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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да вземе предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати, с цел стимулиране на 
модернизацията и устойчивостта, в това 
число устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони, и да допринесе за 
намаляване на свързаната с ЕС 
административна тежест за 
бенефициерите.

(1) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 29 
ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето 
на прехраната и селското стопанство“, 
се посочват предизвикателствата, 
целите и насоките за бъдещето на 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели 
включват, inter alia, необходимостта 
ОСП да бъде в по-голяма степен 
ориентирана към постигането на 
резултати, с цел стимулиране на 
модернизацията и устойчивостта, в това 
число устойчивостта, свързана с 
икономическите и социалните аспекти, 
околната среда и климата, на селското 
стопанство, горското стопанство и 
селските райони в съответствие с 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие и Парижкото споразумение 
за климата, и да допринесе за 
намаляване на свързаната с ЕС 
административна тежест за 
бенефициерите.

Обосновка

Съгласно член 286 от ДФЕС ЕС трябва да взема предвид целите на 
сътрудничеството за развитие във всички съответни политики.  Улесняването на 
селскостопанското развитие на най-слабо развитите държави и укрепването на 
световната продоволствена сигурност са водещи цели на сътрудничеството на ЕС за 
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развитие. ОСП влияе по-специално върху търговията със селскостопански продукти. 
Принципът на съгласуваност на политиките за развитие изисква да бъде отчитано, 
наблюдавано и при възможност избягвано потенциално отрицателно отражение 
върху местните пазари на земеделски продукти и местните производители в 
развиващите се страни.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Развитието на търговските 
споразумения води, от една страна, до 
засилване на конкуренцията сред 
земеделските производители на 
международно равнище, а от друга 
страна, открива нови перспективи за 
тях. С цел да се запази лоялната 
конкуренция и да се гарантира 
реципрочност в международната 
търговия Европейският съюз трябва 
да прилага производствените 
стандарти в съответствие с тези, 
създадени за неговите собствени 
производители, по-специално в 
областта на околната среда и 
здравето, при условията на 
реципрочност.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В съответствие с член 208 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) 
прилагането на ОСП е съгласувано с 
целите на сътрудничеството за 
развитие, включително, inter alia, 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие. В съответствие с тази 
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съгласуваност на политиките 
мерките, предприети съгласно 
настоящия регламент, не 
застрашават нито капацитета за 
производство на храни и 
дългосрочната продоволствена 
сигурност в развиващите се държави, 
по-специално в най-слабо развитите 
държави, нито изпълняването на 
задълженията на Съюза за 
смекчаване на последиците от 
изменението на климата съгласно 
Парижкото споразумение.

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС при изпълнението на всички политики на ЕС, които биха 
могли да засегнат развиващите се страни, трябва да се вземат предвид целите на 
сътрудничеството за развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на 
развиващите се държави и укрепването на световната продоволствена сигурност са 
водещи цели на сътрудничеството за развитие на ЕС. ОСП влияе по-специално върху 
търговията със селскостопански продукти.  Принципът на съгласуваност на 
политиките за развитие изисква въздействието върху местните пазари на земеделски 
продукти и местните производители в развиващите се страни да бъде наблюдавано и 
при възможност – избягвано.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се даде възможност на 
производителите да използват сортове 
лози, които са по-добре адаптирани към 
изменящите се климатични условия, 
следва да се предвиди разпоредба, с 
която да се разреши използването на 
наименования за произход на 
продуктите не само от сортове лози, 
принадлежащи към Vitis vinifera, но и от 
сортове лози, получени от кръстоски на 
Vitis vinifera, Vitis Labrusca и други 
видове от рода Vitis.

(10) С цел да се даде възможност на 
производителите да използват сортове 
лози, които са по-добре адаптирани към 
изменящите се климатични условия, 
следва да се предвиди разпоредба, с 
която да се разреши използването на 
наименования за произход на 
продуктите не само от сортове лози, 
принадлежащи към Vitis vinifera, но и от 
други видове от рода Vitis, както и от 
сортове лози, получени от кръстоски на 
различни видове от рода Vitis.
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Обосновка

Няма основателна причина сортовете, които не са Vitis vinifera, да се изключат от 
възможността да се ползват с наименования за произход. Известни сортове като 
„Uhuidler“ или „fragolino“ се отглеждат традиционно в определени райони на Европа, 
където са вкоренени в местната култура и имат социално-икономическо значение. 
Тези сортове следва да бъдат защитени от всякакви форми на злоупотреби чрез 
точни производствени спецификации, което също така би било от полза и за 
осигуряването на високи стандарти за качество.

Изменение 5

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 
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.

заличава се

__________________
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 
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многостранните преговори (1986—
1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

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 6

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) За да се осигури 
предоставянето на достатъчно 
информация на потребителите, би 
било целесъобразно обявяването на 
хранителните стойности и списъка 
на съставките, посочени в 
Регламент 1169/2011, да се установят 
като задължителни указания при 
етикетирането и представянето на 
вина.

Обосновка

С оглед на яснотата и последователността би било по-добре информацията за 
хранителните стойности и съставките на виното да бъде регламентирана съгласно 
Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите 
(Регламент ЕС № 1169/2011).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) След като Комисията 
установи общите правила за 
посочване върху етикета на 
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съставките и хранителните 
стойности на алкохолните напитки, 
както е посочено в член 16 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 и Доклад 
на Комисията COM (2017) 58 final, 
всички лозаро-винарски продукти 
следва да съдържат информация за 
съставките и хранителните 
стойности върху етикета.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По отношение на експортните 
кредити, кредитните гаранции и 
застрахователните програми, 
предприятията с предоставени от 
държавата специални права за търговия, 
извършващи износ на селскостопанска 
продукция, и международната 
продоволствена помощ държавите 
членки могат да приемат национални 
мерки при спазване на правото на 
Съюза. Тъй като Съюзът и неговите 
държави членки са членове са членове 
на СТО, тези национални мерки следва 
също така да са съобразени с правилата, 
установени в посоченото решение на 
министрите на държавите от СТО от 19 
декември 2015 г., като въпрос от 
правото на Съюза и международното 
право.

(27) По отношение на експортните 
кредити, кредитните гаранции и 
застрахователните програми, 
предприятията с предоставени от 
държавата специални права за търговия, 
извършващи износ на селскостопанска 
продукция, и международната 
продоволствена помощ държавите 
членки могат да приемат национални 
мерки при спазване на правото на 
Съюза, включително съгласуваност на 
политиките за развитие съгласно 
член 208 от ДФЕС и Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие. Тъй 
като Съюзът и неговите държави членки 
са членове са членове на СТО, тези 
национални мерки следва също така да 
са съобразени с правилата, установени в 
посоченото решение на министрите на 
държавите от СТО от 19 декември 2015 
г., като въпрос от правото на Съюза и 
международното право.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) В доклада си от март 2017 г. 
относно задължителното обявяване 
на списъка на съставките и 
хранителната стойност на 
алкохолните напитки върху 
етикетите Комисията заяви, че не е 
установила обективни основания, 
които биха обосновали 
непредоставянето на информация за 
съставките и хранителната 
стойност, и прикани сектора в срок 
от една година да разработи 
предложение за саморегулиране, 
насочено към предоставяне на 
информация за съставките и 
хранителната стойност на всички 
алкохолни напитки. С цел да се 
осигури високо равнище на защита на 
потребителите подходът на 
саморегулиране следва да гарантира, 
че върху етикета се предоставя поне 
информация за съставките и 
хранителната стойност и че тази 
информация отговаря на условията за 
„доброволната информация за 
храните“ съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011. Комисията следва да 
направи оценка на предложенията в 
сектора и да публикува доклад, който, 
ако е целесъобразно, да се придружава 
от законодателно предложение, с 
подходящи освобождавания за 
микропроизводителите.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Вмъква се следният член:
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„Член 2а
Съгласуваност на политиките за 
развитие
В съответствие с член 208 от ДФЕС 
при прилагане на настоящия 
регламент се вземат предвид целите 
на сътрудничеството за развитие, 
включително тези, които са одобрени 
в рамките на ООН и други 
международни организации. Мерките, 
предприети по силата на настоящия 
регламент, не застрашават 
способността за производство на 
храна и дългосрочната 
продоволствена сигурност на 
развиващите се държави, по-
специално на най-слабо развитите 
държави, и допринасят за 
постигането на ангажиментите на 
Съюза във връзка със смекчаването на 
последиците от изменението на 
климата.“

Обосновка

Съгласно член 208 от ДФЕС при изпълнението на всички политики на ЕС, които биха 
могли да засегнат развиващите се страни, трябва да се вземат предвид целите на 
сътрудничеството за развитие. Улесняването на селскостопанското развитие на 
развиващите се държави и укрепването на световната продоволствена сигурност са 
водещи цели на сътрудничеството на ЕС за развитие. Селскостопанската политика 
на EС има външно отражение, оказващо влияние по-специално върху търговията в 
селското стопанство. Принципът на съгласуваност на политиките за развитие 
изисква да бъде отчитано, наблюдавано и при възможност избягвано потенциално 
отрицателно отражение върху местните пазари на земеделски продукти и местните 
производители в развиващите се страни.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 63 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка година държавите членки 1. Всяка година държавите членки 
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дават разрешения за нови насаждения в 
размер, съответстващ на:

дават разрешения за нови насаждения за 
винопроизводство в размер, 
съответстващ на:

Обосновка

Разрешенията за засаждане се отнасят до винени сортове лози, предназначени за 
винопроизводство, а не за други видове употреба, като например гроздов сок.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 1 % от общата площ, 
действително засадена с лози на 
територията им по данни от 
измерванията към 31 юли предходната 
година; или

a) 1% от общата площ, 
действително засадена с лози за 
винопроизводство на територията им 
по данни от измерванията към 31 юли 
предходната година; или

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 1 % от площ, която обхваща 
площта, действително засадена с лози 
на територията им по данни от 
измерванията към 31 юли 2015 г., и 
площта, обхваната от правата на 
засаждане, предоставени на 
производителите на територията им в 
съответствие с член 85з, 85и или 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 и налични 
за превръщане в разрешения към 1 
януари 2016 г. съгласно посоченото в 
член 68 от настоящия регламент.“;

б) 1% от площ, която обхваща 
площта, действително засадена с лози за 
винопроизводство на територията им 
по данни от измерванията към 
31 юли 2015 г., и площта, обхваната от 
правата на засаждане, предоставени на 
производителите на територията им в 
съответствие с член 85з, 85и или 85к от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 и налични 
за превръщане в разрешения към 
1 януари 2016 г. съгласно посоченото в 
член 68 от настоящия регламент.“;
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 64 – параграф 2 – буква б

Текст в сила Изменение

(5a) „Член 64, параграф 2 буква б) се 
заменя със следното:

б) площи, чиито лозови насаждения 
допринасят за опазването на околната 
среда;

„б) площи, чиито лозови насаждения 
допринасят за опазването на околната 
среда или за съхранението на 
генетичните ресурси на сортовете 
лози;“

Обосновка

Съхранението на генетичните ресурси следва също да бъде включено като критерий, 
въз основа на който могат да бъдат издавани разрешения, ако допустимите заявления 
през дадена година надвишават наличната площ за нови насаждения.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. При спазване на параграф 3 
държавите членки изготвят 
класификация на винените сортове лози, 
които могат да се засаждат, презасаждат 
или присаждат на тяхна територия за 
целите на винопроизводството.

„2. При спазване на параграф 3 
държавите членки изготвят 
класификация на винените сортове лози, 
които могат да се засаждат, презасаждат 
или присаждат на тяхна територия за 
целите на винопроизводството. 

Държавите членки могат да 
класифицират винените сортове лози, 
когато: 

Държавите членки могат да 
класифицират винените сортове лози, 
когато:

a) съответният сорт принадлежи 
към вида Vitis vinifera или Vitis 
Labrusca; или 

a) съответният сорт принадлежи 
към вида Vitis vinifera; или 

б) съответният сорт принадлежи 
към кръстоска на видовете Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca и други видове от рода 

б) съответният сорт принадлежи 
към кръстоска на видовете Vitis vinifera, 
Vitis Labrusca и други видове от рода 



AD\1175401BG.docx 13/35 PE630.373v02-00

BG

Vitis. Vitis. 

При заличаване на винен сорт лоза от 
класификацията по първа алинея 
изкореняването му се извършва в срок 
до 15 години от заличаването.“;

При заличаване на винен сорт лоза от 
класификацията по първа алинея 
изкореняването му се извършва в срок 
до 15 години от заличаването.

Чрез дерогация от втора алинея 
държавите членки могат да 
разрешат презасаждането на Vitis 
Labrusca в съществуващи 
исторически лозя, стига да не се 
увеличава съществуващата засадена 
площ на Vitis Labrusca“;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 92 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(8a) В член 92 параграф 1 се изменя 
както следва:

„1. Правилата относно наименованията 
за произход, географските указания и 
традиционните наименования, 
предвидени в настоящия раздел, се 
прилагат за продуктите, посочени в 
приложение VII, част II, точки 1, 3—6, 
8, 9, 11, 15 и 16.“

„1. Правилата относно наименованията 
за произход, географските указания и 
традиционните наименования, 
предвидени в настоящия раздел, се 
прилагат единствено за продуктите, 
посочени в приложение VII, част II, 
точки 1, 3—6, 8, 9, 11, 15 и 16.“

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „наименование за произход“ 
означава наименование, с което се 
идентифицира продукт, посочен в член 
92, параграф 1:

a) „наименование за произход“ 
означава наименование на район, 
определена местност или, в 
изключителни и надлежно 



PE630.373v02-00 14/35 AD\1175401BG.docx

BG

обосновани случаи, наименование на 
държава, което се използва за 
описание на продукт, посочен в 
член 92, параграф 1, който изпълнява 
следните изисквания:

Обосновка

Изменението има за цел да възстанови общия подход на настоящото определение, 
като подчертае, че виното със ЗНП се основава на името на регион или конкретно 
място и че човешките фактори са съществен фактор за концепцията за ЗНП. 
Изменението запазва предложението за мерки за гъвкавост за употребата на 
сортовете за производство на вина със ЗНП.

Изменение 18

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 с присъщите ѝ 
природни и човешки фактори;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 96 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато е целесъобразно, 
Комисията може да приема актове за 
изпълнение за спиране на 
разглеждането на заявката по член 
97, параграф 2, до вземането на 
решение от национално съдилище или 
друг национален орган по спор във 

заличава се
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връзка с дадена заявка за 
предоставяне на правна закрила, по 
отношение на която при 
предварителна национална процедура 
по параграф 5 държавата членка е 
преценила, че изискванията са 
изпълнени.
Тези актове за изпълнение се 
приемат, без да се прилага 
процедурата, посочена в член 229, 
параграф 2 или 3.“;

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да отхвърли предложението на Комисията, което 
би направило системата на ЗНП/географски указания основана в по-голяма степен на 
съдебни решения и би могло да блокира цялата система, като се има предвид времето, 
необходимо за съдебни производства. Освен че създава правна несигурност за 
операторите, това противоречи на принципа, че исковете за отмяна в националните 
и европейските съдилища нямат суспензивно действие.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква a а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) В параграф 1 се добавя 
следната буква:
„жа) обявяване на хранителната 
стойност, което може да бъде 
ограничено само до средната 
енергийната стойност;“

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква а б (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) В параграф 1 се добавя 
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следната буква:
„жб) Лозаро-винарските продукти с 
намалено алкохолно съдържание по 
обем, съдържащи по-малко от 1,2 об. 
% алкохол, следва, в съответствие с 
член 9 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 
за предоставянето на информация за 
храните на потребителите, да 
съдържат задължителната 
информация върху етикета.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 119 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следният параграф:
„4a. Енергийната стойност
a) се изразява с цифри и думи или 
символи;
б) се изчислява с помощта на 
фактора на превръщане, посочен в 
приложение XIV към Регламент 
1169/2011 за предоставянето на 
информация за храните на 
потребителите;
в) се изразява за 100 ml; освен 
това тя може да бъде изразена за 
единица за консумация, която е лесно 
разпознаваема от потребителя, при 
условие че използваната единица е 
определена количествено на етикета 
и че е посочен броят на единиците, 
които се съдържат в опаковката.
г) се изразява в средни стойности 
въз основа на:
i) анализ на виното, извършен от 
производителя; или
ii) изчисление въз основа на 
установени и приети данни, които се 
основават на средните стойности на 
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типични и характерни вина.“

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква a а (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 122 – параграф 1 – буква б – подточка v a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) В параграф 1 се добавя 
следната подточка:
„vа) разпоредби относно 
представянето на хранителната 
информация и относно 
изчисляването на енергийна 
стойност;“

Изменение 24

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

Текст в сила Изменение

(22a) Член 149, параграф 2, буква в) се 
изменя, както следва:

в) при условие че за определена 
организация на производители, е 
изпълнено всяко едно от следните 
условия: i) количеството на суровото 
мляко, което е предмет на подобни 
преговори, не надхвърля 3,5% от 
общото производство на Съюза,

„в) при условие че за определена 
организация на производители е 
изпълнено всяко едно от следните 
условия: i)количеството на суровото 
мляко, което е предмет на подобни 
преговори, не надхвърля 7,5% от 
общото производство на Съюза,

ii) количеството на суровото мляко, 
което е предмет на подобни преговори и 
е произведено в дадена държава членка, 
не надхвърля 33 % от общата 
национална продукция в тази държава 
членка, и

ii) количеството на суровото мляко, 
което е предмет на подобни преговори и 
е произведено в дадена държава членка, 
не надхвърля 45% от общата 
национална продукция в тази държава 
членка, и

iii) количеството на суровото мляко, 
което е предмет на подобни преговори и 
е доставено в дадена държава членка, не 

iii) количеството на суровото мляко, 
което е предмет на подобни преговори и 
е доставено в дадена държава членка, не 
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надхвърля 33 % от общата национална 
продукция в тази държава членка;

надхвърля 45% от общата национална 
продукция в тази държава членка;“

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

Обосновка

Операторите нагоре по веригата на доставки не са обект на такива стриктни 
ограничения на концентрацията и в много държави членки/райони съществува 
значителна концентрация, например при преработвателите. В резултат на това на 
организациите на производителите следва да бъде позволено да обединят по-голям 
процент от продукцията, за да им се предостави предимство в преговорите за 
сключване на договори.

Изменение 25

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

Текст в сила Изменение

(22б) В член 149, параграф 2 буква г) 
се заличава

г) при условие че 
заинтересованите земеделски 
стопани не членуват в друга 
организация на производители, която 
също води преговори за такива 
договори от тяхно име; държавите 
членки обаче могат да направят 
дерогация от това условие в 
надлежно обосновани случаи, когато 
земеделските стопани притежават 
две отделни производствени единици, 
разположени в различни географски 
области;

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

Обосновка

На членовете на организациите на производителите следва да не се отнема 
възможността да обединяват продукцията си в преговорите за сключване на 
договори.
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Изменение 26

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

Текст в сила Изменение

(22в) Член 149, параграф 2, буква д) 
се заличава:

д) при условие че суровото мляко 
не е предмет на задължение за 
доставка, произтичащо от 
членството на земеделския стопанин 
в кооперация, в съответствие с 
условията, предвидени в устава на 
кооперацията, или с правилата и 
решенията, установени съгласно този 
устав или произтичащи от него; и

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

Обосновка

Значителен процент от производството на мляко в Съюза се доставя на 
кооперациите от техните членове. На членовете на кооперациите следва да не се 
отнема възможността да обединяват продукцията си в преговорите за сключване на 
договори.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22г) В член 152 се вмъква следният 
параграф:
„(1a) Организация на производители, 
която е призната в съответствие с 
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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 съвкупната им 
продукция или за част от нея.“

Обосновка

Реалните спогодби и решения, които се включват в задачите и целите на 
организациите на производителите, определени от законодателя в общата 
организация на селскостопанските пазари (ООП), са изключени от обхвата на 
правилата за конкуренция, както припомня Съдът на ЕС по делото „Ендивия“. Това 
изключване произтича от необходимостта за изпълнение на задачите, възложени от 
законодателя на ключовите участници в ООП. Позоваването на член 101, параграф 1 
от Договора се заличава, тъй като вече не е уместно. Настоящото изменение и 
изменението на член 206, първа алинея, са допълващи.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 д (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 152 – параграф 1 – буква в – точка vii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22д) В член 152, параграф 1, буква в) 
се добавя следната подточка:
„viiа) развитие на инициативи, 
стимулиращи повишаването на 
стойността на страничните 
продукти и на остатъчните 
потоци,“

Обосновка

Следва да се положат усилия, за да се насърчи кръговата икономика не само с цел 
управление и намаляване на страничните продукти и отпадъците, но също така и с 
цел намиране на иновативни начини за увеличаване на тяхната стойност.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 e (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 157 – параграф 1 – буква в – точка vii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22е) В член 157, параграф 1, буква в) 
се добавя следната подточка:
„viiа) предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 
иновации, рационализиране, 
подобряване и адаптиране на 
производството и по целесъобразност 
на преработката и предлагането на 
пазара, за получаването на продукти, 
които съответстват в по-голяма 
степен на пазарните изисквания и на 
вкусовете и очакванията на 
потребителите, по-специално по 
отношение на качеството на 
продуктите, включително 
характерните особености на 
продуктите със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание, и 
опазването на околната среда; 
предоставяне на необходимата 
информация и извършване на 
необходимите научни изследвания за 
иновации, рационализиране, 
подобряване и адаптиране на 
производството и по целесъобразност 
на преработката и предлагането на 
пазара, за получаването на продукти, 
които съответстват в по-голяма 
степен на пазарните изисквания и на 
вкусовете и очакванията на 
потребителите, по-специално по 
отношение на качеството на 
продуктите, включително 
характерните особености на 
продуктите със защитено 
наименование за произход или 
защитено географско указание, и 
опазването на околната среда, 
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климата и доброто състояние на 
животните;“

Обосновка

Потребителите също така очакват все повече от производителите да полагат 
непрекъснати усилия за подобряване на доброто състояние на животните и за 
предотвратяване и смекчаване на последиците от изменението на климата (напр. 
усилия за намаляване на емисиите на CO2). С настоящото се коригира пропускът в 
списъка.

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22ж) В член 157, параграф 1, буква в) 
се добавя следната подточка:
„xiva) установяване на стандартни 
клаузи за справедливо обезщетяване за 
разходите, направени от 
земеделските стопани във връзка с 
изпълнението на излизащи извън 
рамките на закона изисквания по 
отношение на хуманното отношение 
към животните, здравето на 
животните, околната среда и 
климата, включително методи за 
изчисляване на тези разходи;“

Обосновка

В допълнение към стандартните клаузи за разпределение на стойността 
междубраншовите организации могат също да определят стандартни клаузи, 
предвиждащи повече специфични елементи по отношение на съдържанието на 
настоящите стандартни договори, за да се гарантира подходящо обезщетяване, 
включително методи за изчисляване на разумно обезщетение за допълнителните 
разходи, свързани с производството на продукти, които отговарят на 
допълнителните, излизащи извън рамките на закона изисквания по отношение на 
хуманното отношение към животните, здравето на животните, околната среда и 
климата.



AD\1175401BG.docx 23/35 PE630.373v02-00

BG

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22з) В член 157, параграф 1, буква в) 
се добавя следната подточка:
„xivб) развитие на инициативи, 
стимулиращи повишаването на 
стойността на страничните 
продукти и на остатъчните 
потоци,“

Обосновка

За да се насърчи кръговата икономика, следва да се стимулират и подпомагат 
усилията не само с цел управление и намаляване на страничните продукти и 
отпадъците, но също така и с цел намиране на иновативни начини за увеличаване на 
тяхната стойност.

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22и) В член 164, параграф 4 се добавя 
следната буква:
„ва) изготвянето на стандартни 
договори и клаузи, по-специално за 
разпределение на стойността и за 
справедливо обезщетяване, които да 
са съвместими с правилата на 
Съюза;“

Обосновка

Това изменение има за цел да позволи на междубраншовите организации да поискат 
удължаване на стандартните клаузи за разпределение на стойността и на 
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стандартните клаузи за справедливо обезщетение, за да се гарантира по-голяма 
прозрачност в договорните отношения в рамките на секторите.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 й (нова)
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Член 188 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22й) В глава III се вмъква следният 
член:

„Член 188a
Селскостопански продукти и 
продукти на хранително-вкусовата 
промишленост могат да бъдат 
внасяни от трети държави само ако 
отговарят на стандартите и 
задълженията за производство в 
съответствие с тези, приети – по-
специално в областта на опазването 
на околната среда и на здравето – за 
същите продукти, добити в Съюза 
или преработени от такива 
продукти. Комисията може да 
приема актове за изпълнение за 
определяне на правилата за 
съответствие, приложими за 
операторите по отношение на вноса, 
като взема предвид реципрочните 
споразумения с трети държави. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 229, 
параграф 2. “

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 18 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) „Вино с намалено алкохолно 
съдържание“ или „с намалено 
алкохолно съдържание“ 
(предшествано от наименованието на 
категорията лозаро-винарски 
продукт, използвана за 
производството му) означава 
продукт, който:

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 18 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) не е защитен с географско 
указание и е добит от вино, младо вино 
в процес на ферментация, ликьорно 
вино, пенливо вино, качествено пенливо 
вино, качествени ароматизирани 
пенливи вина, пенливо газирано вино, 
искрящо вино, искрящо газирано вино, 
вино от стафидирано грозде или вино 
от презряло грозде;

Обосновка

Изменението има за цел включването на тези иновативни продукти в общата 
организация на селскостопанските пазари като нова категория, за да се позволи 
известна степен на гъвкавост при разработването на по-подробни правила относно 
тяхното определяне, тяхното представяне и относно разрешените производствени 
процеси.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 18 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 19 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) „Вино с частично намалено 
алкохолно съдържание“ или „с 
частично намалено алкохолно 
съдържание“ (предшествано от 
наименованието на категорията 
лозаро-винарски продукт, използвана 
за производството му) означава 
продукт, който:

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 19 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) не е защитен с географско 
указание и е добит от вино, младо вино 
в процес на ферментация, ликьорно 
вино, пенливо вино, качествено пенливо 
вино, качествени ароматизирани 
пенливи вина, пенливо газирано вино, 
искрящо вино, искрящо газирано вино, 
вино от стафидирано грозде или вино 
от презряло грозде;
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Обосновка

Изменението има за цел включването на тези иновативни продукти в общата 
организация на селскостопанските пазари като нова категория, за да се позволи 
известна степен на гъвкавост при разработването на по-подробни правила относно 
тяхното определяне, тяхното представяне и относно разрешените производствени 
процеси.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32
Регламент (ЕС) № 1308/2013
Приложение VII – част ІІ – точка 19 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 3, параграф 1 се добавя 
следната буква:
„ва) ароматизирани лозаро-
винарски продукти с намалено 
алкохолно съдържание:“

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Член 3 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В член 3 се добавя следният 
параграф:
„4a. Ароматизиран лозаро-винарски 
продукт с намалено алкохолно 
съдържание е напитка:
a) която се добива съгласно 
условията, посочени в параграфи 2, 3 и 
4;
б) която е преминала обработка 
за намаляване на алкохолното 
съдържание;
в) която е с действително 
алкохолно съдържание по обем по-
малко от 0,5 обемни процента.“

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) В член 4 се добавя следният 
параграф:
„4a. Енологичните практики, 
определени в Регламент (ЕС) 
№ 606/2009 на Комисията се прилагат 
към ароматизираните лозаро-
винарски продукти.“

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Член 5 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В член 5 се добавя следният нов 
параграф:
„5a. Когато ароматизирани лозаро-
винарски продукти подлежат на 
износ, държавите членки могат да 
разрешат търговски наименования, 
различни от посочените в 
приложение II, ако такива търговски 
наименования се изискват от 
законодателството на въпросната 
трета държава. Тези данни могат да 
фигурират на езици, различни от 
официалните езици на Съюза.“

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Член 5 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 5 се добавя следният 
параграф: 
„5б. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 33 за 
изменение на приложение II към 
настоящия регламент с цел да се 
вземат предвид техническият 
напредък, научното и пазарното 
развитие, здравето на 
потребителите или потребността 
на потребителите да разполагат с 
информация.“ 

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Член 6 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) В член 6, параграф 3 се добавя 
следният параграф: 
„3a. Годината на реколтата може 
да фигурира върху етикетите на 
продуктите, при условие че лозаро-
винарският продукт представлява 
най-малко 75% от общия обем и че 
най-малко 85% от гроздето, 
използвано за производството на тези 
продукти, е добито през въпросната 
година.“ 

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 г (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Вмъква се нов член 7a:
„Член 7a

Списък на съставките
1. Списъкът на съставките на 
ароматизираните лозаро-винарски 
продукти се указва на етикета или по 
начин, различен от този върху 
опаковката или етикета.
2. Когато списъкът на 
съставките се предоставя по начин, 
различен от този върху опаковката 
или етикета, информацията трябва 
да е лесно достъпна и конкретна, 
както и визуално отделена от 
рекламното съдържание за виното.
3. Съставките се означават с 
техните специфични наименования. 
Използваното основно вино се счита 
за един основен продукт. 
Следователно не следва да е 
необходимо изброяване на съставките 
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му.
4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 33, за да може 
допълнително да уточнява подробно 
правилата за указване на списъка на 
съставките на ароматизираните 
лозаро-винарски продукти.“

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – точка 7 а (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Приложение I – параграф 1 – буква  а –  подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В приложение I, параграф 1, 
буква а) се добавя следната подточка 
iiia:
„iiia) спиртни напитки (не повече от 
1% от общото количество).“ 

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 3 – точка 7 б (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Приложение II – раздел Б – точка 8

Текст в сила Изменение

(7б) В приложение II, раздел Б 
точка 8 се заменя със следното:

(8) Glühwein („глувайн“) „(8) Glühwein („глувайн“)

Ароматизирана напитка на основата на 
вино

Ароматизирана напитка на основата на 
вино

– която е получена изключително от 
червено или бяло вино,

– която е получена изключително от 
червено и/или бяло вино,

– която е ароматизирана предимно с 
канела и/или карамфил, и

– която е ароматизирана предимно с 
канела и/или карамфил, и

– с действително алкохолно съдържание 
по обем не по-малко от 7 обемни 

– с действително алкохолно съдържание 
по обем не по-малко от 7 обемни 
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процента. процента.

Добавянето на вода е забранено, без да 
се засягат количествата вода, които 
следват от прилагането на разпоредбите 
на точка 2 от приложение I.

Добавянето на вода е забранено, без да 
се засягат количествата вода, които 
следват от прилагането на разпоредбите 
на точка 2 от приложение I.

В случай че продуктът е приготвен от 
бяло вино, търговското наименование 
„Glühwein“ трябва да бъде допълнено с 
думи, указващи бяло вино, като думата 
„бяло“.

В случай че продуктът е приготвен от 
бяло вино, търговското наименование 
„Glühwein“ трябва да бъде допълнено с 
думи, указващи бяло вино, като думата 
„бяло“.“

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 3 – точка 7 в (нова)
Регламент (ЕС) № 251/2014
Приложение II –  раздел В а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) В приложение II се добавя нов 
раздел:
„Вa. АРОМАТИЗИРАНИ ЛОЗАРО-
ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ С 
НАМАЛЕНО АЛКОХОЛНО 
СЪДЪРЖАНИЕ 
(1) „Ароматизиран лозаро-
винарски продукт с намалено 
алкохолно съдържание“ или „с 
намалено алкохолно съдържание“ 
(предшествано от наименованието 
на лозаро-винарския продукт, 
използван за производството му)“ 
Продукти, съответстващи на 
определението, установено в член 3, 
параграф 5.“

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 119, параграф 1, буква и), член 
119, параграф 4 и член 122, параграф 1, 
буква б), подточка vi), се прилагат от 
[5 години] след публикуването на 
настоящия регламент.
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