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Изменение 1
Барбара Вайлер

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава отговорността на 
Европейския съюз в световен мащаб и 
в тази връзка обръща внимание на 
значението на определянето на горна 
граница на дела на биогоривата от 
царевица, рапица, палмово масло и соя 
в цялостното потребление на гориво; 
освен това приканва държавите 
членки да ратифицират 
допълнителния протокол към пакта 
на ООН за икономическите, 
социалните и културните права, в 
който е залегнало правото на храна; 
очаква, че на европейско равнище 
възможно най-скоро ще бъдат приети 
задължителни разпоредби в рамките
директивата относно пазарите за 
финансови инструменти, с които ще 
се ограничат спекулациите с храни и 
земеделски площи;

Or. de

Изменение 2
Барбара Вайлер

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. обръща внимание на належащия 
проблем със заграбването на земя на 
фона на световната продоволствена 
криза; призовава в този връзка за 
създаването на публичен европейски 
регистър, в който да се вписват 
всички участия на заинтересованите 
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страни в заграбването на земя;

Or. de

Изменение 3
Адам Белан

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предстоящия акт за 
изпълнение на Комисията относно 
етикетирането за произход на всички 
меса и за оценка на въздействието на 
етикетирането за произход на месото, 
използвано като съставка; изразява 
обаче загриженост във връзка с това, 
че бъдещото законодателство в тази 
област може да доведе до увеличаване 
на разходите за МСП и за 
потребителите;

2. приветства предстоящия акт за 
изпълнение на Комисията относно 
етикетирането за произход на всички 
меса и за оценка на въздействието на 
етикетирането за произход на месото, 
използвано като съставка; подчертава, 
че всяко законодателство в тази 
област трябва да бъде обосновано от 
потребностите на пазара, за да не се 
подкопава конкуренцията и да не се 
ограничава достъпът до пазара на 
нови, по-малки предприятия или до 
увеличаване на разходите за МСП и за 
потребителите;

Or.pl

Изменение 4
Барбара Вайлер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предстоящия акт за 
изпълнение на Комисията относно 
етикетирането за произход на всички 
меса и за оценка на въздействието на 
етикетирането за произход на месото, 

2. приветства предстоящия акт за 
изпълнение на Комисията относно 
етикетирането за произход на всички 
меса и за оценка на въздействието на 
етикетирането за произход на месото, 
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използвано като съставка; изразява 
обаче загриженост във връзка с това, че 
бъдещото законодателство в тази област 
може да доведе до увеличаване на 
разходите за МСП и за потребителите;

използвано като съставка; изразява 
обаче загриженост във връзка с това, че 
бъдещото законодателство в тази област 
може да доведе до увеличаване на 
разходите за МСП и за потребителите; 
МСП следва да получат финансова 
подкрепа, за да се справят с 
допълнителните разходи;

Or. en

Изменение 5
Анна Мария Кораца Билд, Илдико Гал-Пелц, Андреас Шваб

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предстоящия акт за 
изпълнение на Комисията относно 
етикетирането за произход на всички 
меса и за оценка на въздействието на 
етикетирането за произход на месото, 
използвано като съставка; изразява 
обаче загриженост във връзка с това, че 
бъдещото законодателство в тази област 
може да доведе до увеличаване на 
разходите за МСП и за потребителите;

2. приветства предстоящия акт за 
изпълнение на Комисията относно
етикетирането за произход на всички 
меса и за оценка на въздействието на 
етикетирането за произход на месото, 
използвано като съставка; подчертава 
значението на ясните, хармонизирани 
правила и призовава държавите 
членки да ги въведат бързо и 
съгласувано в целия ЕС; изразява обаче 
загриженост във връзка с това, че 
бъдещото законодателство в тази област 
може да доведе до увеличаване на 
разходите за МСП и за потребителите;

Or. en

Изменение 6
Адам Белан

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да се 
спечели отново доверието на 
потребителите в единния пазар за 
храни; посочва, че пътят напред е по-
скоро чрез саморегулирането, по-
доброто законодателство и дейностите 
за упражняване на ефективен 
контрол, отколкото чрез 
изготвянето на ново 
законодателство;

3. подчертава необходимостта да се 
спечели отново доверието на 
потребителите в единния пазар за храни;
подчертава, че това може да бъде 
постигнато, наред с другото, чрез 
укрепване на съществуващите 
системи за прилагане на правото и 
контрол; посочва, че не 
умножаването на разпоредбите, а по-
доброто и прозрачно законодателство и
успешното му прилагане ще бъдат 
най-добрите стъпки в тази посока;

Or.pl

Изменение 7
Кирякос Триандафилидис

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да се 
спечели отново доверието на 
потребителите в единния пазар за храни; 
посочва, че пътят напред е по-скоро 
чрез саморегулирането, по-доброто 
законодателство и дейностите за 
упражняване на ефективен контрол,
отколкото чрез изготвянето на ново 
законодателство;

3. подчертава необходимостта да се 
спечели отново доверието на 
потребителите в единния пазар за храни; 
посочва, че саморегулирането на пазара 
претърпя провал, тъй като 
философията на увеличаване на 
печалбите влиза в пряк сблъсък с 
интересите и стремежите на 
европейските граждани; по-доброто 
законодателство и дейностите за 
упражняване на ефективен контрол,
както и ново законодателство, когато 
е необходимо, било по въпроси, 
свързани с подвеждащо етикетиране
или с безопасността, е 
предпочитаният път напред;

Or. el
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Изменение 8
Адам Белан

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. насърчава държавите членки да 
работят за по-добра координация 
между органите за санитарен надзор 
в отделните страни в ЕС, тъй като
често отсъствието на адекватен 
обмен на информация оставя 
открехната вратичка за 
недобросъвестни участници във 
веригата на доставки;

Or.pl

Изменение 9
Йорго Хадзимаркакис

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава държавите членки да 
гарантират, че са заделени 
достатъчно средства за 
извършването на официален контрол, 
включително внезапни и независими 
проверки, осъществявани от добре 
оборудван и обучен персонал;

Or. en
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Изменение 10
Анна Мария Кораца Билд, Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. признава значението на 
внезапните и независимите проверки, 
осъществявани от добре оборудван и 
обучен персонал; призовава 
държавите членки да гарантират, че 
за официалния контрол са заделени 
достатъчно ресурси; подчертава, че 
ефективните проверки и инспекции 
следва да се извършват по начин, 
който не създава допълнителна 
административна тежест или 
отрицателно въздействие върху 
МСП;

Or. en

Изменение 11
Анна Мария Кораца Билд, Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че прегледът на 
Комисията относно официалния 
контрол предвижда икономически 
мерки за възпиране на имамите; 
подчертава обаче, че санкциите, които 
се прилагат понастоящем в сектора на 
храните, не са подходящи за възпиране 
на измамите; следователно призовава 
настоятелно Комисията и държавите 
членки да въведат по-строги и по-
разубеждаващи санкции;

5. приветства факта, че прегледът на 
Комисията относно официалния 
контрол предвижда икономически 
мерки за възпиране на измамите; 
подчертава обаче, че санкциите, които 
се прилагат понастоящем в сектора на 
храните, не са подходящи за възпиране 
на измамите; следователно призовава 
настоятелно Комисията и държавите 
членки да въведат по-строги, 
съразмерни и по-разубеждаващи 
санкции;

Or. en
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Изменение 12
Барбара Вайлер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства факта, че прегледът на 
Комисията относно официалния 
контрол предвижда икономически 
мерки за възпиране на имамите; 
подчертава обаче, че санкциите, които 
се прилагат понастоящем в сектора на 
храните, не са подходящи за възпиране 
на измамите; следователно призовава 
настоятелно Комисията и държавите 
членки да въведат по-строги и по-
разубеждаващи санкции;

5. приветства факта, че прегледът на 
Комисията относно официалния 
контрол предвижда икономически 
мерки за възпиране на измамите; 
подчертава обаче, че санкциите, които 
се прилагат понастоящем в сектора на 
храните, не са подходящи за възпиране 
на измамите; следователно призовава 
настоятелно Комисията и държавите 
членки да въведат по-строги и по-
разубеждаващи санкции, както и да 
предвидят контрол без 
предупреждение на всички места от
веригата на предлагането на храни;

Or. de

Изменение 13
Барбара Вайлер

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
подобряване на информационния 
поток за справяне с престъпленията 
в областта на храните, например 
създаване на специализирани 
криминални звена, по-добър 
мониторинг и събиране на данни и 
координирана структура за интернет 
наблюдение;
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Изменение 14
Анна Мария Кораца Билд, Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост във връзка с 
това, че измамите рядко водят до 
предприемането на правни действия; 
изтъква необходимостта от подобряване 
на сътрудничеството между всички 
съответни публични органи и 
стопанските субекти от хранителния 
сектор; подчертава необходимостта 
уменията в областта на борбата срещу 
измамите да бъдат подобрени и да бъдат 
по-скоро проактивни, отколкото 
ответни.

6. изразява загриженост във връзка с 
това, че измамите рядко водят до 
предприемането на правни действия; 
изтъква необходимостта от по-добро 
определяне на приоритетите при
тези разследвания и подобряване на 
сътрудничеството между всички 
съответни публични органи (напр. 
Службата по хранителен и 
ветеринарен контрол, ОЛАФ, 
митническите и правоприлагащите 
органи) и стопанските субекти от 
хранителния сектор; подчертава 
необходимостта уменията (напр. ИТ 
инструментите) в областта на борбата 
срещу измамите да бъдат подобрени и 
да бъдат по-скоро проактивни, 
отколкото ответни.

Or. en

Изменение 15
Барбара Вайлер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява загриженост във връзка с 
това, че измамите рядко водят до 
предприемането на правни действия; 
изтъква необходимостта от подобряване 
на сътрудничеството между всички 
съответни публични органи и 

6. изразява загриженост във връзка с 
това, че измамите рядко водят до 
предприемането на правни действия; 
изтъква необходимостта от подобряване 
на сътрудничеството между всички 
съответни публични органи и 
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стопанските субекти от хранителния 
сектор; подчертава необходимостта 
уменията в областта на борбата срещу 
измамите да бъдат подобрени и да бъдат 
по-скоро проактивни, отколкото 
ответни.

стопанските субекти от хранителния 
сектор, по-специално по отношение на 
трансграничните измами; подчертава 
необходимостта уменията в областта на 
борбата срещу измамите да бъдат 
подобрени и да бъдат по-скоро 
проактивни, отколкото ответни;
подчертава, че е необходимо да се 
засилят по-специално ресурсите на 
органите за безопасност на храните и 
ветеринарните органи, за да може да 
се гарантира всеобхватен контрол и 
по този начин ефективна борба с 
измамите с храни.

Or. de


