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Изменение 1
Oreste Rossi

Проектостановище
Предложение 6

Проектостановище Изменение

6. въвеждането на различни равнища
на защита на европейските 
наименования за качество би могло да 
доведе до несправедливи ситуации, 
най-вече ако се вземат предвид 
предимно икономически критерии;
счита при все това, че всички 
географски указания трябва да се 
ползват от еднаква степен на 
признание;

6. счита, че двойното равнище на 
защита (национална и общностна) би 
могло да бъде един от 
инструментите за избягване на 
засилващото се търсене на ЗНП и 
ЗГУ за производства от малък мащаб 
или продукти с изцяло местно 
разпространение; също така счита, 
че въпреки че националната защита, 
основаваща се на същите селективни 
критерии, посочени в Регламент (ЕО) 
№ 510/2006, но управлявани 
национално от отделните държави-
членки чрез използване на национални 
процедури, не гарантира защита на 
европейско равнище, тя би дала 
възможност продуктите да се 
установят на местните пазари и би 
позволила достъп до програми за 
селско развитие, без да поражда 
конфликт с признатите на 
общностно равнище наименования за 
произход;

Or. it

Изменение 2
Bas Eickhout

Проектостановище
Предложение 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Европейската комисия да 
договори създаването на 
международен регистър на 

заличава се
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географските указания в рамките на 
Световната търговска организация и 
подкрепя намерението на Комисията 
да включи географските указания в 
търговското споразумение за борба 
срещу фалшифицирането, както и в 
предмета на дейност на бъдещия 
европейски център за мониторинг на 
фалшифицирането и пиратството;

Or. it

Изменение 3
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Проектостановище
Предложение 7 а (ново)

Проектостановище Изменение

7а. подчертава, че при преговорите в 
СТО Комисията трябва да се стреми 
да постигне споразумение относно 
нетърговските аспекти, което да 
гарантира, че вносните 
селскостопански продукти отговарят 
на същите общностни изисквания в 
областта на безопасността на 
храните, хуманното отношение към 
животните и опазването на 
околната среда като произведените в 
ЕС селскостопански продукти;

Or. en

Изменение 4
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Проектостановище
Предложение 8

Проектостановище Изменение

8. застъпва се за доброволното указване 8. застъпва се за доброволното указване 
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на произхода на суровините в 
преработените хранителни продукти и 
се противопоставя на задължителното 
посочване на мястото на произход на 
селскостопанските продукти, тъй за 
европейската промишленост като това 
би предполагало високи разходи, които 
биха били диспропорционални спрямо 
потенциалната добавена стойност, 
произтичаща от тази мярка; съзнава, че 
европейската промишленост трябва вече 
да отговаря на стриктни изисквания по 
отношение на етикетирането, за да 
предоставя достоверна информация на 
потребителите;

на произхода на суровините в 
преработените хранителни продукти и 
се противопоставя на задължителното 
посочване на мястото на произход на 
селскостопанските продукти в 
преработените и непреработените 
храни, тъй за европейската
промишленост като това би 
предполагало високи разходи, които 
биха били диспропорционални спрямо 
потенциалната добавена стойност, 
произтичаща от тази мярка; съзнава, че 
европейската промишленост трябва вече 
да отговаря на стриктни изисквания по 
отношение на етикетирането, за да 
предоставя достоверна информация на 
потребителите;

Or. en

Изменение 5
Bas Eickhout

Проектостановище
Предложение 8

Проектостановище Изменение

8. застъпва се за доброволното 
указване на произхода на суровините в 
преработените хранителни продукти 
и се противопоставя на 
задължителното посочване на 
мястото на произход на 
селскостопанските продукти, тъй за 
европейската промишленост като 
това би предполагало високи разходи, 
които биха били диспропорционални 
спрямо потенциалната добавена 
стойност, произтичаща от тази 
мярка; съзнава, че европейската 
промишленост трябва вече да 
отговаря на стриктни изисквания по 
отношение на етикетирането, за да 
предоставя достоверна информация 
на потребителите; 

8. подчертава, че указването на 
страната на произход на даден 
хранителен продукт следва да се 
предвиди за хранителните продукти, 
съдържащи една съставка, а за 
хранителните продукти, съдържащи 
няколко съставки, това следва да се 
предвиди за основната съставка, 
както и за характеризиращата/е 
съставка/и; подчертава, че за месото 
и храните, съдържащи месо, при 
указването на страната на произход 
следва да се вземе предвид мястото на 
раждане, отглеждане и умъртвяване;
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Or. en

Изменение 6
Oreste Rossi

Проектостановище
Предложение 8

Проектостановище Изменение

8. застъпва се за доброволното
указване на произхода на суровините в 
преработените хранителни продукти и 
се противопоставя на 
задължителното посочване на 
мястото на произход на 
селскостопанските продукти, тъй за 
европейската промишленост като
това би предполагало високи разходи, 
които биха били диспропорционални 
спрямо потенциалната добавена 
стойност, произтичаща от тази 
мярка; съзнава, че европейската 
промишленост трябва вече да 
отговаря на стриктни изисквания по 
отношение на етикетирането, за да 
предоставя достоверна информация на 
потребителите;

8. подчертава необходимостта от 
задължително указване на произхода 
на първичните съставки в 
преработените хранителни продукти и 
на мястото на произход на 
селскостопанските продукти, тъй като
много потребители придават голямо 
значение на подобна информация;

Or. it

Изменение 7
Esther de Lange

Проектостановище
Предложение 8

Проектостановище Изменение

8. застъпва се за доброволното указване 
на произхода на суровините в 
преработените хранителни продукти и 
се противопоставя на задължителното 
посочване на мястото на произход на 
селскостопанските продукти, тъй за 

8. застъпва се за доброволното указване 
на произхода на суровините в 
преработените хранителни продукти и 
се противопоставя на задължителното 
посочване на мястото на произход на 
селскостопанските продукти, тъй като
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европейската промишленост като това 
би предполагало високи разходи, които 
биха били диспропорционални спрямо 
потенциалната добавена стойност, 
произтичаща от тази мярка; съзнава, че 
европейската промишленост трябва вече 
да отговаря на стриктни изисквания по 
отношение на етикетирането, за да 
предоставя достоверна информация на 
потребителите;

за европейската промишленост това би 
предполагало високи разходи, които 
биха били диспропорционални спрямо 
потенциалната добавена стойност, 
произтичаща от тази мярка; съзнава, че 
европейската промишленост трябва вече 
да отговаря на стриктни изисквания по 
отношение на етикетирането, за да 
предоставя достоверна информация на 
потребителите; счита, че 
доброволното указване на произхода 
на суровините не следва да бъде 
пречка за вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 8
Holger Krahmer, Britta Reimers, Johannes Cornelis van Baalen

Проектостановище
Предложение 8 а (ново)

Проектостановище Изменение

8а. счита, че политиката за 
качеството на селскостопанските 
продукти, например за 
етикетирането, следва да бъде 
съгласувана с другото 
законодателство на ЕС, което има 
отношение към въпроса; счита, че 
политиката за качеството на 
селскостопанските продукти следва 
да се провежда така, че да отчита 
разходите за новата политика, както 
и спецификата на отделни сектори, 
като например сектора на 
преработените селскостопански 
продукти;

Or. en
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Изменение 9
Christa Klaß, Esther de Lange

Проектостановище
Предложение 10 а (ново)

Проектостановище Изменение

10а. счита, че селскостопанските 
продукти от ЕС сами по себе си 
отговарят на нормата за качество, 
тъй като се произвеждат съобразно 
законодателните разпоредби на ЕС 
относно качеството на продуктите, 
устойчивото производство и 
критериите, свързани с околната 
среда и здравето (кръстосано 
спазване); освен това чрез 
отглеждането на селскостопански 
продукти се запазват културните 
пейзажи на Европа; предвид тези 
изисквания следва да бъде възможен 
етикет за качество „отгледан 
(произведен, направен) в Европа“;

Or. de

Изменение 10
Esther de Lange

Проектостановище
Предложение 11

Проектостановище Изменение

11. приветства намерението на 
Комисията да създаде ново екологично 
лого на Европейския съюз, чрез което да 
се премахнат препятствията пред 
търговията с тези продукти на единния 
пазар; застъпва се за приемането на 
инициативи, необходими за 
стимулиране на търговията с 
биологични продукти на международно 
равнище;

11. приветства намерението на 
Комисията да създаде ново екологично 
лого на Европейския съюз, чрез което да 
се премахнат препятствията пред 
търговията с тези продукти на единния 
пазар; застъпва се за приемането на 
инициативи, необходими за 
стимулиране на търговията с 
биологични продукти на международно 
равнище; счита, че продуктите от 
трети държави следва да отговарят 
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на същите изисквания, за да получат 
новото екологично лого на ЕС, и че 
контролът следва да се засили;

Or. en

Изменение 11
Esther de Lange

Проектостановище
Предложение 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че е необходимо да се 
поощрят други производствени 
методи, съобразени с опазването на 
околната среда, по подобие на 
„интегрираното производство“; 
подчертава, че въвеждането на 
законодателство на европейско 
равнище относно интегрираното 
производство би придало по-голяма 
видимост на европейските 
селскостопански производители и 
животновъди в областта на 
безопасността на храните, околната 
среда и хуманното отношение към 
животните спрямо вноса от трети 
държави; застъпва се за провеждане 
успоредно с това на кампания за 
насърчаване и маркетинг на 
европейското интегрирано 
производство;

12. счита, че е необходимо да се 
поощри доброволното етикетиране
на други производствени методи, 
съобразени с опазването на околната 
среда и хуманното отношение към 
животните, по подобие на 
„интегрираното производство“ - „паша 
на открито“ и „планинско селско 
стопанство“;

Or. en

Изменение 12
Bas Eickhout

Проектостановище
Предложение 12
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Проектостановище Изменение

12. счита, че е необходимо да се 
поощрят други производствени 
методи, съобразени с опазването на 
околната среда, по подобие на 
„интегрираното производство“;
подчертава, че въвеждането на 
законодателство на европейско 
равнище относно интегрираното 
производство би придало по-голяма 
видимост на европейските 
селскостопански производители и 
животновъди в областта на 
безопасността на храните, околната 
среда и хуманното отношение към 
животните спрямо вноса от трети 
държави; застъпва се за провеждане 
успоредно с това на кампания за 
насърчаване и маркетинг на 
европейското интегрирано 
производство;

12. счита, че е необходимо да се 
поощри биологичното земеделие като 
производствен метод, съобразен с 
опазването на околната среда; затова се
застъпва за провеждане на кампания за 
насърчаване и маркетинг на 
биологичното земеделие;

Or. de

Изменение 13
Horst Schnellhardt

Проектостановище
Предложение 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че е необходимо да се 
поощрят други производствени методи, 
съобразени с опазването на околната 
среда, по подобие на „интегрираното 
производство“; подчертава, че 
въвеждането на законодателство на 
европейско равнище относно 
интегрираното производство би придало 
по-голяма видимост на европейските 
селскостопански производители и 
животновъди в областта на 
безопасността на храните, околната 

12. (не се отнася до бълг. текст)
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среда и хуманното отношение към 
животните спрямо вноса от трети 
държави; застъпва се за провеждане 
успоредно с това на кампания за 
насърчаване и маркетинг на 
европейското интегрирано 
производство;

Or. de

Изменение 14
Esther de Lange

Проектостановище
Предложение 12 а(ново)

Проектостановище Изменение

12а. счита, че е важно да има 
уеднаквени определения за 
предоставената допълнителна 
информация, като например 
въглеродния отпечатък;

Or. en

Изменение 15
Esther de Lange

Проектостановище
Предложение 12 б (ново)

Проектостановище Изменение

12б. счита, че следва да се обмислят и 
алтернативни методи за 
предоставяне на информация, като 
например чрез интернет или върху 
касовата бележка; 

Or. en
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Изменение 16
Bas Eickhout

Проектостановище
Предложение 14

Проектостановище Изменение

14. изразява съжаление, че Комисията 
не посочва в своето съобщение 
необходимостта от подкрепа на 
насърчителните мерки, които са 
толкова необходими за 
рентабилизиране на положените от 
европейските селскостопански 
производители усилия в областта на 
качеството, безопасността на 
храните и околната среда. Счита, че 
насърчителните инструменти, с които 
разполага Европейският съюз трябва да 
бъдат преразгледани, за да се подобри 
тяхната ефективност; предлага в този 
смисъл въведените наскоро помощи за 
насърчаване в сектора на 
винопроизводството да се приложат 
за пазара на Европейския съюз;

14. изразява съжаление, че Комисията 
не посочва в своето съобщение 
необходимостта от подкрепа на 
насърчителни мерки за устойчиви 
методи на производство; счита, че 
насърчителните инструменти, с които 
разполага Европейският съюз трябва да 
бъдат преразгледани, за да се подобри 
тяхната ефективност; 

Or. de

Изменение 17
Bas Eickhout

Проектостановище
Предложение 15 а(ново)

Проектостановище Изменение

15а. приканва Комисията да 
представи предложение за критерии 
за социални и етични съображения и 
съображения, свързани с околната 
среда, във връзка с етикетирането на 
хранителните продукти.

Or. de
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