
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2014 НА КОМИСИЯТА 

от 11 март 2014 година 

за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отно
шение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно 
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 31, параграфи 3 и 4 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С Регламент (ЕС) № 1151/2012 се създава схема за незадължителни термини за качество с цел да се улесни предос
тавянето на информация в рамките на вътрешния пазар за добавящите стойност характеристики или специфики на 
селскостопанските продукти от техните производители. В същия регламент се определят условията за използването 
на незадължителния термин за качество „планински продукт“, като Комисията се оправомощава да приема делеги
рани актове относно дерогациите от тези условия за използване в надлежно обосновани случаи и с цел отчитане 
на природните ограничения, които влияят върху селскостопанското производство в планинските райони. Също 
така по силата на регламента Комисията се оправомощава да приема делегирани актове за установяване на методи 
на производство и други критерии, които са от значение за използването на посочения термин. 

(2)  С цел да се предотврати риск от въвеждане в заблуда на потребителите следва да се уточни използването на 
термина „планински продукт“ за продукти от животински произход. За продукти, добити от животни, като 
например мляко и яйца, производството следва да се извършва в планински райони. За продукти, произведени от 
животни, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони. Тъй като животновъ
дите често купуват млади животни, тези животни следва да прекарат най-малко последните две трети от живота си 
в планински райони. 

(3)  Смяната на пасищата, включително между планински към непланински и обратно, се практикува в много райони 
на Съюза с цел използването на сезонната паша. По този начин се гарантира запазването на пасищата, разположени 
на по-голяма височина, които не са подходящи за целогодишна паша, и на традиционните културни ландшафти в 
планинските райони. Наред с това смяната на пасищата носи преки ползи за околната среда, например чрез нама
ляване на риска от ерозия и лавини. С цел да се насърчи продължителната практика на смяна на пасищата, следва 
също така използването на термина „планински продукт“ да се разреши за продукти, произведени от отглеждани 
при такава практика животни, които са прекарали поне една четвърт от жизнения си цикъл на пасища в 
планински райони. 

(4)  За да се гарантира, че фуражите за селскостопански животни са с произход главно от планински райони, следва да 
се уточни, че по принцип е необходимо поне половината от годишната дажба храна на животните, изразена в 
процент сухо вещество, да е съставена от фуражи с произход от планински райони. 

(5)  Тъй като наличните фуражи на преживните животни в планинските райони съставляват повече от половината от 
годишната им дажба храна, в техния случай този дял следва да бъде по-висок. 

(6)  Поради природни ограничения и поради факта, че произведените в планинските райони фуражи са предназначени 
предимно за преживни животни, в момента само малка част от фуражите за свине е с произход от планинските 
райони. За да се постигне необходимият баланс между двете цели на термина „планински продукт“, посочени в 
съображение 45 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, и да се гарантира, че свиневъдството в планинските райони 
може да продължи и по този начин да се запази селскостопанското производство, дялът на фуражите за свине с 
произход от тези райони следва да бъде по-малко от половината от годишната им дажба храна. 

(7)  Ограниченията по отношение на фуражите при животни, отглеждани при смяна на пасищата, следва да се 
прилагат, докато животните пребивават в планински райони. 

(8)  Тъй като тази практика се прилага и при кошерите, използването на термина „планински продукт“ следва да се 
уточни и по отношение на продуктите от пчеларство. Независимо от това, понеже захарта, служеща за храна на 
пчелите, обикновено не е с произход от планински райони, по отношение на пчелите не се прилагат хранителни 
ограничения. 

(9)  С цел да се предотврати риск от въвеждане в заблуда на потребителите терминът „планински продукт“ следва да се 
използва за продукти от растителен произход само когато растенията са отглеждани в планински райони. 
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(10)  Следва да се разреши преработените продукти да съдържат суровини като захар, сол или билки, които не могат да 
бъдат произведени в планински райони, при условие че те не представляват повече от 50 % от общото тегло на 
съставките. 

(11)  В планинските райони в определени части на Съюза липсват достатъчно съоръжения за производство на мляко и 
млечни продукти от сурово мляко, за клане на животни и разфасоване и обезкостяване на кланични трупове и за 
пресоване на маслиново масло. Природните ограничения влияят върху наличността на подходящи съоръжения и 
затрудняват процеса на преработка в планинските райони. Преработката на други места в близост до планинските 
райони не променя естеството на преработените продукти по отношение на планинския им произход. Поради това 
следва да се разреши терминът „планински продукт“ да се използва за такива продукти, когато преработката им се 
извършва извън планинските райони. С оглед на местоположението на преработвателните съоръжения в някои 
държави членки и необходимостта да се задоволят очакванията на потребителите, преработвателните дейности 
следва да се извършват в радиус от 30 km от съответните планински райони. 

(12)  Освен това, за да се позволи на съществуващите съоръжения за производство на мляко и млечни продукти да 
продължат дейността си, следва да се разреши използването на термина „планински продукт“ само по отношение 
на онези от тях, които са били действащи към датата на влизане в сила на Регламент (ЕС) № 1151/2012. Тъй като 
разпределението на тези съоръжения в планинските райони не е равномерно, на държавите членки следва да се 
разреши да налагат по-строги изисквания за разстояние или изобщо да премахнат тази възможност, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Продукти от животински произход 

1. Терминът „планински продукт“ може да се използва за продукти, добити от животни, в планински райони по 
смисъла на член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, и преработени в такива райони. 

2. Терминът „планински продукт“ може да се използва за продукти, произведени от животни, които най-малко през 
последните две трети от живота си са отглеждани в посочените планински райони, ако продуктите са преработени в 
такива райони. 

3. Чрез дерогация от параграф 2 терминът „планински продукт“ може да се използва за продукти, произведени от 
животни, отглеждани при смяна на пасищата, които през поне една четвърт от живота си са отглеждани на пасища в 
планински райони. 

Член 2 

Фуражи 

1. За целите на член 31, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 фуражите за селскостопански животни 
се считат за произхождащи главно от планинските райони, ако дялът на годишната дажба фуражи, които не могат да 
бъдат произведени в планински райони, изразен в процент сухо вещество, не надвишава 50 %, а в случаите на преживни 
животни — 40 %. 

2. Чрез дерогация от параграф 1 дялът на фуражите за свине, които не могат да бъдат произведени в планински 
райони, изразен в процент сухо вещество, не надвишава 75 % от годишната дажба храна на животните. 

3. Параграф 1 не се прилага по отношение на фуражи за посочените в член 1, параграф 3 животни, отглеждани при 
смяна на пасищата, когато отглеждането им се извършва извън планинските райони. 

Член 3 

Продукти от пчеларство 

1. Терминът „планински продукт“ може да се използва за продукти от пчеларство, ако пчелите са събирали нектар и 
полен само в планински райони. 

2. Чрез дерогация от член 31, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 не се изисква захарта, служеща за 
храна на пчелите, да е с произход от планински райони. 
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Член 4 

Продукти от растителен произход 

Чрез дерогация от член 31, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 терминът „планински продукт“ може да 
се използва за продукти от растителен произход само когато растенията са отглеждани в планински райони по смисъла на 
член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. 

Член 5 

Съставки 

Когато се използват в продуктите, посочени в членове 1 и 4, следните съставки могат да бъдат с произход извън планин
ските райони, при условие че не представляват повече от 50 % от общото тегло на съставките: 

а)  продукти, които не са изброени в приложение I към Договора; и 

б)  билки, подправки и захар. 

Член 6 

Преработвателни дейности извън планинските райони 

1. Чрез дерогация от член 31, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и член 1, параграфи 1 и 2 от 
настоящия регламент следните преработвателни дейности може да се извършват и извън планинските райони, при условие 
че разстоянието от съответния планински район не превишава 30 km: 

а)  преработвателни дейности за производство на мляко и млечни продукти в преработвателни съоръжения, действащи 
към 3 януари 2013 г.; 

б)  клане на животни и разфасоване и обезкостяване на кланични трупове; 

в)  пресоване на маслиново масло. 

2. По отношение на продукти, преработвани на тяхна територия, държавите членки могат да решат, че дерогацията в 
параграф 1, буква а) няма да се прилага или че e необходимо преработвателните съоръжения да бъдат разположени в 
радиус от по-малко от 30 km от съответния планински район. 

Член 7 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 11 март 2014 година. 

За Комисията 

Председател 
José Manuel BARROSO  

19.6.2014 г. L 179/25 Официален вестник на Европейския съюз BG    


	Съдържание
	РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 май 2014 година относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (2014/369/ЕС) 
	РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 663/2014 НА СЪВЕТА от 5 юни 2014 година за замяна на приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност 
	ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 664/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби 
	ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ 
	ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 666/2014 НА КОМИСИЯТА от 12 март 2014 година за установяване на съществени изисквания за система на Съюза за инвентаризация и за отчитане на промените в потенциалите за глобално затопляне и международно възприетите указания за инвентаризация в съответствие с Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 
	ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 667/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурните правила относно санкциите, налагани на регистрите на трансакции от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, включително правилата относно правото на защита и временни разпоредби (текст от значение за ЕИП) 
	РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 668/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 юни 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни 
	РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 669/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2014 година за разрешаване на калциев D-пантотенат и D-пантенол като фуражни добавки за всички животински видове (текст от значение за ЕИП) 
	РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 670/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци 
	РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 671/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2014 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2014 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо 
	РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 672/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2014 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на юни 2014 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо 
	РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 673/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 юни 2014 година относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник (ЕЦБ/2014/26) 
	РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ № 20/14/COL от 29 януари 2014 година за деветдесет и второ изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ 
	РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ № 21/14/COL от 29 януари 2014 година за деветдесет и трето изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ 

