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Изменение 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва неравномерното 
разпределение на силите във веригата на 
предлагане на храни между 
производителите, преработвателите и 
търговците на дребно, което се дължи 
на различия в икономическия мащаб, 
пазарната мощ и положението във 
веригата; подчертава, че балансираните 
търговски отношения ще подобрят 
функционирането на веригата на 
предлагане на храни и ще бъдат в полза 
на потребителите;

1. изразява съжаление относно 
неравномерното разпределение на 
силите във веригата на предлагане на 
храни между слабата позиция на 
производителите при воденето на 
преговори и силната позиция на 
търговците, търговците на едро, 
заведенията за обществено хранене, 
преработвателите, търговците на дребно 
и веригите от супермаркети, което се 
дължи, наред с другото, на липсата на 
ефективност и координация между 
организациите на производителите, 
както и на различия в икономическия 
мащаб, пазарната мощ и положението 
във веригата; подчертава, че 
балансираните търговски отношения ще 
подобрят функционирането на веригата 
на предлагане на храни и ще бъдат в 
полза на потребителите, както и на 
производителите;

Or. fr

Изменение 2
George Lyon

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва неравномерното
разпределение на силите във веригата 
на предлагане на храни между 
производителите, преработвателите и 

1. отбелязва значителното 
неравномерно разпределение на силите 
при воденето на преговори между 
производителите, преработвателите и 
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търговците на дребно, което се дължи 
на различия в икономическия мащаб, 
пазарната мощ и положението във 
веригата; подчертава, че балансираните 
търговски отношения ще подобрят 
функционирането на веригата на 
предлагане на храни и ще бъдат в полза 
на потребителите;

търговците на дребно във веригата на 
предлагане на храни, което се дължи 
на редица фактори, включително
икономическия мащаб, пазарната мощ и 
положението във веригата; подчертава, 
че балансираните търговски отношения 
ще подобрят функционирането на 
веригата на предлагане на храни и ще 
бъдат в полза на всички стопански 
субекти, включително на 
потребителите;

Or. en

Изменение 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва неравномерното 
разпределение на силите във веригата
на предлагане на храни между 
производителите, преработвателите и 
търговците на дребно, което се дължи 
на различия в икономическия мащаб, 
пазарната мощ и положението във 
веригата; подчертава, че балансираните 
търговски отношения ще подобрят 
функционирането на веригата на 
предлагане на храни и ще бъдат в полза 
на потребителите;

1. отбелязва неравномерното 
разпределение на силите в цялата 
верига на предлагане на храни между 
участниците на първичния пазар, 
първичните производители, 
преработвателите и търговците на 
дребно, което се дължи на различия в 
икономическия мащаб, пазарната мощ и 
положението във веригата; подчертава, 
че балансираните търговски отношения 
ще подобрят функционирането на 
веригата на предлагане на храни и ще 
бъдат в полза на потребителите;

Or. en

Изменение 4
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите-членки да 
създадат комитет за наблюдение на 
национално равнище, 
председателстван от компетентния 
министър, за проучване на приходите 
и конкурентоспособността във 
веригата на предлагане на храни, 
както и пазарите и ограниченията, 
специфични за всяка основна част от 
веригата; тези национални 
комитети ще имат за крайна цел 
осигуряването на по-добра 
информация за производителите и 
изготвянето на предложения за 
консолидиране на броя на 
организациите, представляващи 
интересите на производителите, 
така че да се подобри тяхната 
институционална рамка и 
ефективност при воденето на 
търговски преговори и да се 
предостави подкрепа за обучението на 
земеделските производители в 
областта на стратегическото 
планиране;

Or. fr

Изменение 5
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. насърчава доставчиците, особено 
земеделските производители, да се 
превърнат в по-ефективни участници 
във веригата на предлагането чрез 
тяхното самоорганизиране в 
кооперации, така че да се увеличат 
техните сили при воденето на 
преговори; насърчава последните 
предварително да инвестират във 



PE441.249v01-00 6/24 AM\815858BG.doc

BG

веригата на предлагането, така че да 
се възползват от добавената 
стойност на техните продукти;

Or. en

Изменение 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава Комисията да включи, в 
своя анализ на проблемите, свързани с 
веригата на предлагане на храни, 
въздействието на новите участници 
във веригата, които се специализират 
в съвременните форми на приготвяне 
и доставяне на храна, по-специално в 
сектора на заведенията за 
обществено хранене; призовава 
Комисията да определи пазарните 
дялове на тези нови участници в 
целия Европейски съюз и да проучи 
различията в пазарното поведение 
между тези участници и 
традиционните участници във 
веригата; призовава Комисията да 
публикува доклад и, по 
целесъобразност, да предложи мерки 
за насърчаване на по-добро 
съответствие на този сектор с 
европейските правила на конкуренция, 
както и с добрите търговски и 
договорни практики;

Or. fr
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Изменение 7
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че асиметричната реакция, 
наблюдавана между промените на 
цените на основните селскостопански 
продукти и потребителските цени на 
храните, има отрицателни 
последствия за веригата на предлагане 
на храни, тъй като може да
възпрепятства потребителите да се 
възползват от по-ниски цени; 
подчертава, че повишаването на 
прозрачността по веригата е от основно 
значение, за да се подобри 
конкуренцията и устойчивостта спрямо 
нестабилността на цените;

2. счита, че асиметричната реакция, 
наблюдавана между промените на 
цените на основните селскостопански 
продукти и потребителските цени на 
храните, представлява неопровержимо 
доказателство, че пазарните 
механизми във веригата на предлагане 
на храни очевидно не функционират 
правилно, което, от една страна, 
възпрепятства потребителите да се 
възползват от по-ниски цени, а от друга 
страна показва, че земеделските 
производители не получават 
справедливи доходи в сравнение с 
печалбите, често в голям размер, 
които реализират следващите 
участници във веригата на предлагане 
на храни, когато цените на 
суровините се повишат; подчертава, 
че повишаването на прозрачността по 
веригата е от основно значение, за да се 
подобри конкуренцията и устойчивостта 
спрямо нестабилността на цените;

Or. fr

Изменение 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че асиметричната реакция, 
наблюдавана между промените на 
цените на основните селскостопански 
продукти и потребителските цени на 

2. счита, че асиметричната реакция, 
наблюдавана между промените на 
цените на основните селскостопански 
продукти и потребителските цени на 
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храните, има отрицателни последствия 
за веригата на предлагане на храни, 
тъй като може да възпрепятства 
потребителите да се възползват от по-
ниски цени; подчертава, че 
повишаването на прозрачността по 
веригата е от основно значение, за да се 
подобри конкуренцията и устойчивостта 
спрямо нестабилността на цените;

храните, е сигнал за неравномерно 
разпределение по веригата на 
предлагане на храни и има отрицателни 
последствия, което възпрепятства 
потребителите да се възползват от по-
ниски цени; подчертава, че 
повишаването на прозрачността по 
веригата е от основно значение, за да се 
подобри конкуренцията и устойчивостта 
спрямо нестабилността на цените; 
подчертава необходимостта от 
улесняване на достъпа до пазарите за 
производителите и МСП;

Or. en

Изменение 9
George Lyon

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че асиметричната реакция, 
наблюдавана между промените на 
цените на основните селскостопански 
продукти и потребителските цени на 
храните, има отрицателни последствия 
за веригата на предлагане на храни, тъй 
като може да възпрепятства 
потребителите да се възползват от по-
ниски цени; подчертава, че 
повишаването на прозрачността по 
веригата е от основно значение, за да се 
подобри конкуренцията и устойчивостта 
спрямо нестабилността на цените;

2. счита, че асиметричната реакция, 
наблюдавана между промените на 
цените на основните селскостопански 
продукти и потребителските цени на 
храните, има отрицателни последствия 
за веригата на предлагане на храни, 
например, тя може да възпрепятства 
потребителите да се възползват от по-
ниски цени; подчертава, че 
повишаването на прозрачността по 
веригата е от основно значение, за да се 
подобри конкуренцията и устойчивостта 
спрямо нестабилността на цените;

Or. en

Изменение 10
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)
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Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да засили 
инструментите на Общността за 
интервенция с цел да намали 
нестабилността на цените на пазара 
на селскостопански и хранителни 
продукти;

Or. fr

Изменение 11
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че по-високите 
потребителски цени на храните се 
отразяват върху доходите на 
домакинствата, особено на най-
уязвимите домакинства, които 
отделят много по-голям дял от 
доходите си за храна;
признава важната роля на 
конкуренцията между различните 
участници във веригата на 
предлагането за предоставяне на 
избор и по-ниски цени на всички 
потребители, особено на най-
уязвимите, и подчертава, че 
реформите във веригата на 
предлагането на храни не трябва 
нито да нарушават конкуренцията, 
нито да са в ущърб на 
потребителите;

Or. en

Изменение 12
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)
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Проектостановище Изменение

2в. подчертава значението на 
преразглеждането на европейската 
програма за хранителна помощ в 
рамките на ОСП за най-нуждаещите 
се, с цел да предостави подкрепа по 
веригата на предлагане на храни за 
най-бедните граждани на 
Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 13
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 2 г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. отбелязва, че вторият преглед на 
резултатите по отношение на 
потребителските пазари показва 
удовлетворение на потребителите 
от услугите, предлагани от 
търговците на дребно на храни, но 
разкрива неудовлетворение от 
възможността за сравняване на 
цените на храните; подчертава 
необходимостта от проследяване на 
равнищата на потребителските цени 
на хранителни продукти в 
държавите-членки; приветства 
първата версия на европейския 
механизъм за наблюдение на цените 
на храните, публикувана от 
Комисията, както и сходни 
инициативи, предприети от 
държавите-членки; отправя искане за 
по-нататъшно разработване на тези 
механизми с цел да се подобри 
прозрачността на цените за 
потребителите;
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Or. en

Изменение 14
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 2 д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. отбелязва със задоволство 
публикуването от Комисията на 
първата версия на европейския 
механизъм за наблюдение на цените 
на храните; призовава Комисията да 
засили наблюдението на 
ценообразуването посредством 
анализи на разходите, процесите и 
добавената стойност, в 
съответствие с конкурентното право 
и опазването на търговската тайна, 
чрез създаването на европейски 
център за наблюдение на обемите, 
цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагането на 
храни;

Or. fr

Изменение 15
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 2 e (нов)

Проектостановище Изменение

2е. призовава държавите-членки, с цел 
постигане на по-добър контрол върху 
цените в рамките на веригата на 
предлагането на храни, да засилят 
ролята на междубраншовите 
организации, особено с оглед на 
разработването на ценови 
показатели, и по-специално да 
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засилят интеграцията на
първичните производители и МСП в 
преработвателния сектор във 
веригата на предлагането на храни;

Or. fr

Изменение 16
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и държавите-
членки да предоставят по-сигурна 
основа за договорните отношения, така 
че всички участници да имат 
възможност да се възползват в пълна 
степен от единния пазар, като 
същевременно запазват свободата си на 
договаряне; призовава Комисията да 
изготви стандартни договори за 
доброволно използване за сектора на 
селскостопанските хранителни 
продукти;

3. призовава Комисията и държавите-
членки да предоставят по-сигурна 
основа за договорните отношения в 
цялата верига на предлагането на 
храни, така че всички участници да 
имат възможност да се възползват в 
пълна степен от единния пазар, като 
същевременно запазват свободата си на 
договаряне чрез предлагане на 
доброволни кодекси на добри 
договорни практики и чрез 
установяване и забрана на 
нелоялните договорни практики; 
подчертава също така важността на 
съкращаването на сроковете за 
плащане по веригата на предлагането 
на храни като част от текущото 
преразглеждане на Директива 
2000/35/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно борбата със 
забавяне на плащане по търговските 
сделки; призовава Комисията да изготви 
стандартни договори за доброволно 
използване за сектора на 
селскостопанските хранителни 
продукти; 

Or. fr
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Изменение 17
Kerstin Westphal

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и държавите-
членки да предоставят по-сигурна 
основа за договорните отношения, така 
че всички участници да имат 
възможност да се възползват в пълна 
степен от единния пазар, като 
същевременно запазват свободата си на 
договаряне; призовава Комисията да 
изготви стандартни договори за 
доброволно използване за сектора на 
селскостопанските хранителни 
продукти;

3. призовава Комисията и държавите-
членки да предоставят по-сигурна 
основа за договорните отношения, 
наред с другото чрез изисквания в 
писмена форма за сключване на 
договори, така че всички участници да 
имат възможност да се възползват в 
пълна степен от единния пазар, като 
същевременно запазват свободата си на 
договаряне; призовава Комисията да 
изготви стандартни договори за 
доброволно използване за сектора на 
селскостопанските хранителни 
продукти;

Or. de

Изменение 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства решението на Комисията 
за разширяване на мандата и състава на 
Групата на високо равнище по 
въпросите на конкурентоспособността 
на сектора на селскостопанските 
хранителни продукти; призовава 
Комисията да покани да участват 
асоциации на потребителите и отправя 
искане различните инициативи в 
рамките на този форум да насърчават 
обмена на информация и най-добрите 
практики и да разработят доброволни 
кодекси за добри търговски практики за 
всички участници във веригата на 
предлагането на храни;

4. приветства решението на Комисията 
за разширяване на мандата и състава на 
Групата на високо равнище по 
въпросите на конкурентоспособността 
на сектора на селскостопанските 
хранителни продукти; призовава 
Комисията да покани да участват 
асоциации на потребителите и отправя 
искане различните инициативи в 
рамките на този форум да насърчават 
обмена на информация и най-добрите 
практики в целия Европейски съюз;
отправя искане към Комисията и 
държавите-членки да разработят в 
тази област доброволни европейски 
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кодекси за добри търговски практики за 
всички участници във веригата на 
предлагането на храни;

Or. en

Изменение 19
George Lyon

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства решението на Комисията 
за разширяване на мандата и състава на 
Групата на високо равнище по 
въпросите на конкурентоспособността 
на сектора на селскостопанските 
хранителни продукти; призовава 
Комисията да покани да участват
асоциации на потребителите и отправя 
искане различните инициативи в 
рамките на този форум да насърчават 
обмена на информация и най-добрите 
практики и да разработят доброволни 
кодекси за добри търговски практики за 
всички участници във веригата на 
предлагането на храни;

4. приветства решението на Комисията 
за разширяване на мандата и състава на 
Групата на високо равнище по 
въпросите на конкурентоспособността 
на сектора на селскостопанските 
хранителни продукти; призовава 
Комисията да покани за участие 
всички заинтересовани страни, 
включително асоциации на 
потребителите и отправя искане 
различните инициативи в рамките на 
този форум да насърчават обмена на 
информация и най-добрите практики и 
да разработят доброволни кодекси за 
добри търговски практики за всички 
участници във веригата на предлагането 
на храни;

Or. en

Изменение 20
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства решението на Комисията 
за разширяване на мандата и състава на 

4. приветства решението на Комисията 
за разширяване на мандата и състава на 
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Групата на високо равнище по 
въпросите на конкурентоспособността 
на сектора на селскостопанските 
хранителни продукти; призовава 
Комисията да покани да участват 
асоциации на потребителите и отправя 
искане различните инициативи в 
рамките на този форум да насърчават 
обмена на информация и най-добрите 
практики и да разработят доброволни 
кодекси за добри търговски практики за 
всички участници във веригата на 
предлагането на храни;

Групата на високо равнище по 
въпросите на конкурентоспособността 
на сектора на селскостопанските 
хранителни продукти; призовава 
Комисията да покани да участват 
асоциации на потребителите и отправя 
искане различните инициативи в 
рамките на този форум да насърчават 
обмена на информация и най-добрите 
практики в целия Европейски съюз и да 
разработят доброволни кодекси за добри 
търговски практики за всички 
участници във веригата на предлагането 
на храни;

Or. fr

Изменение 21
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите-членки и 
Комисията да изготвят, в рамките 
на Групата на високо равнище по 
въпросите на конкуренцията в 
селскостопанската и хранително-
вкусовата промишленост, единен 
доброволен европейски кодекс на добри 
търговски практики за веригата на 
предлагането на храни;

Or. fr

Изменение 22
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)
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Проектостановище Изменение

4б. счита, че един доброволен 
европейски кодекс на добри търговски 
практики би могъл да включва 
етикет за гаранция за участие, 
предназначен за потребителите, за 
продукти, предлагани на пазарите 
съгласно тези добри практики;
доброволното присъединяване към 
европейския кодекс на различните 
участници, които се намират надолу 
по веригата след първичното 
производство, би позволило на 
участниците във веригата на 
предлагането да сертифицират 
договорите си и продуктите, които 
преработват, разпространяват и 
пускат на пазара по силата на тези 
договори, чрез етикет за гаранция за 
участие, за да гарантират по-голяма 
прозрачност за потребителите по 
отношение на добрите търговски 
практики в рамките на веригата на 
предлагането;

Or. fr

Изменение 23
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. подчертава, че този етикет би 
удостоверил съвместимостта на 
договорите и продуктите, закупени 
съгласно тях, с устойчивостта на 
веригата на предлагане на храни и по-
специално със справедливостта на 
доходите на земеделските 
производители; участник, който 
закупува продукт, неносещ такъв 
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единен европейски етикет за гаранция 
за участие впоследствие не би могъл 
да използва такъв етикет за 
въпросния преработен, опакован, 
разпространен или пуснат на пазара 
продукт;

Or. fr

Изменение 24
George Lyon

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. насърчава установяването във всички 
държави-членки на омбудсмани, които 
да разглеждат споровете между 
търговци на дребно и доставчици, да 
разглеждат жалбите и да отправят 
препоръки относно начините за по-
добро спазване на законодателството и 
доброволните кодекси; 

5. насърчава установяването във всички 
държави-членки на омбудсмани, които 
да разглеждат споровете между всички 
стопански субекти, да разглеждат 
жалбите и да отправят препоръки 
относно начините за по-добро спазване 
на законодателството и доброволните 
кодекси; насърчава националните 
омбудсмани да обменят най-добри 
практики и да координират 
действията си;

Or. en

Изменение 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

насърчава установяването във всички 
държави-членки на омбудсмани, които 
да разглеждат споровете между 
търговци на дребно и доставчици, да 
разглеждат жалбите и да отправят 

5. насърчава установяването във всички 
държави-членки на омбудсмани, които 
да разглеждат споровете между всички 
различни участници във веригата на 
предлагането на храни, да разглеждат 
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препоръки относно начините за по-
добро спазване на законодателството и 
доброволните кодекси;

жалбите и да отправят препоръки 
относно начините за по-добро спазване 
на законодателството и доброволните 
кодекси;

Or. fr

Изменение 26
George Lyon

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че една по-добра 
информираност относно договорните 
права и по-решителни действия срещу 
нелоялните практики на договаряне
ще допринесат за предотвратяването на 
такива практики; отправя искане за 
организиране на информационна 
кампания в рамките на веригата на 
предлагането на храни, за да бъдат 
осведомени всички участници, и по-
специално земеделските стопани, 
относно техните права, както и 
относно най-често срещаните 
нелоялни търговски практики. 

6. призовава Комисията да оцени и, 
при необходимост, да разгледа 
нелоялните търговски и договорни 
практики, включително забавяне на 
плащанията, едностранни промени в 
договорните условия, клаузи за 
изключителност, изискване за 
предварително плащане като такса 
за започване на преговори, 
поддържане на цените за 
препродажба, обвързване и пакетни 
продажби, споразумения за съвместни 
покупки и такси за допускане 
на/изключване от пазара; подчертава, 
че една по-добра информираност 
относно договорните права ще 
допринесе за предотвратяването на 
такива практики; отправя искане за 
организиране на информационна 
кампания в рамките на веригата на 
предлагането на храни, за да бъдат 
осведомени всички участници, и по-
специално земеделските стопани, 
относно техните права;

Or. en



AM\815858BG.doc 19/24 PE441.249v01-00

BG

Изменение 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че една по-добра 
информираност относно договорните 
права и по-решителни действия срещу 
нелоялните практики на договаряне ще 
допринесат за предотвратяването на 
такива практики; отправя искане за 
организиране на информационна 
кампания в рамките на веригата на 
предлагането на храни, за да бъдат 
осведомени всички участници, и по-
специално земеделските стопани, 
относно техните права, както и относно 
най-често срещаните нелоялни 
търговски практики.

6. подчертава, че една по-добра 
информираност относно договорните 
права и по-решителни действия срещу 
нелоялните практики на договаряне и 
търговия, както и срещу 
злоупотребите с господствено 
положение, ще допринесат за 
предотвратяването на такива практики; 
отправя искане за организиране на 
информационна кампания в рамките на 
веригата на предлагането на храни, за да 
бъдат осведомени всички участници, и 
по-специално земеделските стопани, 
относно техните права, както и относно 
най-често срещаните нелоялни 
търговски практики.

Or. fr

Изменение 28
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията и 
държавите-членки да открият 
нелоялните търговски практики, 
които са в ущърб на 
функционирането на вътрешния 
пазар, и да водят борба с тях;

Or. en
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Изменение 29
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че за потребителите е от 
съществено значение да имат достъп 
до ясна информация върху 
етикетите, която да им позволява да 
установят произхода на продуктите, 
както и местните и традиционни 
продукти, и подчертава, че подобни 
схеми за етикетиране не следва да 
ограничават свободното движение на 
стоки на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 30
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. признава важността на 
етикетите на собствени марки на 
търговците на дребно за засилване на 
конкуренцията и осигуряване на по-
добри възможности за избор и по-
ниски цени за потребителите;

Or. en

Изменение 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)
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Проектостановище Изменение

6г. призовава Комисията да извърши 
оценка на въздействието, подкрепена, 
при необходимост, от законодателно 
предложение относно ползите от по-
добра правна рамка за 
индивидуалните етикети за качество 
и индивидуалните етикети на 
разпространителите, с цел 
ограничаване на техния брой и 
опростяване на критериите, както и 
подобряване на достъпа до пазарите 
за производителите и на 
прозрачността за потребителите;

Or. fr

Изменение 32
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 6 д (нов)

Проектостановище Изменение

6д. призовава Комисията да извърши 
оценка на въздействието на ползите 
от подобрена правна рамка, която да 
обхваща индивидуалните етикети за 
качество и индивидуалните етикети 
на разпространителите, с оглед да се 
предотврати тяхното увеличаване и 
да се гарантира по-голяма 
прозрачност за потребителите;

Or. en

Изменение 33
Kerstin Westphal

Проектостановище
Параграф 6 e (нов)
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Проектостановище Изменение

6е. призовава държавите-членки да 
предоставят на своите национални 
органи в областта на конкуренцията 
по-големи правомощия за действие 
чрез установяване на опростени 
механизми за събиране на 
доказателства във връзка с 
нарушаването на конкуренцията чрез 
използване на нелоялни договорни 
практики;

Or. de

Изменение 34
George Lyon

Проектостановище
Параграф 6 ж (нов)

Проектостановище Изменение

6ж. призовава Комисията да започне 
секторно проучване на конкуренцията 
във веригата на предлагането на 
храни; отправя искане към 
Комисията да вземе мерки срещу 
нарушаващите конкуренцията 
практики, установени по време на 
въпросното проучване.

Or. en

Изменение 35
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 6 з (нов)

Проектостановище Изменение

6з. призовава Комисията да допълни 
съществуващите механизми за 
управление на пазара в рамките на 
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ОСП с механизми, позволяващи 
преодоляване на последиците от 
дадена криза по по-ефективен начин, 
по-специално чрез всеобхватна клауза 
за извънредни мерки, така че в случай 
на сериозна криза Европейският съюз 
да може бързо да се намеси на 
пазарите за всички различни 
селскостопански продукти;

Or. fr

Изменение 36
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 6 и (нов)

Проектостановище Изменение

6и. призовава Комисията да изясни, 
по отношение на публичните 
купувачи във веригата на 
предлагането на храни, прилагането 
на екологичните и социалните 
критерии на Директива 2004/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки за 
строителство, услуги и доставки1 и 
да ги допълни с поощряващи 
иновацията критерии, по-специално 
за насърчаване на: а) справедлива 
търговия по отношение на местните 
производители и местните продукти, 
б) устойчив европейски 
селскостопански сектор, в) избор на 
най-изгодната икономическа оферта, 
а не на офертата с най-ниска цена, г) 
възвръщаемост на инвестициите за 
иновации в европейските земеделски 
стопанства; призовава Комисията да 
включи тези предложения в 
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тълкувателното съобщение, което 
беше обявено относно правната 
рамка за подпомагане на възлагащите 
органи да отчитат по-добре целите 
за насърчаване на иновацията, 
устойчивото развитие и борбата със 
социалната изолация;

_____________
1 .ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

Or. fr

Изменение 37
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 6 й (нов)

Проектостановище Изменение

6й. призовава Комисията да положи 
по-големи усилия за предотвратяване 
на дискриминацията, на която са 
подложени европейските МСП в 
селскостопанския и хранителния 
сектор на международните пазари;
призовава по-специално Комисията да 
предложи мярка, която дава 
възможност на възлагащите органи в 
Европейския съюз да предоставят 
предимство на европейски МСП във 
веригата на предлагането на храни 
при възлагането на обществени 
поръчки, подобно на мерките, вече 
прилагани от някои страни по 
Споразумението на СТО относно 
обществените поръчки;

Or. fr


