енергийната стойност“

Or. fr

Обосновка

Енергийната стойност на вината се посочва задължително на етикета.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква аб (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119 – параграф 1 – буква жб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в параграф 1 се добавя следната 
буква:

„жб) списък на съставките“

Or. fr

Обосновка

Списъкът на съставките на вината се посочва задължително на етикета.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква ав (нова)
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) добавя се следният параграф:

„3a. Чрез дерогация от параграф 1, 
буква жб) списъкът на съставките 
може също така да бъде оповестен по 
друг начин освен с етикет, при 
условие че върху етикета е посочена 
ясна и пряка интернет връзка. Той не 
трябва да бъде обявяван заедно с друга 
информация, предназначена за 
търговски или маркетингови цели.“

Or. fr

Обосновка

Това изменение се явява дерогация от задължението да се посочват съставките върху 
етиката на бутилките с вино. Задължителното посочване на съставките може да се 
извършва и по безналичен начин.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква аг (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aг) добавя се следният параграф:

„3б. За да се гарантира еднаквото 
прилагане на параграф 1, буква жа), 
енергийната стойност се изразява на 
100 ml. Тя може също така да бъде 
изразена на основата на порция или 
единица, при условие че порцията или 
единицата са количествено 
определени и че броят на 
съдържащите се порции или единици 
е посочен върху опаковката. 
Енергийна стойност се:

а) изчислява с помощта на 
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коефициенти на превръщане, 
посочени в приложение XIV към 
Регламент 1169/2011 за 
предоставянето на информация за 
храните на потребителите;

б) изразява под формата на средни 
стойности, определени на базата на:

i) извършен анализ на продукта от 
неговия производител, или

ii) общоустановени и общоприети 
данни за различните видове вина.“

Or. fr

Обосновка

Изменението предоставя информация за извършването на оценка на енергийната 
стойност на вината.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 121 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19а) В член 121 се добавя следният 
параграф:

„2a. При обявяването на 
хранителната стойност, предвидена 
в член 119, параграф 1, буква жа), 
думата „енергия“ може да бъде 
заместена от буквата „Е“.“

Or. fr

Обосновка

Задължителното посочване на думата „енергия“ върху бутилката може да се изрази 
под формата на буквата „Е“, а не непременно на един или повече официални езици на 
Съюза, което представлява опростяване за винопроизводителите и води до по-ниски 
разходи за етикетиране.
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква аа (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 122 – параграф 1 – буква б – подточка va (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) в буква б) се добавя се следната 
подточка:

„vа) разпоредби, свързани с член 119, 
параграф 1, буква жа)“

Or. fr

Обосновка

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове относно 
правилата за етикетиране на енергийната стойност на вината.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква аб (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 122 – параграф 1 – буква б – подточка vб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) в буква б) се добавя се следната 
подточка:

„vб) разпоредби, свързани с член 119, 
параграф 1, буква жб)“

Or. fr

Обосновка

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове относно 
правилата за етикетиране на списъка на съставките, които се съдържат във 
вината.
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 149 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

22а) В член 149, параграф 2, буква а) 
се заличава

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Дейността, свързана с колективни преговори, от името и за сметка на земеделските 
стопани – членове на организация, се отнася само за структури с нестопанска цел, без 
да има прехвърляне на собствеността. Това означава, че кооперациите, които 
продават продукция на своите членове, са собственици на тази продукция и поради 
това не са засегнати от колективните преговори, защото действат като един 
субект. Млякото се привежда в съответствие съгласно член 152, параграф 1, буква а), 
като се заличава препратката към прехвърлянето на собственост.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 151 – параграф 1

Текст в сила Изменение

22б) В член 151 параграф 1 се заменя 
със следния текст:

Считано от 1 април 2015 г. първите 
изкупвачи на сурово мляко декларират 
всеки месец пред компетентния 
национален орган доставяните им 
количества сурово мляко.

„Считано от 1 април 2015 г. първите 
изкупвачи на сурово мляко декларират 
всеки месец пред компетентния 
национален орган доставяните им 
количества сурово мляко и средната 
реална цена. Прави се разлика в 
зависимост от това дали 
производството е от биологично 
земеделие или не.“
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

С цел да се гарантира по-добро наблюдение на пазара на млякото, в допълнение към 
събраното количество сурово мляко се изискват и средните реални цени. Процедурата 
на обявяване вече е в действие, като става въпрос само да се добави събирането на 
допълнителни данни. Мотивът, според който определянето на цената може да 
забави събирането на информация относно количествата, не е допустим: целта на 
член 148 е именно да се насърчат изкупвачите да установяват най-рано покупната 
цена с писмени договори.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 151 – параграф 3

Текст в сила Изменение

22в) В член 151 трета алинея се 
заменя със следното:

Държавите членки уведомяват 
Комисията за количеството сурово 
мляко, посочено в първа алинея.

„Държавите членки уведомяват 
Комисията за количеството сурово 
мляко и средната цена, посочени в 
първа алинея.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

С цел да се гарантира по-добро наблюдение на пазара на млякото, в допълнение към 
събраното количество сурово мляко се изискват и средните реални цени. Процедурата 
на обявяване вече е в действие, като става въпрос само да се добави събирането на 
допълнителни данни. Мотивът, според който определянето на цената може да 
забави събирането на информация относно количествата, не е допустим: целта на 
член 148 е именно да се насърчат изкупвачите да установяват най-рано покупната 
цена с писмени договори.
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152 – параграф 1а – алинея 1

Текст в сила Изменение

22г) В член 152, параграф 1a 
първата алинея се заменя със 
следното:

Чрез дерогация от член 101, параграф 
1 от ДФЕС, организация на 
производители, която е призната в 
съответствие с параграф 1 от настоящия 
член, може да планира производството, 
да оптимизира производствените 
разходи, да предлага на пазара и да 
сключва договори за доставка на 
селскостопански продукти от името на 
своите членове, за цялото или част от 
съвкупното им производство.

„Организация на производители, която е 
призната в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член, може да планира 
производството, да оптимизира 
производствените разходи, да предлага 
на пазара и да сключва договори за 
доставка на селскостопански продукти 
от името на своите членове, за цялото 
или част от съвкупното им 
производство, при условие че една от 
дейностите, посочени в параграф 1, 
буква б), подточки i) – vii) от 
настоящия член, е действително 
извършена, което допринася и за 
постигането на целите, определени в 
член 39 от ДФЕС.

Дейността, свързана с колективните 
преговори, посочени в първа алинея, 
може да се осъществи:“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Реалните спогодби и решения, които се включват в задачите и целите на 
организациите на производителите, определени от общата селскостопанска 
политика, избягват прилагането на правилата на конкуренция, както припомня 
генералният адвокат Вал и Съдът на ЕС по делото „Ендивия“. Това изключване 
произтича от необходимостта за изпълнение на задачите, възложени от 
законодателя на ключовите участници на ООП. Позоваването на член 101, параграф 1 
от Договора вече не е уместно.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152 – параграф 1а – алинея 2 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22д) Член 152, параграф 1a, буква а) 
се заличава

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Тази част се заличава, тъй като тя е включена в изменения член 152а, алинея 1. 
Допълнителните промени изясняват член 152, параграф 1а.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152 – параграф 1а – алинея 2 – буква б (нова)

Текст в сила Изменение

22е) В член 152, параграф 1а, втора 
алинея буква б) се заменя със 
следното:

б) при условие че организацията на 
производители концентрира доставката 
и пуска на пазара продуктите на своите 
членове, независимо от това дали има
прехвърляне на собствеността на
селскостопански продукти от 
производителите към организацията 
на производители

„б) при условие че организацията на 
производители концентрира доставката 
и пуска на пазара продуктите на своите 
членове без прехвърляне на 
собствеността на тези продукти към 
организацията на производители.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/BG/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Дейността, свързана с колективни преговори, от името и за сметка на земеделските 
стопани – членове на организация, се отнася само за структури с нестопанска цел, без 
да има прехвърляне на собствеността. Това означава, че организациите на 
производителите като кооперациите, които продават продукция на своите членове, 
са собственици на тази продукция и поради това не са засегнати от колективните 
преговори, защото действат като един субект. Поради това се заличава 
позоваването на прехвърлянето на собствеността

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст в сила Изменение

22ж) В член 157, параграф 1 буква в) 
се заменя със следното:

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:“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Междубраншовите организации, които често са управлявани от стопански субекти с 
господстващо положение в сектора, следва да полагат усилия за защита на 
интересите на всички техни членове, включително на икономически по-слабите 
участници или на тези участници, които са ангажирани в по-незначителни по своето 
естество производства или дейности.

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

22з) В член 157, параграф 1 се добавя 
следната буква:

„ва) допринасят за повишаване на 
прозрачността на търговските 
отношения между различните звена 
във веригата, по-специално чрез 
разработване, прилагане и проверка за 
съответствие на техническите 
стандарти от страна на 
операторите в сектора;“

Or. fr

Обосновка

Понастоящем междубраншовите организации могат да приемат съответните 
правила за предлагане на продукти. Те обаче могат също така да приемат технически 
правила (масленост на млякото, прошареност на месото и др.), които имат за цел да 
хармонизират във веригата оценката на характеристиките на даден продукт, за да 
не се нарушава конкуренцията между операторите. Поради това като задача на 
междубраншовите организации следва да се гарантира прилагането и проверката за 
спазването на тези технически стандарти

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква 22и (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – подточка v

Текст в сила Изменение

22и) В член 157, параграф 1, 
подточка v) се заменя със следното:

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 

„v) без да се засягат членове 148 и 168, 
изготвяне на стандартни договори,
които може да включват двама или 
повече оператори от сектора,
съобразени с правилата на Съюза за 
продажбата на селскостопански 
продукти на купувачи и/или за 
доставката на преработени продукти на 
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справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазарите;

дистрибутори и търговци на дребно, 
като се отчита нуждата от постигане на 
справедливи конкурентни условия и 
избягване на нарушения на пазарите;
тези стандартни договори може да 
съдържат съответни показатели, 
икономически индекси, базирани на 
съответните производствени разходи 
и техните промени, като вземат 
предвид категорията на продуктите 
и техните различни възможности, 
показатели за оползотворяване на 
продуктите, наблюдаваните на 
пазара цени на селскостопанските и 
хранителните продукти и техните 
промени и критериите, свързани със 
състава, качеството, 
проследимостта на съдържанието на 
спецификациите на продуктите.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Междубраншовите организации могат да спомогнат за сключването на договори 
между двама или повече участници във веригата на доставки (тристранен договор) и 
могат да внесат по-конкретни елементи относно съдържанието на действащите 
стандартни договори. Тези изменения биха улеснили сключването на договори в 
рамките на сектора, като ще позволят да се създаде стойност, по-специално чрез 
подобряване на качеството. Това би допринесло и за подобряване на приходите на 
земеделските стопани.

Изменение 52

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

Текст в сила Изменение

22й) В член 157, параграф 1, 
подточка xv) се заменя със следното:

xv) определяне на стандартни клаузи за „xv) определяне на стандартни клаузи за 
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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;

споделяне на стойността, включително 
пазарните печалби и загуби, с цел да се 
установи как се разпределят между 
участниците във веригата на 
доставки евентуалните промени на 
съответните пазарни цени на 
засегнатите продукти или на други 
стокови пазари; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Обосновка

Професионалните организации може да имат принос за по-доброто разпределение на 
стойността във веригата на доставки. ООП обаче позволява да се приемат клаузи за 
разпределение на стойността само между земеделския производител и неговия първи 
купувач. Несигурността на даден купувач по отношение на правомощието да 
прехвърли ангажиментите си на своя купувач е възпиращ фактор за 
оползотворяването на продуктите в рамките на сектора (особено дълготрайно) и за 
повторната оценка на цената за производителите.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22к (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 164 – параграф 4 – буква в

Текст в сила Изменение

22к) В член 164, параграф 1 буква в) 
се заменя със следното:

в) изготвянето на стандартни договори, 
съобразени с правилата на Съюза;

„в) изготвянето на стандартни договори
и клаузи, по-специално за 
разпределение на стойността,
съобразени с правилата на Съюза; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Обосновка

Това изменение има за цел да позволи на междубраншовите организации да поискат 
удължаване на стандартните клаузи за разпределение на стойността, за да се 
гарантира по-голяма прозрачност в договорните отношения в рамките на сектора, да 
се укрепи позицията на земеделските стопани, като им се даде възможност да се 
възползват по-системно от по-добро разпределение на добавената стойност, както и 
да се повишат техните доходи

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22л (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 164 – параграф 4 – буква на (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22л) В член 164, параграф 4 се добавя 
следната точка:

„на) разработване, прилагане и 
проверка на спазването на 
техническите стандарти, които 
позволяват да се извършва точна 
оценка на характеристиките на 
продукта;“

Or. fr

Обосновка

Междубраншовите организации могат да приемат технически правила (масленост на 
млякото, прошареност на месото и др.), които имат за цел да хармонизират във 
веригата оценката на характеристиките на даден продукт, за да не се нарушава 
конкуренцията между операторите. Поради това следва не само да може да се 
гарантира прилагането и проверката на изпълнението на тези технически 
стандарти, но и възможността те да включат в обхвата си и оператори, които не 
са членове.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22м (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 166а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

22м) Вмъква се следният член:

„Член 166a

Регулиране на предлагането на 
продукти, с изключение на сирене, 
вина и шунка със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание и на 
национални продукти със знак за 
качество

1. По искане от страна на 
организация на производители, 
призната съгласно член 152, 
параграф 3, междубраншова 
организация, призната съгласно 
член 157, параграф 3, или група от 
оператори, посочена в член 3, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1151/2012, държавите членки 
могат да определят за ограничен 
период от време задължителни 
правила за регулирането на 
предлагането на своите продукти със 
защитено наименование за произход 
или със защитено географско указание 
съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕО) № 1151/2012 или на 
продуктите им, съответстващи на 
национална схема за качество.

2. Правилата, посочени в параграф 1 
от настоящия член са предмет на 
предварително споразумение между 
заинтересованите страни в 
географския район, посочен в член 7, 
параграф 1, буква в) от Регламент 
(ЕС) № 1151/2012. Подобно 
споразумение се сключва между най-
малко две трети от производителите 
или техните представители, 
съответстващи на две трети от 
производството на съответния 
продукт и, когато е уместно, на най-
малко две трети от производителите 
и от производството на съответния 
продукт в географския район, посочен 
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в член 7, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № 1151/2012. Същите 
съотношения се прилагат по 
отношение на броя на 
производителите и на 
производството на съответните 
продукти по националните схеми за 
качество.

3. Правилата, посочени в параграф 1:

а) се отнасят единствено до 
регулирането на предлагането на 
съответния продукт и имат за цел 
предлагането да се приведе в 
съответствие с търсенето на 
съответния продукт;

б) пораждат действие единствено за 
съответния продукт;

в) могат да бъдат направени 
задължителни за период не по-дълъг 
от три години и след този период 
могат да бъдат подновявани след ново 
искане, както е посочено в параграф 1;

г) не ощетяват търговията на 
продукти, различни от включените в 
тези правила;

д) не засягат сделки след 
първоначалното предлагане на 
съответния продукт на пазара;

е) не позволяват фиксиране на 
цените, включително когато цените 
са установени като насока или 
препоръка;

ж) не водят до липса на прекомерно 
голяма част от съответния продукт, 
която иначе би била налична;

з) не водят до дискриминация, не 
представляват пречка пред новите 
участници на пазара и не засягат 
неблагоприятно дребните 
производители;

и) спомагат за поддържането на 
качеството (включително по 
отношение на здравето) и/или 
развитието на съответния продукт;
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4. Правилата, посочени в параграф 1,
се обнародват в официална 
публикация на съответната държава 
членка.

5. Държавите членки извършват 
проверки, за да гарантират 
спазването на условията, предвидени 
в параграф 4, и когато 
компетентните национални органи 
установят, че тези условия не са 
спазени, те отменят правилата, 
посочени в параграф 1.

6. Държавите членки уведомяват 
незабавно Комисията за правилата, 
посочени в параграф 1, които са 
приели. Комисията информира 
другите държави членки за всяко 
уведомление за подобни правила.

7. Комисията може по всяко време да 
приема актове за изпълнение, с които 
да изиска от определена държава 
членка да отмени приетите от нея 
правила съгласно параграф 1, в случай 
че Комисията установи, че 
въпросните правила не 
съответстват на условията, 
установени в параграф 3, 
възпрепятстват или нарушават 
конкуренцията в значителна част от 
вътрешния пазар или застрашават 
свободната търговия или 
постигането на целите на член 39 от 
ДФЕС. Тези актове за изпълнение се 
приемат, без да се прилага 
процедурата по член 229, параграф 2 
или член 229, параграф 3 от 
настоящия регламент.“

Or. fr

Обосновка

Това изменение позволява да се разшири обхватът по отношение на всички продукти 
със защитено наименование за произход или със защитено географско указание, на 
възможността, с която понастоящем се ползват сирената, виното и шунката, за 
управление на предлагането от призната организация на производители или от
призната междубраншова организация
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22н (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 172a

Текст в сила Изменение

22н. Член 172a се заменя със 
следното:

Член 172a „Член 172a

Споделяне на стойността Споделяне на стойността

Без да се засягат специалните клаузи за 
споделяне на стойността в сектора на 
захарта, земеделските стопани, 
включително асоциациите на 
земеделски стопани, и техният първи 
изкупвач, могат да договорят клаузи за 
споделяне на стойността, 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

Без да се засягат специалните клаузи за 
споделяне на стойността в сектора на 
захарта, земеделските стопани, 
включително асоциациите на 
земеделски стопани, и техният първи 
изкупвач, както и участниците по-
надолу по веригата с добавена 
стойност могат да договорят клаузи за 
споделяне на стойността, включително
относно развитието на 
референтните пазари, с цел да се 
установи как се разпределят помежду 
им евентуалните промени на 
съответните пазарни цени на 
засегнатите продукти или на други 
стокови пазари.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Предложеното изменение позволява на операторите да изготвят в техния договор 
клаузи за разпределение на добавената стойност между двама или повече участници. 
Словосъчетанието „пазарни печалби и загуби“ се отнася предимно за фючърсните 
пазари, които засягат само няколко производства.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22о (нова)
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 176 – параграф 3

Текст в сила Изменение

22о. Член 176, параграф 3, се заменя 
със следното:

3.  Лицензиите са валидни в целия 
Съюз.

„3.  Лицензиите са валидни в целия 
Съюз. Цялата информация за 
кандидатите, събирана от 
държавите членки при издаването на 
сертификати, се докладва всеки месец 
на Комисията.“

Or. fr

Обосновка

Въпреки че член 177 предоставя важни правомощия на Комисията, той не изглежда 
да ги прилага систематично. Информацията се събира само веднъж, без да се 
създават административни усложнения за потребителите. Освен това, Комисията 
се приканва да предложи процедури за цялостно насърчаване на новите 
информационни и комуникационни технологии с цел намаляване на разходите за 
потребителите и оптимизиране на ползването на тази информация.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22п (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 177 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

22п. В член 177, параграф 2 буква г) 
се заличава

Or. fr

Обосновка

Буква г) се заличава в съответствие с поисканото от Комисията заличаване на 
член 189 относно вноса на коноп и конопено семе.
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Изменение 59

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22р (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 182 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22р. В член 182, параграф 1 се добавя 
следната буква:

„ба) размерът на вноса за дадена 
година на договорените
преференциални ставки между Съюза 
и трети държави в рамките на 
споразуменията за свободна търговия 
надвишава определено равнище 
(наричано по-нататък „обем на 
търговска експозиция“).“

Or. fr

Обосновка

Това изменение предлага нов критерий за прилагането на допълнително вносно мито, 
предвидено в споразумението за СТО, който позволява да се избегнат или 
предотвратят вредните последици, които може да възникнат вследствие на вноса на 
пазара на ЕС.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22с (нова)
Регламент (ЕС) №1308/2013
Член 182 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила Изменение

22с. В член 182, параграф 1,
втората алинея се заменя със 
следното:

Критичният обем се основава на 
възможностите за достъп до пазара, 
определени като внос в процентно 
изражение спрямо съответното 
вътрешно потребление през 

„Критичният обем се основава на 
възможностите за достъп до пазара, 
определени като внос в процентно 
изражение спрямо съответното 
вътрешно потребление през 
предходните три години. Той се 
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предходните три години. определя редовно, за да се отчетат
промените в размера на европейския 
пазар. Критичната цена се определя 
редовно, за да се отчетат промените 
на световните пазари и 
производствените разходи.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Това изменение предлага актуализиране на критичните цени и обеми, съобщени на 
СТО преди повече от 20 години, предвид промените в размера на пазара (намаляване 
на консумацията на месо, излизането на Обединеното кралство от ЕС и 
преминаването към пазар от 27 държави членки). Следва да се припомни, че член 182 
позволява да се избегнат или предотвратят вредните последици, които може да 
възникнат вследствие на вноса на пазара на ЕС.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22т (нова)
Регламент (ЕС) №1308/2013
Член 182 – параграф 1 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22т. В член 182, параграф 1 се добавя 
следната алинея:

„Обемът на търговската експозиция 
се фиксира въз основа на вноса при
преференциални ставки, изразен в 
проценти от общото ниво на 
устойчива търговска експозиция, 
което може да се поддържа за 
съответните сектори.“

Or. fr

Обосновка

Това изменение предлага нов критерий за прилагането на допълнителното вносно 
мито, предвидено в споразумението за СТО, който позволява да се избегнат или 
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предотвратят вредните последици, които може да възникнат вследствие на вноса на 
пазара на ЕС.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26а (нова)
Регламент (ЕС) №1308/2013
Член 209 – параграф 1 – алинея 3

Текст в сила Изменение

26а. В член 209, параграф 1 
третата алинея се заменя със 
следното:

Настоящият параграф не се прилага за 
споразуменията, решенията и 
съгласуваните практики, които 
пораждат задължението за налагане на 
идентични цени или чрез които се 
изключва конкуренцията.

„Настоящият параграф не се прилага за 
споразуменията, решенията и 
съгласуваните практики между 
различните организации на 
производители или между 
различните асоциации, които 
пораждат задължението за налагане на 
идентични цени или чрез които се 
изключва конкуренцията.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Съдебната практика по делото „Ендивия“ и Регламентът „Омнибус“ представляват
съществен напредък за засилването на тежестта на земеделските стопани по 
веригата за доставки посредством техните организации на производители или
техните асоциации на организации на производители. Забраната за клауза относно 
цените в тези организации да бъдат еднакви вече е трудно разбираема и обоснована.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219 – заглавие
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Текст в сила Изменение

26б. Заглавието на член 219 се 
заменя със следното:

Мерки срещу смущения на пазара „Мерки за предотвратяване и 
управление на смущенията на пазара“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Предотвратяването на смущенията на пазара, разбира се, е от важно значение, но 
те трябва също и да могат да бъдат и управлявани след като възникнат.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила Изменение

26в. В член 219, параграф 1 първа 
алинея се заменя със следното:

За да се реагира ефективно и ефикасно 
на заплахата от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари или от други събития 
и обстоятелства, предизвикващи 
значителни смущения или заплаха от 
смущения на пазара, когато съществува 
вероятност съответната ситуация или 
въздействието ѝ върху пазара да 
продължи или да се влоши, на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 227, с които да 
въвежда необходимите мерки за 
справяне със съответната пазарна 
ситуация, като спазва всички 
задължения, произтичащи от 

„За да се реагира ефективно и ефикасно 
на заплахата от смущения на пазара, 
предизвикани от значителни повишения 
или спадове в цените на вътрешните или 
външните пазари или от други събития 
и обстоятелства, предизвикващи 
значителни смущения или заплаха от 
смущения на пазара, когато съществува 
вероятност съответната ситуация или 
въздействието ѝ върху пазара да 
продължи или да се влоши, на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 227, с които да 
въвежда необходимите мерки за 
справяне със съответната пазарна 
ситуация, като спазва всички 
задължения, произтичащи от 
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международните споразумения, 
сключени в съответствие с ДФЕС, и при 
условие че всички други мерки, 
посочени в настоящия регламент, се 
окажат недостатъчни.

международните споразумения, 
сключени в съответствие с ДФЕС.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

С този член на Комисията се предоставят важни правомощия за намеса в кризисни 
ситуации. Тези правомощия не са представени подробно, а това е „картбланш“. 
Настоящият член послужи като основа за помощта за доброволното намаляване на 
производството на мляко през 2016 г. Със заличаването на края на първия параграф 
от член 1 се премахва едно условие, което е лошо дефинирано и предотвратява 
прилагането на този член заедно с други мерки.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 219 – параграф 1 – алинея 4

Текст в сила Изменение

26г. В член 219, параграф 1 
четвъртата алинея се заменя със 
следното:

Тези мерки могат, в нужната степен и за 
периода от време, необходим за 
преодоляване на смущенията на пазара 
или на заплахата от тях, да разширяват 
или изменят обхвата, 
продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, да предвиждат 
възстановявания при износа или да 
суспендират изцяло или частично
прилагането на вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, съобразно 
необходимостта.

„Тези мерки могат, в нужната степен и 
за периода от време, необходим за 
преодоляване на смущенията на пазара 
или на заплахата от тях, да разширяват 
или изменят обхвата, 
продължителността или други аспекти 
на други мерки, предвидени съгласно 
настоящия регламент, да засилят 
контрола върху вноса, да регулират, 
като увеличат или намалят изцяло 
или частично вносните мита, 
включително за определени количества 
или периоди, съобразно 
необходимостта. Те могат също да се 
отнасят и до регулирането на 
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системата на входните цени за 
плодовете и зеленчуците посредством 
съгласуване с третите държави, 
които извършват износ към Съюза.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Тъй като Комисията заличи членове 196 – 204 относно предоставянето на помощи за 
износа, би следвало да се заличи и направената препратка към тях в член 219. Поради 
това, с цел да се запази балансът между мерките, които трябва да се предприемат в 
случай на смущения, в резултат на които вътрешните цени се покачват или спадат, 
би следвало да се посочи и възможността за регулиране на вносните мита –
увеличаване или намаляване, а не само суспендирането им, както и да се засили 
контрола върху вноса.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 220а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

26д. Добавя се следният член:

„Член 220a

Схема за намаляване на 
производството

1. В случай на сериозен дисбаланс на 
пазара и в случаите, в които 
техниките на производство го 
позволяват, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 227, за да предостави помощ на 
производители в конкретен сектор, 
посочен в член 1, параграф 2, които да 
намалят доставките си за определен 
период, в сравнение със същия период 
на предходната година.
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2. Помощта се предоставя въз основа 
на заявление от страна на 
производителите, внесено в рамките 
на държавата членка, в която са 
установени, като се използва 
установеният от съответната 
държава членка метод.

Държавите членки могат да решат, 
че заявленията за помощта за 
намаляване се подават от името на 
производителите от признати 
организации или от кооперативи, 
установени в съответствие с 
националното законодателство. В 
този случай държавите членки 
гарантират, че помощта се предава 
изцяло на производителите, които са 
осъществили ефективно намаляване 
на доставките си.

3. В случай, че участието не е 
достатъчно за балансиране на пазара, 
Комисията е оправомощена да 
направи намаляването на 
производството задължително за 
всички производители.

4. С цел да се гарантира, че схемата 
се изпълнява ефективно и правилно, 
Комисията е оправомощена да 
приема, в съответствие с член 227, 
делегирани актове за определяне на:

а) максималните общи обеми или 
количества на доставка, които да 
бъдат намалени на равнището на ЕС 
в рамките на схемата за намаляване;

б) продължителността на периода на 
намаляване и ако е необходимо, 
неговото удължаване;

в) размера на помощта в 
съответствие с намаления обем или 
количество и механизмите за 
финансиране;

г) критериите за допустимост на 
заявителите за помощ, както и за 
допустимост на заявленията за 
помощ;
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д) специфичните условия за 
прилагането на тази схема.“

Or. fr

Обосновка

Става въпрос за прехвърлянето в Регламента за ООП на помощта за намаляване на 
производството на мляко, приложена през 2016 г. въз основа на член 219. 
Настоящият член позволява затвърждаването на тази разпоредба в регламента,
като се дава възможност да се премине от насърчителен към принудителен подход.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 222

Текст, предложен от Комисията Изменение

26е. Член 222 се заличава.

Or. fr

Обосновка

Този член се определя като ориентиран в полза на картелите. Прилаган е веднъж през 
2016 г. по време на кризата с млякото, но без да има резултати. ОСП трябва вместо 
това да бъде средство за защита както на земеделските стопани, така и на 
потребителите от злоупотребите на монополната концентрация при обработването
и при разпространението.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 223 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила Изменение

17ж. В член 223, параграф 1 втората 
алинея се заменя със следното:

Получената информация може да се „Получената информация може да се 
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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.

предава или предоставя на 
международни организации, на
Европейския орган за ценни книжа и 
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.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Преразглеждането на директивите, които гарантират регулирането на 
европейските финансови пазари, включва задължението за сътрудничество от 
страна на Комисията и на националните органи с финансовите органи.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 26з (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 223 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

26з. В член 223, параграф 3 се добавя 
следната алинея:

„С цел да се гарантира подходящо 
ниво на прозрачност на пазара и 
зачитайки 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.“

Or. fr



PR\1167245BG.docx 57/87 PE623.922v01-00

BG

Обосновка

Член 223 дава важни правомощия на Комисията с цел подобряване на прозрачността 
на пазарите. Подобно на директивата за ЕПИ № 648/2012 за финансовите пазари, 
регулаторните органи за селскостопанските пазари имат възможността да 
наложат извършването на непрозрачните извънборсови трансакции посредством 
електронни платформи за обмен.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 225 – параграф 1 – букви а – г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) в член 225, букви а) – г) се 
заличават;

(27) в член 225, букви а) в) и г) се 
заличават

Or. fr

Обосновка

Сред 4-те букви за заличаване, предложени от Комисията, ние сме против 
заличаването на буква б) относно развитието на пазара на мляко и млечни продукти.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 225 – параграф 1 – буква б

Текст в сила Изменение

(27a) Член 225, параграф 1, буква б) 
се заменя със следния текст:

б) до 30 юни 2014 г. и до 31 декември 
2018 г. относно развитието на пазарната 
ситуация в сектора на млякото и 
млечните продукти, и по-специално 
относно действието на членове 148—
151, член 152, параграф 3 и член 157, 
параграф 3 и, в които се оценяват по-
специално последиците за 

„б) до 31 декември 2018 г., 31 декември 
2021 г и до 31 декември 2024 г. относно 
развитието на пазарната ситуация в 
сектора на млякото и млечните 
продукти, и по-специално относно 
действието на членове 148—151, 
член 152, параграф 3 и член 157, 
параграф 3 и, в които се оценяват по-
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млекопроизводителите и 
производството на мляко в регионите в 
неблагоприятно положение във връзка с 
общата цел за запазване на 
производството в тези региони и се 
отразяват потенциалните стимули за 
насърчаване на земеделските стопани да 
сключват споразумения за съвместно 
производство, както и всички 
подходящи предложения; докладът се 
съпровожда от подходящи 
предложения;

специално последиците за 
млекопроизводителите и 
производството на мляко в регионите в 
неблагоприятно положение във връзка с 
общата цел за запазване на 
производството в тези региони и се 
отразяват потенциалните стимули за 
насърчаване на земеделските стопани да 
сключват споразумения за съвместно 
производство, както и всички 
подходящи предложения; докладът се 
съпровожда от подходящи 
предложения“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Управлението на изхода от режима с млечните квоти беше повече от рисковано. 
Необходимо е Комисията да продължи да предоставя отчетност относно 
мобилизирането на средства, предоставени за ползване от държавите членки за 
гарантиране на по-добра организация на производители, но също така и за своите 
собствени действия по отношение на управлението на кризи.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 225 – параграф 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27б. В член 225 се добавя следната 
буква:

„га) най-късно до 30 юни 2019 г. 
относно стратегията на Комисията 
да приложи по възможно най-добрия 
начин съдържащите се в регламента 
разпоредби, с цел предотвратяване и 
управление на кризите на 
вътрешните селскостопански пазари, 
които биха могли да възникнат в 
следствие на излизането на 
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Обединеното кралство от ЕС.“

Or. fr

Обосновка

Този член изисква от Комисията да изготвя доклади относно въпросите, свързани с 
прилагането на регламента. Като се вземе предвид слабата активност от страна на 
Комисията относно извършването на оценка за първия стълб на ОСП и предвид 
излизането на Обединеното кралство от ЕС, от важно значение е Комисията да 
предложи стратегия за предотвратяване и за управление на кризи още при 
изготвянето на първите основни сценарии за това излизане.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 225 - параграф 1 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27в. В член 225 се добавя следната 
буква:

„гб) най-късно до 31 декември 2019 г. 
относно определянето на различните 
видове кризи на селскостопанските 
пазари, за да се изготви рамката на 
изпълнение на Комисията с цел 
осъществяването на по-добър диалог 
с Европейския парламент и Съвета“

Or. fr

Обосновка

Изисква се също доклад, за да може Комисията да изготви регистър, който определя 
характеристиките на кризите на селскостопанските пазари; този доклад ще 
представлява основата за изготвяне на рамката на изпълнение на Комисията и ще ѝ 
бъде в помощ, когато това се окаже необходимо.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27г (нова)
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Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 225 – параграф 1 – буква гв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

27г. В член 225 се добавя следната 
буква:

„гв) най-късно до 31 декември 2020 г. 
относно потенциала на новите 
информационни и комуникационни 
технологии за модернизиране на 
връзките на Комисията с 
националните органи и 
предприятията с цел да се гарантира 
по-специално една по-добра 
прозрачност на пазарите“

Or. fr

Обосновка

Въпреки че опростяването и модернизацията са водещи в реформата, Комисията не е 
представила никакви конкретни предложения за използването на новите 
информационни и комуникационни технологии за подобряване на обмена между нея, 
държавите членки и предприятията, по-специално по отношение на прозрачността 
на пазарите.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 226а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28а. Вмъква се следният член:

„Член 226a

План за управление на кризи

1. Комисията изготвя план за 
управление на кризи, за да приложи 
финансираната от ЕФГЗ помощ от 
Съюза с цел изпълнението на целите 
на ОСП, определени съгласно член 39 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, и по-специално 
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целта за стабилизиране на пазарите.

2. Въз основа на доклада, определящ 
различните видове кризи, предвидени 
съгласно член 225, буква в), и по-
специално на извършените дейности 
по оценката за първия стълб на ОСП, 
Комисията определя стратегия за 
интервенция за всеки вид криза. 
Извършва се SWOT анализ за всеки от 
инструментите за управление на 
пазарите, който се определя в 
настоящия регламент, с цел 
конкретизиране на възможните 
полезни взаимодействия между 
инструментите.

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 227 за 
количествено определяне на 
етапните и целевите стойности с 
цел принос на инструментите от 
настоящия регламент, както и 
изпълнение на посочените цели в 
член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Комисията представя 
предложение за план за управление на 
кризи най-късно до 1 януари 2020 г. на
Европейския парламент и на Съвета. 
Въз основа на това държавите членки 
представят своите стратегически 
планове във връзка с ОСП пред 
Комисията.

4. Планът за управление на кризи 
обхваща периода между 1 януари 
2021 г. и 31 декември 2027 г. с клауза за 
преразглеждане по средата на този 
период до 30 юни 2024 г., когато се 
оптимизира цялостното 
съответствие с всички 
стратегически планове на държавите 
членки за по-ефикасно използване на 
публичните средства и по-добра 
добавена стойност на Съюза.“

Or. fr
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Обосновка

Членове 91 и 113 от проекта за регламент „Стратегически планове“ се вземат под 
внимание в обобщен вид, където държавите членки трябва да представят и 
обосноват своя избор пред Комисията. Необходимо е Комисията да определи своята 
стратегия срещу кризи, за да се отчита пред Парламента и Съвета. Изясняването на 
стратегията ѝ е необходимо предварително условие, за да могат държавите членки 
на свой ред да изготвят своите приоритети.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 226б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

28б. Вмъква се следният член:

„Член 226б

Рамка на изпълнението

1. Комисията изготвя план за 
изпълнение, който позволява 
отчитането, проследяването и 
оценката на изпълнението на плана 
за управление на кризи по време на 
неговото прилагане.

2. Тази рамка се състои от следните 
части:

а) набор от общи показатели относно 
контекста, изпълнението, 
резултатите и последиците, които 
служат като основа за 
проследяването, оценката и годишния 
доклад за изпълнение;

б) целеви и етапни годишни 
стойности, изготвени спрямо 
съответната специфична цел с 
помощта на показатели за 
резултатите;

в) събиране, съхранение и предаване на 
данни;

г) годишни доклади относно 
изпълнението на плана за управление 
на кризи за всяко от засегнатите 
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производства през годината;

д) мерки за резерви за ефективност 
при използването на целия ЕФГЗ.

3. С рамката на изпълнението се цели 
следното:

а) да се направи оценка на 
въздействието, ефективността, 
ефикасността, целесъобразността, 
съгласуваността и добавената 
стойност на ОСП;

б) отчитане пред Европейския 
парламент и пред Съвета относно 
предоставените правомощия на 
Комисията във връзка с 
предотвратяването и управлението 
на кризи;

в) преустановяване на настоящия
подход за потребление на бюджета 
от ЕФГЗ;

г) намиране на антицикличен подход 
на управление на селскостопанските 
пазари и приходи, чрез който 
Комисията да оптимизира 
употребата на публичните средства в 
зависимост от икономическите 
цикли, климатичните явления, 
геополитическото напрежение.“

Or. fr

Обосновка

Членове 91 и 113 от проекта за регламент „Стратегически планове“ се вземат под 
внимание в обобщен вид, където държавите членки трябва да представят и 
обосноват своя избор пред Комисията. Необходимо е Комисията да определи своята 
стратегия срещу кризи, за да се отчита пред Парламента и Съвета. Необходимо е 
изясняване на стратегията ѝ като предварително условие, за да могат държавите 
членки на свой ред да изготвят своите приоритети.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 227 – параграф 2
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Текст в сила Изменение

28в. В член 227 параграф 2 се заменя 
със следния текст:

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията 
за срок от седем години, считано от 20 
декември 2013 г. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
седемгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възрази срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

„2 Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в настоящия 
регламент, се предоставя на Комисията 
за срок от седем години, считано от 20 
декември 2020 г. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
седемгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възрази срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Става въпрос за актуализация за следващия програмен период.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение II – част IX – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29a. В приложение II, част IX се 
добавя следната точка:

„2a. „пчелен восък“ означава 
вещество, съставено единствено от 
отделяните секрети от восъчните 
жлези на пчелите-работнички от 
вида Apis Mellifera и използвано за 
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изграждане на пчелните пити“

Or. fr

Обосновка

Определения на пчелните продукти: пчелен восък.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение II – част IX – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29б. В приложение II, част IX се 
добавя следната точка:

„2б. „пчелно млечице“ означава 
естествено вещество, което се 
отделя от хипофарингеалните и 
мандибуларните жлези на пчелите, 
които отглеждат ларви, от вида Apis 
Mellifera. Това вещество се използва 
предимно за захранване на ларвите и 
на цариците и е пресен, естествен и 
необработен продукт. Той може да 
бъде филтриран (без 
ултрафилтрация), макар че не се 
добавят никакви вещества“

Or. fr

Обосновка

Определения на пчелните продукти: пчелно млечице.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение II – част IX – параграф 2в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

29в. В приложение II, част IX се 
добавя следната точка:

„2в. „прополис“ означава вид смола, 
която е само от естествен и 
растителен произход, събирана от 
пчелите-работнички от вида Apis 
Mellifera от някои растителни 
източници, към които те добавят 
своите секрети (предимно восък и 
слюнчена секреция). Тази смола се 
използва главно за защита на 
кошера.“

Or. fr

Обосновка

Определения на пчелните продукти: прополис

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение II – част IX – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29г. В приложение II, част IX се 
добавя следната точка:

„2г. „прашец на гранули“ означава 
прашец под формата на топчета, 
събран от пчелите работнички от 
вида Apis Mellifera, който е оформен 
от задните им крака с помощта на 
мед и/или нектар и пчелна секреция.“

Or. fr

Обосновка

Определения на пчелните продукти: прашец на гранули.
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение II – част IX – параграф 2д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29д. В приложение II, част IX се 
добавя следната точка:

„2д. „пчелен прашец“ или „хляб на 
пчелите“ означава прашец под 
формата на топчета, които се 
покриват от пчелите в клетки на 
пчелната пита и претърпяват 
естествена обработка, която води до 
наличието на ензими и на коменсална 
микрофлора. Той се употребява от 
пчелите, които отглеждат ларви за 
подхранване на техния растеж.“

Or. fr

Обосновка

Определения на пчелните продукти: пчелен прашец или хляб на пчелите.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение II – част IX – параграф 2е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

29е. В приложение II, част IX се 
добавя следният параграф:

„2е. „пчелна отрова“ означава 
секрецията от отровните жлези на 
пчелата, която се използват от 
пчелите за защита от атаките върху 
пчелния кошер.“

Or. fr
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Обосновка

Определения на пчелните продукти: пчелна отрова;

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – заглавие

Текст в сила Изменение

31а. Заглавието на част I се заменя 
със следното:

Месо от животни от рода на едрия 
рогат добитък на възраст под 12 
месеца

„Месо от животни от рода на говеда и 
овце на възраст под 12 месеца“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Терминът „агнешко“ не е предмет на хармонизиране на европейско равнище. 
Значителна част от животните на възраст над 12 месеца обаче се продават на 
европейския пазар с наименованието „агнешко“ без да отговарят на очакванията на 
потребителя, по-специално по отношение на крехкост на месото. В контекста на 
намаленото потребление на овче месо, на излизането на Обединеното кралство от 
ЕС и на преговорите за споразумения с Австралия и Нова Зеландия изглежда
необходимо да се избегне всяка злоупотреба с търговското наименование „агнешко 
месо“.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – точка II – заглавие

Текст в сила Изменение

31б. В заглавие І, заглавието на 
точка II се заменя със следното:
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II. Класифициране на животните от рода 
на едрия рогат добитък на възраст под 
12 месеца в кланицата

„II. Класифициране на животните от 
рода говеда и овце на възраст под 12
месеца в кланицата“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Терминът „агнешко“ не е предмет на хармонизиране на европейско равнище. 
Значителна част от животните на възраст над 12 месеца обаче се продават на 
европейския пазар с наименованието „агнешко“ без да отговаря на очакванията на 
потребителя, по-специално по отношение на крехкост на месото. В контекста на 
намаленото потребление на овче месо, на излизането на Обединеното кралство от 
ЕС и на преговорите за споразумения с Австралия и Нова Зеландия изглежда
необходимо да се избегне всяка злоупотреба с търговското наименование „агнешко 
месо“.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – точка II – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

31в. В приложение VII, част I, 
точка II се добавя следният параграф:

„В кланицата всички животни от 
рода на овцете на възраст до 
12 месеца се класифицират от 
операторите, под надзора на 
компетентния орган, в следната 
категория:

Категория A: трупове на овце до 12-
месечна възраст,

Идентификационна буква на 
категория А.“

Or. fr
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Обосновка
Терминът „агнешко“ не е предмет на хармонизиране на европейско равнище. 
Значителна част от животните на възраст над 12 месеца обаче се продават на 
европейския пазар с наименованието „агнешко“ без да отговаря на очакванията на 
потребителя, по-специално по отношение на крехкост на месото. В контекста на 
намаленото потребление на овче месо, на излизането на Обединеното кралство от 
ЕС и на преговорите за споразумения с Австралия и Нова Зеландия изглежда 
необходимо да се избегне всяка злоупотреба с търговското наименование „агнешко 
месо“.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31г (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – точка II – параграф 2

Текст в сила Изменение

31г. В приложение VII, част I, 
точка II, втората алинея се заменя 
със следното:

Тази класификация се извършва въз 
основа на информацията, фигурираща в 
придружаващия едрия рогат добитък
паспорт, или, при липса на такъв, на 
базата на сведенията от 
компютъризираната база данни, 
предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) 
№ 1760/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета (1).

„Тази класификация се извършва въз 
основа на информацията, фигурираща в 
придружаващия паспорт на говедата и 
овцете, или, при липса на такъв, на 
базата на сведенията от 
компютъризираната база данни, 
предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) 
№ 1760/2000 на Европейския парламент 
и на Съвета.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – точка III – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

31д. В приложение VII, част I, 
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точка III се добавя следният 
параграф:

„1а. Месо от животни от рода на 
овцете на възраст до 12 месеца може 
да бъде предлагано на пазара в 
държавите членки единствено със 
следното или следните търговски 
наименования, определени за всяка 
държава членка:

Държава, в която се търгува:

Търговски наименования, които да се 
използват: агнешко“

Or. fr

Обосновка

Терминът „агнешко“ не е предмет на хармонизиране на европейско равнище. 
Значителна част от животните на възраст над 12 месеца обаче се продават на 
европейския пазар с наименованието „агнешко“ без да отговаря на очакванията на 
потребителя, по-специално по отношение на крехкост на месото. В контекста на 
намаленото потребление на овче месо, на излизането на Обединеното кралство от 
ЕС и на преговорите за споразумения с Австралия и Нова Зеландия изглежда 
необходимо да се избегне всяка злоупотреба с търговското наименование „агнешко 
месо“..

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31е (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – буква III – параграф 3 – алинея 1

Текст в сила Изменение

31е. В приложение VII, част I, 
точка III, параграф 3, първата алинея 
се заменя със следното:

Търговските наименования, изброени за
категория V в таблицата от буква А в 
параграф 1, и всяко ново име, 
произлязло от тези търговски 
наименования, се използват само при 
условие че са изпълнени изискванията 
на настоящото приложение

„Търговските наименования, изброени 
за категория говеда V и категория 
овце А в таблицата от буква А в 
параграф 1, и всяко ново име, 
произлязло от тези търговски 
наименования, се използват само при 
условие че са изпълнени изискванията 



PE623.922v01-00 72/87 PR\1167245BG.docx

BG

на настоящото приложение“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

Терминът „агнешко“ не е предмет на хармонизиране на европейско равнище. 
Значителна част от животните на възраст над 12 месеца обаче се продават на 
европейския пазар с наименованието „агнешко“ без да отговаря на очакванията на 
потребителя, по-специално по отношение на крехкост на месото. В контекста на 
намаленото потребление на овче месо, на излизането на Обединеното кралство от 
ЕС и на преговорите за споразумения с Австралия и Нова Зеландия изглежда 
необходимо да се избегне всяка злоупотреба с търговското наименование „агнешко 
месо“..

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31ж (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част І – буква III – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила Изменение

31ж. В приложение VII, част I, 
точка III, параграф 3, втората алинея 
се заменя със следното:

По-специално, наименованията “veau”, 
“telecí”, “Kalb”, “μοσχάρι”, “ternera”, 
“kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, 
“vitela” и “teletina” не се използват в 
търговско наименование и не се 
отбелязват на етикетите на месото от 
животни от рода на едрия рогат добитък 
на възраст над 12 месеца.

„По-специално, наименованията “veau”, 
“telecí”, “Kalb”, “μοσχάρι”, “ternera”, 
“kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, 
“vitela” и “teletina” не се използват в 
търговско наименование и не се 
отбелязват на етикетите на месото от 
животни от рода на едрия рогат добитък 
на възраст над 12 месеца. Аналогично, 
терминът „агнешко“ не може да се 
използва в търговско наименование 
или да присъства на етикета за месо 
от овце на възраст над 12 месеца.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/BG/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка
Терминът „агнешко“ не е предмет на хармонизиране на европейско равнище. 
Значителна част от животните на възраст над 12 месеца обаче се продават на 
европейския пазар с наименованието „агнешко“ без да отговаря на очакванията на 
потребителя, по-специално по отношение на крехкост на месото. В контекста на 
намаленото потребление на овче месо, на излизането на Обединеното кралство от ЕС и 
на преговорите за споразумения с Австралия и Нова Зеландия изглежда необходимо да 
се избегне всяка злоупотреба с търговското наименование „агнешко месо“.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част II – точки 18 и 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

32 В приложение VII, част II се 
добавят следните точки 18 и 19:

заличава се

„18 Понятието „безалкохолно“ 
може да се използва заедно с 
наименованието на лозаро-
винарските продукти, посочени в 
точка 1 и точки 4—9, когато 
продуктът:

а) е добит от вино по смисъла на 
точка 1, пенливо вино по смисъла на 
точка 4, качествено пенливо вино по 
смисъла на точка 5, качествени 
ароматизирани пенливи вина по 
смисъла на точка 6, пенливо газирано 
вино по смисъла на точка 7, искрящо 
вино по смисъла на точка 8 или 
искрящо газирано вино по смисъла на 
точка 9;

б) е преминал обработка за 
намаляване на алкохолното 
съдържание в съответствие с 
процесите, посочени в 
приложение VIII, част I, раздел Д; и

в) има общо алкохолно 
съдържание не повече от 0,5 об. %.

19 Понятието „с частично 
намалено алкохолно съдържание“ 
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може да се използва заедно с 
наименованието на лозаро-
винарските продукти, посочени в 
точка 1 и точки 4—9, когато 
продуктът:

а) е добит от вино по смисъла на 
точка 1, пенливо вино по смисъла на 
точка 4, качествено пенливо вино по 
смисъла на точка 5, качествени 
ароматизирани пенливи вина по 
смисъла на точка 6, пенливо газирано 
вино по смисъла на точка 7, искрящо 
вино по смисъла на точка 8 или 
искрящо газирано вино по смисъла на 
точка 9;

б) е преминал обработка за 
намаляване на алкохолното 
съдържание в съответствие с 
процесите, посочени в 
приложение VIII, част I, раздел Д; и

в) има общо алкохолно 
съдържание не повече от 0,5 об. % и 
вследствие на процесите, посочени в 
приложение VIII, част I, раздел Д, 
неговото общо алкохолно съдържание 
е намалено с повече от 20 об. % в 
сравнение с първоначалното му общо 
алкохолно съдържание.; “

Or. fr

Обосновка

Създаването на тази нова категория безалкохолни вина не съответства на 
определението на понятието „вино“, предвидено в част II от приложение VII към 
Регламента за ООП. Безалкохолните вина изискват добавянето на ароматизанти 
като компенсация на загубата на алкохол в тях и се приравняват на промишлени 
продукти. Тези продукти на винена основа не могат да се отнасят към правилата за 
ООП, а по-скоро към Регламент 51/2014 относно ароматизираните вина.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VIII – част I – Раздел Д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

33 В приложение VIII, част I се 
добавя следният раздел Д:

заличава се

„Д. Видове обработка за намаляване 
на алкохолното съдържание

За намаляване на част от 
съдържанието на етанол или 
отстраняване на почти цялото му 
съдържание в лозаро-винарски 
продукти по точка 1 и точки 4—9 от 
приложение VII, част II, се разрешава 
използването на следните процеси за 
намаляване на алкохолното 
съдържание, самостоятелно или в 
комбинация помежду им:

а) частично изпаряване под 
вакуум;

б) мембранни процеси;

в) дестилация.

Видовете обработка за намаляване на 
алкохолното съдържание не трябва 
да водят до появата на 
органолептични недостатъци на 
лозаро-винарския продукт. 
Отстраняването на етанола от 
лозаро-винарския продукт не трябва 
да бъде извършвано заедно с 
увеличаването на съдържанието на 
захар в гроздовата мъст. “

Or. fr

Обосновка

Създаването на тази нова категория безалкохолни вина не съответства на 
определението на понятието „вино“, предвидено в част II от приложение VII към 
Регламента за ООП. Безалкохолните вина изискват добавянето на ароматизанти 
като компенсация на загубата на алкохол в тях и се приравняват на промишлени 
продукти. Тези продукти на винена основа не могат да се отнасят към правилата за 
ООП, а по-скоро към Регламент 51/2014 относно ароматизираните вина.
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Изменение 93

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение XI

Текст, предложен от Комисията Изменение

33а. Приложение XI се заличава

Or. fr

Обосновка

Режимът на квотите в сектора на захарта е отменен. Комисията е пропуснала да 
заличи приложение XI.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение XII

Текст, предложен от Комисията Изменение

33б. Приложение XII се заличава

Or. fr

Обосновка

Режимът на квотите в сектора на захарта е отменен. Комисията е пропуснала да 
заличи приложение XII.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33в (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение XIII

Текст, предложен от Комисията Изменение

33в. Приложение XIII се заличава
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Or. fr

Обосновка

Режимът на квотите в сектора на захарта е отменен. Комисията е пропуснала да 
заличи приложение XIII.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чието качество или 
характеристики се дължат основно или 
изключително на специфична 
географска среда с присъщите ѝ
природни и — когато е приложимо —
човешки фактори;;

б) чието качество или 
характеристики се дължат основно или 
изключително на специфична 
географска среда и на природни и 
човешки фактори.

Or. fr

Обосновка

Това изменение изисква запазването на определението за наименование за произход,
като бъде адаптирано съгласно Лисабонската спогодба. Човешките фактори 
всъщност са от основно значение при характеризирането на продукта с наименование 
за произход. Освен това, ограничаването на човешките фактори би имало 
последствия върху защитата на продуктите на международно равнище, където 
опонентите често придават стойност на сходствата на естествената и 
географската среда, за да смекчат изключителността на наименованията за 
произход.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 7 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 в член 7, параграф 1 буква г) се 3 в член 7, параграф 1 буква г) се



PE623.922v01-00 78/87 PR\1167245BG.docx

BG

заличава; заменя със следния текст:

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX%3A32012R1151)

Обосновка

Сегашният текст на буква г) относно определянето на понятието за „определен 
географски район“, съдържащо се в спецификациите, е двусмислен. Предлага се да се 
измени леко като се акцентира върху проследимостта на продукта, ползващ се със 
защитено наименование за произход или със защитено географско указание.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 2 уводната част се 
заменя със следното: 

заличава се

„Без да се засягат разпоредбите на 
член 14, Комисията може да приема 
актове за изпълнение за удължаване 
на преходния период, посочен в 
параграф 1 от настоящия член, в 
обосновани случаи, ако бъде доказано, 
че:;

Or. fr

Обосновка

Това предложение на Комисията, целящо да не се предвижда повече максимален срок 
за някои преходни периоди, отслабва закрилата на защитеното наименование за 
произход или на защитеното географско указание. Липсата на поставяне на срокове 
във времето може да доведе до объркване за потребителите и да бъде предпоставка 
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за несправедливо отношение към производителите.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 267 580 000 EUR;

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 278 410 000 EUR;

Or. fr

Обосновка

Изменението изисква запазването на настоящия пакет.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра:
102 080 000 EUR;

– за Азорските острови и Мадейра:
106 210 000 EUR;

Or. fr

Обосновка

Изменението изисква запазването на настоящия пакет.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 2 – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови:
257 970 000 EUR.

– за Канарските острови:
268 420 000 EUR.

Or. fr

Обосновка

Изменението изисква запазването на настоящия пакет.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 25 900 000 EUR;

– за отвъдморските департаменти 
на Франция: 26 900 000 EUR;

Or. fr

Обосновка

Изменението изисква запазването на настоящия пакет.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – алинея 3 – точка 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Азорските острови и Мадейра:
20 400 000 EUR;

– за Азорските острови и Мадейра:
21 200 000 EUR;

Or. fr
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Обосновка

Изменението изисква запазването на настоящия пакет.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 228/2013
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за Канарските острови:
69 900 000 EUR.

– за Канарските острови:
72 700 000 EUR.

Or. fr

Обосновка

Изменението изисква запазването на настоящия пакет.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до 
максимална годишна сума от EUR 23 
000 000.

2. Съюзът финансира мерките, 
предвидени в глави III и IV, до 
максимална годишна сума от EUR
23 930 000.

Or. fr

Обосновка

Изменението изисква запазването на настоящия пакет.
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Изменение 106

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Регламент (ЕС) № 229/2013
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Годишно предоставяната сума за 
специфичния режим на снабдяване, 
посочен в глава III, не може да 
надвишава EUR 6 830 000..

3. Годишно предоставяната сума за 
специфичния режим на снабдяване, 
посочен в глава III, не може да 
надвишава EUR 7 110 000.

Or. fr

Обосновка

Изменението изисква запазването на настоящия пакет.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Вината, пуснати на пазара или 
етикетирани преди прилагането на 
съответните разпоредби, които не 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент, могат да се 
предлагат на пазара до изчерпване на 
наличностите.

Or. fr

Обосновка

Това изменение се отнася до вината, които са етикетирани преди влизането в сила на 
новия регламент, и по-специално в частта, отнасяща се до новите изисквания за 
етикетиране.
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Изменение 108

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 119, параграф 1, буква жа), 
член 119, параграф 3б и член 121, 
параграф 2а се прилагат от … [една 
година от датата на влизане в сила 
на делегирания акт].

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите относно задължителното обозначаване на енергийната стойност на 
етикета влизат в сила една година след приемането на делегирания акт.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 119, параграф 1, буква жб) и 
член 119, параграф 3а се прилагат от
… [две години от датата на влизане в 
сила на делегирания акт]

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите относно задължителното обозначаване на съставките на етикета 
влизат в сила две години след приемането на делегирания акт.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложеният от Комисията проект за реформа на общата селскостопанска политика 
(ОСП) не е на висотата на съществуващите предизвикателства. От 2014 г. кризата с 
доходите на земеделските стопанства засяга повечето производства, като се отразява в 
малко по-голяма степен на смяната на поколенията сред хората, занимаващи се със 
селско стопанство. Европейските потребители никога не са отдавали такова значение
на съдържанието в чиниите си и не разбират защо Съюзът не предоставя по-големи 
гаранции за качеството на продуктите, както за достойнството на тези, които ги 
произвеждат.

Време е да се направи равносметка на митовете от 90-те години, когато пазарно 
ориентираният подход се бе превърнал в тотем за ОСП, а същевременно монополната 
концентрация на сектора на снабдяване на земеделието, на хранително-вкусовата 
промишленост и на разпространението не е била никога толкова силно изразена. В 
момент, когато многостранното сътрудничество губи позиции и отстъпва пред 
безпрецедентна търговска война, Съюзът трябва да си осигури стратегическа 
автономност и да възстанови основните принципи за продоволствената си 
независимост, в противен случай неговата неефикасност ще допринася с всеки изминал 
ден в полза на тези, които искат да поставят под въпрос европейската интеграция.

Без да храни илюзии относно възможността за приключване на преговорите преди края 
на настоящия мандат, поради прекалено късния старт и несигурностите, свързани със 
следващата многогодишна финансова рамка, докладчикът предпочете да се възползва
от предложението на Комисията, което е твърде недостатъчно, с цел да прокара идеята 
за нуждата от сериозно преработване на Регламента за ООП, така че той да стане 
действителен регламент за управление на кризи в селското стопанство.

Предложеното от Комисията прекратяване на субсидиите за износа е необходимо, като 
се имат предвид международните ни ангажименти. Поради това, ако искаме да не 
изнасяме повече дисбалансите на нашия вътрешен, това предполага действително да 
разполагаме с лостове за действие за управление на кризите. Инструментите вече са 
налице в регламента, като реформата от 2013 г. позволи те да бъдат засилени. 
Въвеждането през 2016 г. на помощ за доброволното намаляване на производството на 
мляко показа, че този вид инструменти са ефикасни и в Съюза може да се постигне 
консенсус. Необходимо е обаче да се подобри реагирането при задействане на 
инструментите в подкрепа на действителното управление на общия пазар и 
предложеното от Комисията преразглеждане на резерва за кризи ще спомогне за това. 
Според докладчика не става въпрос за ограничаване на правомощията на Комисията и 
за завръщане към автоматично задействане на инструментите, а точно обратното – би 
следвало Комисията да поеме отговорността, като ѝ бъде позволено, както на всеки 
управляващ орган, да изготви стратегия за действие в една рамка на изпълнението, 
която ще представлява основата за диалог с Парламента и Съвета.
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Публичната интервенция (публично складиране) трябва да продължи да бъде защитен 
механизъм като крайна мярка, когато цените са значително под нивото за постигане на 
баланс, но задействането на другите инструменти трябва да позволява да се избегне 
образуването на прекомерни резерви. Докладчикът предлага по-голямата част от 
производствата, които отговарят на условията за предоставяне на помощ за частно 
складиране, да могат също така да се ползват и от механизмите за обществена закрила. 
Освен това, той предлага добавянето на нов критерий за задействане на допълнителни 
вносни мита с цел да се извърши актуализиране на цените и обемите за задействане, 
които не са променяни повече от двадесет години.

С цел стартиране на изготвянето на стратегия за действие на Комисията по отношение 
на управлението на кризи, докладчикът призовава за изготвяне на два доклада: първият, 
отнасящ се до начина на реагиране в случай на кризи след излизането на Обединеното 
кралство от ЕС; вторият, относно категоризирането на различните видове кризи на 
селскостопанските пазари. 

Не е възможно цялата ОСП да бъде прехвърлена на държавите членки и на 
националните стратегически планове. Комисията трябва да остане гарант за целостта на 
общия пазар, когато е изправен пред кризи. Още повече, че при липсата на значително 
подобрение в условията на заплащане на земеделските стопани чрез по-добро 
регулиране на пазарите, което може да подсигури земеделските стопани при 
екологичния преход, ОСП ще продължи да бъде неефикасна от екологична гледна 
точка и при справянето с изменението на климата.

Докладчикът подкрепя насочеността на Комисията в полза на предоставянето на повече 
отговорности на държавите членки и на земеделските стопани, по-специално 
посредством по-силни организации на производители. Това не трябва да се прави обаче
в ущърб на регионите и Комисията следва да определи ролята си в публичното 
управление на кризите, за да се намери подходящо допълване с частното управление на 
рисковете, осигурено от земеделските стопани и техните организации. Решенията от 
застрахователен характер като застраховките и взаимоспомагателните фондове не 
могат да заместят публичната интервенция, тъй като те с нищо не могат да помогнат
при пазари в трайна депресия или засегнати от недостатъци поради неравновесието на
позициите при договаряне.

С цел постигането на напредък при предоставянето на повече отговорности за 
икономическите участници, докладчикът предлага като продължение на извършената 
значителна работа от Парламента по време на преговорите за Регламента „Омнибус“, 
да се премахнат и последните неясноти, свързани с предоставените възможности на 
земеделските стопани да се организират по-добре, в съответствие със съдебната 
практика по делото „Ендивия“. За сметка на това, докладчикът изисква заличаването на 
член 222, известен като ориентиран „в полза на картелите“, тъй като не е допустимо да 
се разрешават картелни споразумения, дори временно, за справяне с последиците от 
дадена прекомерна дерегулация.

Докладчикът предлага да се разшири обхватът на разпоредбите, свързани с контрола на 
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предлагането, валиден понастоящем за сирената, шунките и вината, за всички 
производства със защитено наименование за произход, защитено географско указание, 
а също така и за всички продукти, които носят официален знак на качество 
(означение...), и за всички нови допълнителни незадължителни запазени наименования, 
свързани по-специално със здравето.

Като по-добре организирани, производителите ще могат да участват в по-справедливо 
разпределяне на добавената стойност в различните сектори. Взаимното допълване 
между частното управление на рисковете и публичното управление на кризите трябва 
да доведе до по-добро функциониране на пазарите и следователно да повиши частта с 
доходите на земеделските стопанства, произлизаща от предлагането на производствата 
на пазара.

Докладчикът предлага също така клауза за преразглеждане в средата на периода, до 30 
юни 2024 г. с цел подобряване на съответствието и ефикасността на всички регламенти 
за стратегическите планове и за ООП. Ще трябва да се разгледат възможностите за 
отказ от отделена от производството помощ, която ще бъде критикувана все повече от 
нашите международни партньори – подобно на скорошната атака от страна на САЩ 
срещу испанските трапезни маслини. В по-дългосрочен план трябва да се излезе от 
логиката на „силозите“ с цел привеждане в съответствие на всички механизми, които 
позволяват антициклично управление на пазарите и на приходите, включително 
значително засилена програма за хранителна помощ и политика за агрогорива, която е 
гъвкава, за да се даде приоритет на продоволствената сигурност пред използването за
нехранителни цели и да послужи като буфер срещу нестабилността на 
селскостопанските пазари.

Докладчикът отбелязва, че предложението на Комисията не съдържа разпоредби, 
свързани с въвеждането на промени в нормативната уредба при преработването на 
финансовите директиви и регламенти (Директиви Барние), докато селскостопанските 
суровини сега са част от рамката за надзор, която е в обхвата на органите, отговорни за 
регулирането на финансовите пазари. Член 25, параграф 1 от Регламент № 596/2014 и 
член 79, параграф 7 от Директива 65/2014 обаче посочват настоящия регламент и 
предвиждат за Комисията задължения за сътрудничество по отношение на 
селскостопанските продукти.

За запълването на този пропуск, характерен за маргинализирането на отговарящите за 
земеделието служби в Комисията, докладчикът предлага да се направи позоваване на 
това задължение за сътрудничество и да се добавят разпоредби, чрез които трансферът 
на данни от държавите членки към Комисията, и по-специално тези, които се отнасят 
до сертификатите за внос или до публичните наличности, да се извършва автоматично. 
Също така е необходимо член 223 да бъде допълнен, като на Комисията се предостави
правомощието да налага използването на електронни платформи за обмен с цел 
повишаване на прозрачността на най-непрозрачните извънборсови трансакции на 
пазарите.
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По-общо, докладчикът призовава за изготвянето на доклад относно употребата на 
новите информационни и комуникационни техники, и по-специално на технологията 
блокчейн, с цел подобрено функциониране на пазарите и намаляване на 
административната тежест. Макар че в доклада на работната група относно 
функционирането на селскостопанските пазари този въпрос е засегнат през 2016 г., 
Комисията не е направила никакво предложение по темата, въпреки че се очаква 
опростяването и модернизацията да бъдат от ключово значение.

Докладчикът представя също така предложения за разширяване на правомощията на 
междубраншовите организации по отношение на прозрачността и качеството. Във 
връзка с предложението на Комисията по отношение на зачитането на общностните 
стандарти относно вината в режим на транзит, докладчикът предлага да се увеличи 
броят на продуктите, за които се отнасят правилата за предлагане на пазара, за да се 
постигне по-равноправно третиране между европейските производители и тези от трети 
държави.

Относно разпоредбите за лозаро-винарския сектор, докладчикът призовава за 
продължаване на режима за разрешаване на насаждения и след 2030 г., като 
задължението за извършване на оценка до 2023 г. остане с цел професионалните 
организации да имат възможността да се изразяват. Докладчикът се противопоставя на 
предложението на Комисията да измени определението за „защитено наименование за 
произход“, като го съгласува със съдържащото се в Споразумението за свързаните с 
търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и призовава да се 
приеме отново определението, заложено в Международната Лисабонска спогодба. 
Докладчикът одобрява предложението на Комисията да разреши използването на нови 
винени сортове грозде, включително за вината с наименование за произход.

Докладчикът счита, че безалкохолните вина не могат да се ползват със същия режим, 
като този на вината, тъй като не отговарят на определението, предвидено в част II от 
приложение VII към Регламента за ООП. Отсъствието на алкохол трябва да се 
компенсира с добавянето на изкуствени аромати, което включва използването на 
промишлени процеси. Докладчикът счита, че е важно да се отговори на искането за 
прозрачност от страна на потребителите. Информацията, свързана с калориите и 
съставките на виното, трябва да може да фигурира на етикета или да е налична по 
дематериализиран начин за вторите.
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