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Изменение 1
Ан Сандер

Проект на становище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че член 42 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз предоставя 
специален статут на сектора по 
отношение на правото в областта на 
конкуренцията;

А. като има предвид, че член 42 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз предоставя 
специален статут на сектора по 
отношение на правото в областта на 
конкуренцията, като посочва, че той 
се прилага за производството и 
търговията със селскостопански 
продукти само до степента, 
определена от Парламента и Съвета, 
като се отчитат целите на общата 
селскостопанска политика (ОСП), 
определени в член 39 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз;

Or. fr

Изменение 2
Берт-Ян Ройсен

Проект на становище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че член 42 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз предоставя 
специален статут на сектора по 
отношение на правото в областта на 
конкуренцията;

А. като има предвид, че член 42 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз предоставя 
специален статут на сектора по 
отношение на правото в областта на 
конкуренцията, като подчертава, че 
разпоредбите, отнасящи се до 
правилата в областта на 
конкуренцията, се прилагат по 
отношение на производството и 
търговията със селскостопански 
продукти само до степента, 
определена от Европейския 
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парламент и Съвета в рамките на 
член 43, параграф 2;

Or. en

Изменение 3
Изабел Карваляйш

Проект на становище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че член 42 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз предоставя 
специален статут на сектора по 
отношение на правото в областта на 
конкуренцията;

А. като има предвид, че член 42 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз посочва, че 
правилата в областта на 
конкуренцията са приложими към 
производството и търговията със 
селскостопански продукти 
единствено в степента, определена 
от Европейския парламент и като се 
отчитат целите, определени за 
общата селскостопанска политика 
(ОСП) в член 39;

Or. en

Изменение 4
Ирен Толре

Проект на становище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че член 42 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз предоставя 
специален статут на сектора по 
отношение на правото в областта на 
конкуренцията;

А. като има предвид, че член 42 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз предоставя 
специален статут на сектора по 
отношение на правото в областта на 
конкуренцията, за да се постигнат 
целите, посочени в член 39;

Or. fr
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Изменение 5
Клара Агилера

Проект на становище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че секторът 
на производство на селскостопански 
продукти е особено уязвим поради 
дисбаланса, породен от разликата в 
икономическия размер на 
земеделските и животновъдните 
стопанства в сравнение с другите 
участници във веригата на доставки,  
несъответствие, което води до 
сериозни неблагоприятни последици 
от гледна точка на сила на 
преговорната позиция, които както 
Европейската комисия, така и 
съответните национални органи 
следва да имат предвид при 
прилагането на правилата в 
областта на конкуренцията;

Or. es

Изменение 6
Кармен Аврам

Проект на становище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че секторът 
на производство на селскостопански 
продукти е уязвим поради дисбаланса 
във веригата на доставки на храни, 
който се дължи на разликата между 
икономическия размер на 
земеделските стопани и този на 
другите участници във веригата.  
Това неравенство по отношение на 
размера води до неравенство от 
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гледна точка на пазарната мощ и 
следва да бъде взето предвид всеки 
път, когато Европейската комисия и 
националните органи за защита на 
конкуренцията прилагат правилата в 
областта на конкуренцията;

Or. en

Изменение 7
Ирен Толре

Проект на становище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че 
фрагментирането на 
селскостопанския сектор 
контрастира с високото равнище на 
концентрация сред другите 
оператори във веригата на 
хранителновкусовата промишленост, 
особено сред големите търговци на 
дребно, и като има предвид, че при 
прилагането на правилата в 
областта на конкуренцията следва да 
бъде отчетен фактът, че 
земеделските стопани са 
икономически по-малки от другите 
оператори във веригата;

Or. fr

Изменение 8
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен Толре, Мартин Хлавачек

Проект на становище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че 
Регламентът за установяване на 
обща организация на пазарите на 
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селскостопански продукти съдържа 
някои дерогации от прилагането на 
член 101, параграф 1 от ДФЕС като 
цяло за всички сектори или конкретно 
за някои селскостопански сектори;

Or. en

Изменение 9
Изабел Карваляйш

Проект на становище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че член 39 
от ДФЕС определя като цели на ОСП 
осигуряването на справедлив жизнен 
стандарт за селскостопанската 
общност, по-специално чрез 
увеличаване на индивидуалните 
доходи на лицата, занимаващи се със 
селско стопанство;

Or. en

Изменение 10
Берт-Ян Ройсен

Проект на становище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че 
селскостопанският сектор с 
приблизително 11 милиона 
стопанства в ЕС е най-слабо 
концентрираното равнище във 
веригата за доставки на храни, 
докато от друга страна неговите 
доставчици и купувачи са силно 
концентрирани;

Or. en
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Изменение 11
Ирен Толре

Проект на становище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че сега, 
когато механизмите за управление на 
европейския пазар са по-слаби, цените 
на селскостопанските продукти са 
изключително колебливи и 
земеделските стопани трябва да се 
справят с производствени разходи, 
които са по-високи от тези на 
техните конкуренти в трети 
държави, и като има предвид, че 
следователно е необходимо да се 
укрепят организациите на 
производителите и асоциациите на 
организациите на производителите, 
както и е нужно правилата в 
областта на конкуренцията, които се 
прилагат за селскостопанския 
сектор, да станат по-гъвкави като 
част от следващата реформа на 
общата селскостопанска политика;

Or. fr

Изменение 12
Кармен Аврам

Проект на становище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че ATMF 
настоятелно призова Европейската 
комисия да предприеме конкретни 
инициативи, за да сложи край на 
настоящото объркване във връзка с 
ограниченията за функционална 
пригодност, които правилата в 
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областта на конкуренцията налагат 
на мисията на организациите на 
производителите (ОП), на 
асоциациите на организациите на 
производителите (АОП) и на другите 
форми на сътрудничество между 
производителите в сектора на 
селското стопанство;

Or. en

Изменение 13
Клара Агилера

Проект на становище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че Генерална 
дирекция „Земеделие и развитие на 
селските райони“ е в най-добра 
позиция да познава особеностите на 
всеки сектор и най-добре може да 
прецени дали държавната помощ, за 
която следва да продължи да бъде 
компетентна тя, а не ГД 
„Конкуренция“, е целесъобразна и 
подходяща;

Or. es

Изменение 14
Изабел Карваляйш

Проект на становище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
специфичният характер и 
структурните характеристики на 
селскостопанския сектор на ЕС, 
съставен главно от малки земеделски 
стопанства въз основа на семейния 
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труд, водят до разпокъсаност на 
производството и нисък капацитет 
на земеделските стопани за 
адаптиране към промените и 
търсенето на пазара;

Or. en

Изменение 15
Атидже Алиева-Вели, Ирен Толре, Мартин Хлавачек

Проект на становище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
земеделските стопани в ЕС 
продължават да страдат от липсата 
на интеграция в организациите на 
производителите, което прави силно 
уязвима позицията им в рамките на 
веригата за доставка на храни и 
намалява силата на тяхната 
преговорна позиция;

Or. en

Изменение 16
Берт-Ян Ройсен

Проект на становище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
нетрайният характер на 
хранителните продукти и 
непредвидимите производствени 
обстоятелства, като например 
неблагоприятните метеорологични 
условия, допълнително отслабват 
преговорната позиция на 
земеделските стопани спрямо 
купувачите;
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Or. en

Изменение 17
Кармен Аврам

Проект на становище
Съображение A в (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че през 
миналия мандат ЕС прие 
законодателни предложения относно 
значителното разпространение на 
неправомерни практики във веригата 
за доставки на дребно и относно 
значението на големите тенденции 
към консолидиране както при онлайн, 
така и при офлайн търговията на 
дребно;  като има предвид, че тези 
практики и техните каскадни 
ефекти засягат всички 
производители, включително 
земеделските стопани, независимо от 
размера;  като има предвид, че тези 
практики са в центъра на 
разследванията на равнище ЕС и на 
национално равнище и са посочени в 
годишния доклад на Европейската 
комисия за политиката на ЕС в 
областта на конкуренцията от 15 
юли 2019 г. и в работния документ на 
службите на Комисията;

Or. en

Изменение 18
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Мартин Хлавачек, Хилде Вотманс, Елси 
Катайнен

Проект на становище
Съображение A в (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че бъдещата 
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ОСП следва да се съсредоточи върху 
подпомагането на малките и 
семейните земеделски стопанства, 
като същевременно гарантира, че се 
прилагат устойчиви селскостопански 
практики;  като има предвид, че 
такива цели могат да бъдат 
постигнати единствено чрез 
съгласуван подход във всички 
политики на ЕС, включително 
политиката в областта на 
конкуренцията;

Or. en

Изменение 19
Изабел Карваляйш

Проект на становище
Съображение A в (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че 
сътрудничеството между 
земеделските стопани играе 
съществена роля за укрепване на 
позицията им във веригата за 
доставки на храни, допринася за 
целите на ОСП и помага на 
земеделските стопани да отговорят 
на нарастващите изисквания на 
обществото;

Or. en

Изменение 20
Изабел Карваляйш

Проект на становище
Съображение A г (ново)

Проектостановище Изменение

Аг. като има предвид, че по делото 
„Ендивия“ от 14 ноември 2017 г. 
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Съдът на Европейския съюз 
постанови, че практиките, свързани 
със съгласуването относно цените 
или количествата, пуснати на пазара, 
или с обмена на стратегическа 
информация, могат да избегнат 
забраната за споразумения, решения и 
съгласувани практики, предвидена в 
член 101, параграф 1 от ДФЕС, ако са 
договорени между членовете на една и 
съща организация на производители 
или на една и съща асоциация на 
организации на производители, 
признати от държава членка, и са 
строго необходими за преследването 
на една или повече от целите, 
възложени на тези организации, в 
съответствие със 
законодателството на ЕС;

Or. en

Изменение 21
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен Толре, Мартин Хлавачек, Хилде 
Вотманс, Елси Катайнен

Проект на становище
Съображение A г (ново)

Проектостановище Изменение

Аг. като има предвид, че 
непредвидимите природни бедствия и 
събития вероятно ще направят 
пазара на селскостопански продукти 
още по-нестабилен и изложен на 
кризи;  във връзка с това отбелязва 
значението на достъпа до извънредни 
мерки, които имат за цел да се запази 
стабилността на пазара;

Or. en

Изменение 22
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро
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Проект на становище
Съображение A д (ново)

Проектостановище Изменение

Aд. като има предвид, че 
Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни 
продукти е важна стъпка напред за 
възстановяване на равновесието на 
силите на преговорните позиции в 
рамките на веригата за доставки на 
храни и за нейното по-добро 
функциониране;

Or. en

Изменение 23
Атидже Алиева-Вели, Мартин Хлавачек

Проект на становище
Съображение A д (ново)

Проектостановище Изменение

Aд. като има предвид, че 
конкурентоспособността на 
земеделските стопани в ЕС зависи в 
голяма степен от правилното и 
справедливо функциониране на 
вътрешния пазар, както и от ясното 
тълкуване и прилагане на правилата 
за държавните помощи и 
политиката в областта на 
конкуренцията спрямо всички 
оператори на агрохранителната 
верига;

Or. en

Изменение 24
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Изабел Карваляйш

Проект на становище
Съображение A е (ново)

Проектостановище Изменение

Aе. като има предвид, че 
цифровите технологии могат да 
подпомогнат европейските 
земеделски стопани в осигуряването 
на безопасна, устойчива и качествена 
храна и да спомогнат за намаляване 
на въздействието на селското 
стопанство върху околната среда, да 
подобрят условията на труд за 
земеделските стопани и да повишат 
привлекателността на селските 
райони, по-специално за по-младите 
поколения; като има предвид, че 
частният сектор има по-малко 
стимули да инвестира в 
предоставянето на широколентови 
услуги в тези райони;

Or. en

Изменение 25
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен Толре, Мартин Хлавачек

Проект на становище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига;

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига; отбелязва, че в 
проучването се подчертава, че в тези 
сектори непризнатите организации 
на производители/асоциации на 
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организации на производители са пет 
пъти повече от официално 
признатите такива;  във връзка с 
това призовава Комисията да повиши 
осведомеността за ползите от 
съществуването на организации на 
производителите, които да са 
признати съгласно Регламента за 
общата организация на пазарите;

Or. en

Изменение 26
Иво Христов

Проект на становище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига;

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига; отбелязва със 
загриженост констатацията, че 
липсата на подкрепа от страна на 
правителството и от секторните 
организации продължава да играе 
важна роля в актуалното състояние 
във връзка със създаването на 
организации на производителите и 
асоциации на организации на 
производителите; отбелязва, че това 
остава по-изразена тенденция за 
„новите“ държави членки, които се 
присъединиха към ЕС през 2004 г. или 
след това;

Or. en
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Изменение 27
Марейд Макгинес

Проект на становище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига;

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига; насърчава 
създаването на повече организации на 
производителите в сектора на 
говеждото месо като начин 
земеделските стопани да преговарят 
ефективно за цените и да се борят с 
неравновесието в силата на 
позициите на земеделските стопани 
и фабриките;

Or. en

Изменение 28
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Анджело Чока

Проект на становище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига;

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига; посочва, че 
въпреки тези обещаващи резултати, 
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производителите все още срещат 
трудности да получат достатъчно 
приходи;

Or. fr

Изменение 29
Даниел Буда

Проект на становище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига;

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига; изразява 
съжаление, че групите производители 
не са организирани в една и съща 
степен в различните държави членки;

Or. ro

Изменение 30
Кармен Аврам

Проект на становище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
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първичните производители в 
хранителната верига;

първичните производители във 
веригата за доставка на храни и за 
осигуряването на положителен 
принос за целите на ОСП, заложени в 
член 39 от ДФЕС;

Or. en

Изменение 31
Изабел Карваляйш

Проект на становище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства проучването относно 
организациите на производителите и 
техните дейности в секторите на 
маслиновото масло, говеждото и 
телешкото месо и полските култури, 
което потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига;

1. приветства проучването от 2018 
г. относно организациите на 
производителите и техните дейности в 
секторите на маслиновото масло, 
говеждото и телешкото месо и полските 
култури, организирано от 
Европейската комисия, което 
потвърждава значението на тези 
организации и техните сдружения за 
укрепването на позицията на 
първичните производители в 
хранителната верига;

Or. en

Изменение 32
Даниел Буда

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отново заявява, че 
подпомагането по линия на ОСП има 
за цел, наред с другото, да гарантира 
устойчивостта на земеделските 
стопанства и да насърчава 
земеделските стопани да 
произвеждат качествена храна на 
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разумни цени;  изразява своята 
загриженост относно все по-
голямото несъответствие между 
производствената и продажната 
цена в сектора на храните; призовава 
Европейската комисия да установи и 
приложи ефективни пазарни мерки, 
които да намалят тази разлика и да 
установят балансирана и устойчива 
взаимовръзка между двете;

Or. ro

Изменение 33
Кармен Аврам

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отправя искане към 
Европейската комисия да се 
съсредоточи върху създаването на 
справедлива търговска среда за всички 
участници в подкрепа на иновациите 
в ЕС, избора за създаване на стойност 
и качеството за потребителите и да 
подготви цялостен анализ на 
необходимостта от адаптиране на 
политиката на ЕС в областта на 
конкуренцията към последните 
развития на пазара в областта на 
търговията на дребно, насочена към 
потребителите, включително 
концентрацията и злоупотребите;

Or. en

Изменение 34
Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. призовава Европейската 
комисия да обърне специално 
внимание на факта, че както посочва 
Съдът на Европейския съюз, целите 
на ОСП имат приоритет пред целите 
на политиката в областта на 
конкуренцията чрез по-гъвкаво, по-
ясно и по-предвидимо прилагане на 
правилата в областта на 
конкуренцията спрямо 
производителите и организациите на 
производители;

Or. es

Изменение 35
Иво Христов

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че през 2018 г. 
станахме свидетели на 
експоненциално разпространение на 
заболявания, като африканската 
чума по свинете в ЕС, които имаха 
сериозни последици за 
промишлеността и все още 
представляват риск за заетостта;  
отбелязва, че екстремните 
метеорологични условия през 2018 г. 
имаха сериозни последици за 
реколтата и добивите, което доведе 
до допълнителен натиск върху 
производителите;

Or. en

Изменение 36
Ирен Толре

Проект на становище
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Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства също така 
проучването, извършено за 
Комисията, относно „Най-добрите 
начини за създаване на организации на 
производители, осъществяване на 
техните дейности и подкрепа за 
тях“, в което се признава приносът 
на организациите на 
производителите (ОП) и асоциациите 
на организации на производители 
(АОП) за икономическото, 
техническото и социалното развитие 
на техните членове;

Or. fr

Изменение 37
Паоло Де Кастро, Изабел Карваляйш, Пина Пичерно

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. като има предвид, че 
злоупотребите и нарастващата 
тенденция на консолидиране в 
секторите на суровините и 
търговията на дребно във веригата за 
доставка на селскостопански 
продукти и храни нарушават 
конкуренцията и иновациите, като 
засягат пряко и непряко както 
производителите, така и 
потребителите;

Or. en

Изменение 38
Ян Хойтема, Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
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Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства проучването 
относно междубраншовите 
организации в областта на селското 
стопанство в Европейския съюз

Or. en

Изменение 39
Иво Христов

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изразява сериозна загриженост 
поради постоянното намаляване на 
цените на меда, внасян в ЕС, като 
цените през 2018 г. са намалели с 
почти 14% в сравнение с 2015 г.;

Or. en

Изменение 40
Иво Христов

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. приветства факта, че през 
2018 г. ЕС и Китайската народна 
република решиха да ускорят 
довършването на споразумението за 
взаимно признаване на продукти с 
географски указания, което беше 
сключено през 2019 г.;

Or. en
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Изменение 41
Иво Христов

Проект на становище
Параграф 1 г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. приветства категорично 
постоянното увеличаване на 
прилагането на продукти със 
защитено наименование за произход 
(ЗНП) и защитено географско 
указание (ЗГУ), които са се увеличили 
от 17 през 2016 г. на 36 през 2017 г. и 
80 през 2018 г.;  приветства също 
така интереса на трети държави 
към схемите;

Or. en

Изменение 42
Ан Сандер

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че е съществено да се 
изяснят разпоредбите, уреждащи 
сдруженията на производителите и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до 
политиката в областта на 
конкуренцията, и да се консолидира 
напредъкът, постигнат с Регламент 
(ЕС) № 2017/23932(„регламента 
„Омнибус“), допълнени от решението 
на Съда на Европейския съюз от 14 
ноември 2017 г. (делото „Ендивия“)3, 
като по този начин се даде повече 
правна сигурност и се подобри 
позицията на земеделските стопани в 
хранителната верига;

2. счита, че за да се осигури по-
голяма правна сигурност и да се 
подобри положението на 
земеделските стопани в рамките на 
хранителната верига, е от 
съществено значение да се засили 
съгласуваността между, от една 
страна, напредъка, постигнат с 
Регламент (ЕС) 2017/23932 („регламента 
„Омнибус“), в който се посочва, че 
колективните дейности на 
организациите на производители и 
техните признати асоциации са 
необходими за постигане на целите 
на ОСП, определени в член 39 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, когато 
съвместните дейности се 
упражняват действително, като по 
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този начин се допринася за 
подобряване на 
конкурентоспособността на 
земеделските стопани и в резултат 
на това дейности като планиране на 
производството и договаряне са 
освободени от прилагането на член 
101 от ДФЕС, и, от друга страна, 
признаването на имплицитна 
дерогация от правото в областта на 
конкуренцията при изпълнението на 
задълженията, възложени на 
организации на производители 
съгласно законодателството на ЕС, 
както е признато от Съда на 
Европейския съюз в неговото решение 
от 14 ноември 2017 г. (дело 
„Ендивия“)3;

_________________ _________________
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15. 2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15.
3 Решение на Съда от 14 ноември 2017 
г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

3 Решение на Съда от 14 ноември 
2017 г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

Or. fr

Изменение 43
Берт-Ян Ройсен

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че е съществено да се 
изяснят разпоредбите, уреждащи 
сдруженията на производителите и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до политиката в 
областта на конкуренцията, и да се 
консолидира напредъкът, постигнат с 
Регламент (ЕС) № 
2017/23932(„регламента „Омнибус“), 

2. счита, че е съществено да се 
изяснят разпоредбите, уреждащи 
организациите на производителите и 
техните асоциации и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до политиката в 
областта на конкуренцията, 
критериите и дейностите за 
признаване, и да се консолидира 
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допълнени от решението на Съда на 
Европейския съюз от 14 ноември 2017 г. 
(делото „Ендивия“)3, като по този начин 
се даде повече правна сигурност и се 
подобри позицията на земеделските 
стопани в хранителната верига;

напредъкът, постигнат с Регламент (ЕС) 
№ 2017/23932 („регламента „Омнибус“), 
допълнени от решението на Съда на 
Европейския съюз от 14 ноември 2017 г. 
(делото „Ендивия“)3, и призовава 
Комисията да издаде насоки за 
тълкуване на разпоредбите на 
правото на ЕС, когато е необходимо, 
като по този начин се даде повече 
правна сигурност и се подобри 
позицията на земеделските стопани в 
хранителната верига;

_________________ _________________
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671. 1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15. 2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15.
3 Решение на Съда от 14 ноември 2017 
г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

3 Решение на Съда от 14 ноември 
2017 г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

Or. en

Изменение 44
Даниел Буда

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че е съществено да се 
изяснят разпоредбите, уреждащи 
сдруженията на производителите и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до политиката в 
областта на конкуренцията, и да се 
консолидира напредъкът, постигнат с 
Регламент (ЕС) № 
2017/23932(„регламента „Омнибус“), 
допълнени от решението на Съда на 
Европейския съюз от 14 ноември 2017 г. 
(делото „Ендивия“)3, като по този начин 
се даде повече правна сигурност и се 
подобри позицията на земеделските 
стопани в хранителната верига;

2. счита, че е съществено да се 
изяснят разпоредбите, уреждащи 
сдруженията на производителите и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до политиката в 
областта на конкуренцията, и да се 
консолидира напредъкът, постигнат с 
Регламент (ЕС) № 2017/23932 
(„регламента „Омнибус“), допълнени от 
решението на Съда на Европейския 
съюз от 14 ноември 2017 г. (делото 
„Ендивия“)3, като по този начин се даде 
повече правна сигурност и се подобри 
позицията на земеделските стопани в 
хранителната верига; подчертава 
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необходимостта от прилагане на 
пазарни мерки, които поддържат 
постоянна връзка между цената 
франко земеделското стопанство и 
цените в магазина;

_________________ _________________
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671. 1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15. 2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15.
3 Решение на Съда от 14 ноември 2017 
г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

3 Решение на Съда от 14 ноември 
2017 г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

Or. ro

Изменение 45
Кармен Аврам

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че е съществено да се 
изяснят разпоредбите, уреждащи 
сдруженията на производителите и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до политиката в 
областта на конкуренцията, и да се 
консолидира напредъкът, постигнат с 
Регламент (ЕС) № 
2017/23932(„регламента „Омнибус“), 
допълнени от решението на Съда на 
Европейския съюз от 14 ноември 2017 г. 
(делото „Ендивия“)3, като по този начин 
се даде повече правна сигурност и се 
подобри позицията на земеделските 
стопани в хранителната верига;

2. счита, че е съществено да се 
изяснят разпоредбите, уреждащи 
организациите на производителите и 
техните асоциации и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до политиката в 
областта на конкуренцията, и да се 
консолидира напредъкът, постигнат с 
Регламент (ЕС) № 2017/23932 
(„регламента „Омнибус“), допълнени от 
решението на Съда на Европейския 
съюз от 14 ноември 2017 г. (делото 
„Ендивия“)3, като по този начин се даде 
повече правна сигурност и се подобри 
позицията на земеделските стопани в 
хранителната верига;

_________________ _________________
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671. 1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15. 2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15.
3 Решение на Съда от 14 ноември 2017 3 Решение на Съда от 14 ноември 
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г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

2017 г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

Or. en

Изменение 46
Ирен Толре

Проект на становище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че е съществено да се 
изяснят разпоредбите, уреждащи 
сдруженията на производителите и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до политиката в 
областта на конкуренцията, и да се 
консолидира напредъкът, постигнат с 
Регламент (ЕС) № 
2017/23932(„регламента „Омнибус“), 
допълнени от решението на Съда на 
Европейския съюз от 14 ноември 2017 
г. (делото „Ендивия“)3, като по този 
начин се даде повече правна сигурност 
и се подобри позицията на земеделските 
стопани в хранителната верига;

2. счита, че като част от 
следващата реформа на ОСП, е 
съществено да се изяснят и укрепят 
разпоредбите, уреждащи 
организациите на производителите и 
техните асоциации и 
междубраншовите организации в 
Регламент (ЕС) № 1308/20131, по-
специално що се отнася до политиката в 
областта на конкуренцията, така че да 
се надгради напредъкът, постигнат с 
Регламент (ЕС) № 
2017/23932(„регламента „Омнибус“), 
като по този начин се даде повече 
правна сигурност и се подобри 
позицията на земеделските стопани в 
хранителната верига;

_________________ _________________
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671. 1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15. 2 OВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15.
3 Решение на Съда от 14 ноември 2017 
г., President de l’Autorité de la 
concurrence/Association des producteurs 
vendeurs d’endives (APVE) и др.

Or. fr

Изменение 47
Кармен Аврам
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Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. приветства проучването „Най-
добрите начини за създаване на 
организации на производители, 
осъществяване на техните дейности 
и подкрепа за тях“, в което се 
признава изключително важното 
значение на организациите на 
производителите (ОП) и на 
асоциациите на организациите на 
производители (АОП) за създаването 
на икономическа, техническа или 
социална полза за техните членове, с 
непряк благоприятен ефект (ефект 
на конкурентния критерий) също и за 
земеделските стопани, които не са 
приобщени, както и с положителни 
външни ефекти за други участници 
във веригата за доставка на храни.

Or. en

Изменение 48
Ан Сандер

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, които 
позволяват приемането на мерки за 
управление на предлагането на сирене, 
шунка и вина със защитено 
наименование за произход (ЗНП) или 
защитено географско указание (ЗГУ) 
(членове 150, 167 и 172), да бъдат 
разширени, така че да обхванат 
всички продукти със ЗНП или ЗГУ, за 
да се увеличи капацитетът за 
постигане на съответствие между 
предлагането и търсенето;
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Or. fr

Изменение 49
Изабел Карваляйш

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че обхватът на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 
1308/2013 (Регламент за общата 
организация на пазарите), с които се 
разрешава въвеждането на правила за 
контрол на предлагането за ограничен 
период от време на продукти, които 
се ползват от защитено 
наименование за произход (ЗНП) или 
защитено географско указание (ЗГУ), 
следва да бъде разширен, така че да 
включва и други качествени маркови 
продукти, за да се постигне по-добър 
баланс между търсенето и 
предлагането;

Or. en

Изменение 50
Ирен Толре

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. посочва, че Съдът на 
Европейския съюз потвърди в 
решението по делото „Ендивия“ от 
14 ноември 2017 г., че ОСП има 
предимство пред правилата в 
областта на конкуренцията и че 
отговорностите и целите на 
организациите, определени от ОСП, 
по необходимост са освободени от 
прилагането на правилата в 
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областта на конкуренцията, и по-
специално член 101 от ДФЕС;

Or. fr

Изменение 51
Ан Сандер

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава в член 210 от 
Регламент (ЕС) № 1308/2013 да бъде 
предвидено автоматично изрично 
освобождаване от член 101 от ДФЕС, 
при спазване на принципите на 
необходимост и пропорционалност, 
като това ще позволи на 
междубраншовите организации в 
областта на селското стопанство да 
изпълняват задачите, възложени им с 
Регламент (ЕС) № 1308/2013, с цел да 
се подпомогне постигането на 
целите, посочени в член 39 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 52
Кармен Аврам

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че за да се извлекат 
ползи от икономии от мащаба, е 
необходимо организациите на 
производителите да са с подходящ 
размер и поради това приветства 
консолидирането между 
организациите на производителите;
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Or. en

Изменение 53
Кармен Аврам

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава Европейската 
комисия да вземе изрично предвид 
примата на целите на ОСП над 
целите на политиката в областта на 
конкуренцията, както постанови 
Съдът на ЕС, чрез по-гъвкаво, по-ясно 
и по-предвидимо прилагане на 
правилата в областта на 
конкуренцията спрямо 
производителите и организациите на 
производители;

Or. en

Изменение 54
Ан Сандер

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава Комисията да 
гарантира, че разпоредбите на член 
222 от Регламента за общата 
организация на пазарите се 
задействат бързо, за да се вземат 
мерки при сериозни нарушения на 
пазара;

Or. fr

Изменение 55
Ан Сандер
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Проект на становище
Параграф 2 г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. призовава Комисията да 
освободи от правилата за държавна 
помощ данъчните разпоредби, 
приложими конкретно за сектора на 
селското стопанство, които 
държавите членки са въвели, за да 
насърчат земеделските стопани да 
въведат доброволни буферни 
спестявания с цел по-добро справяне 
със зачестилите рискове, свързани с 
климата и здравето, както и с 
икономическите кризи;

Or. fr

Изменение 56
Кармен Аврам

Проект на становище
Параграф 2 г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. призовава Европейската 
комисия да наблюдава 
законодателствата на държавите 
членки относно признаването на ОП 
и АОП, което следва да премахне 
пречките пред признаването, като 
същевременно се стреми към 
намаляване на опасността от 
поведение на възможностите (без 
подходящи икономически дейности);

Or. en

Изменение 57
Кармен Аврам

Проект на становище
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Параграф 2 д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. призовава институциите на 
Европейския съюз да предоставят на 
земеделските кооперации и на 
другите организации на 
производителите някои необходими и 
ясни дерогации от правото в 
областта на конкуренцията, така че 
те да могат да допринесат за 
подобряване на доходите на 
земеделските стопани и на техния 
дял от веригата за създаване на 
стойност;

Or. en

Изменение 58
Кармен Аврам

Проект на становище
Параграф 2 e (нов)

Проектостановище Изменение

2е. настоява на необходимостта 
от осигуряване на по-голяма яснота 
за ОП и АОП във връзка с прилагането 
на правилата в областта на 
конкуренцията чрез издаване на 
подходящи насоки, които да могат да 
определят конкретни „безопасни 
пазарни дялове“, съгласно които се 
прилагат изключения или дерогации 
от правилата в областта на 
конкуренцията.  във връзка с това 
вече публикуваните от Комисията 
насоки за маслиновото масло, 
обработваемите култури и сектора 
на говеждото и телешкото месо 
следва да бъдат разширени, така че да 
включват и други сектори, да бъде 
разширено приложното им поле и да 
бъдат подобрени по отношение както 
на яснота, така и на ефективност;
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Or. en

Изменение 59
Кармен Аврам

Проект на становище
Параграф 2 ж (нов)

Проектостановище Изменение

2ж. поддържа становището, че 
като правоприлагащи органи за 
правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията, Комисията, както и 
националните органи за защита на 
конкуренцията следва да бъдат по-
меки при прилагането на член 101 от 
ДФЕС спрямо споразумения, 
практики и координирано поведение, 
извършвани от организации на 
производителите, асоциации на 
организации на производителите, 
селскостопански кооперативи и 
консорциуми на производители, 
особено във връзка с основната цел за 
гарантиране на концентрацията на 
вътрешни доставки в съответствие с 
цел 39 от ДФЕС;

Or. en

Изменение 60
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Мартин Хлавачек, Хилде Вотманс, Елси 
Катайнен

Проект на становище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4 във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
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по нейното транспониране; по нейното транспониране и 
функциониране; отбелязва, че тази 
директива представлява първа 
стъпка към защитата на 
земеделските стопани и към 
преодоляване на дисбаланса на силите 
във веригата за доставки на храни в 
ЕС и като такава следва да бъде 
допълнително подобрена, за да бъде 
актуална от гледна точка на 
бъдещото развитие на нелоялни 
търговски практики;

_________________ _________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

Or. en

Изменение 61
Сара Винер
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране;

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4 във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране; припомня, 
че това е директива за минимална 
хармонизация и че следователно 
държавите членки могат да 
определят допълнителни практики 
като нелоялни или да определят по-
високи стандарти;  призовава 
държавите членки да включат 
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препродажбата на стоки на загуба 
като нелоялна търговска практика;

_________________ _________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

Or. en

Изменение 62
Берт-Ян Ройсен

Проект на становище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране;

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4 във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране, припомня 
обаче, че справянето с нелоялните 
търговски практики, макар и важна 
стъпка напред, не решава само по себе 
си основната причина за дисбаланса 
на силите на преговорните позиции 
във веригата;

_________________ _________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

Or. en
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Изменение 63
Даниел Буда

Проект на становище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране;

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4 във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране; подчертава, 
че прилагането на директивата ще 
премахне всички дисбаланси, които 
могат да възникнат между 
операторите, независимо от техния 
размер, и ще създаде еднакви условия 
на конкуренция;

_________________ _________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

Or. ro

Изменение 64
Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 

3. счита, че приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики във веригата за 
доставки на селскостопански и 
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хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране;

хранителни продукти4 е много важна 
стъпка за постигане на баланс в 
отношенията между отделните 
стопански субекти по веригата за 
доставки на храни и за подобряване на 
положението на първичния сектор, и 
призовава Комисията да следи отблизо 
напредъка по нейното транспониране;

_________________ _________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

Or. fr

Изменение 65
Марейд Макгинес

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране;

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4 във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти; насърчава 
държавите членки да транспонират 
директивата незабавно и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
при транспонирането на 
директивата; припомня, че 
директивата включва клауза за 
преразглеждане след 4 години;

_________________ _________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 

4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
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субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

Or. en

Изменение 66
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране;

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4 във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти; призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране и да 
насърчава обмена на най-добри 
практики между държавите членки;

_________________ _________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

Or. en

Изменение 67
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Анджело Чока

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
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търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране;

търговски практики4 във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране и 
функциониране, както и да 
информира Парламента за този 
напредък;

_________________ _________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти 
(OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).

Or. fr

Изменение 68
Кармен Аврам

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики4във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране;

3. приветства приемането на 
Директивата относно нелоялните 
търговски практики във веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти и призовава 
Комисията да следи отблизо напредъка 
по нейното транспониране и подходящо 
изпълнение;

_________________
4 Директива (ЕС) 2019/633 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 година относно 
нелоялните търговски практики в 
отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни 
продукти (OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 
59).
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Or. en

Изменение 69
Кармен Аврам

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. Приветства разпоредбите на 
член 6, параграф 2, буква в) от 
Регламент (ЕС) 2017/23932 
(регламента „Омнибус“), чиято цел е 
да се помогне на държавите членки 
при справянето с проблемите, 
свързани например с двойни 
стандарти по отношение на 
продукти на хранително-вкусовата 
промишленост; призовава Комисията 
да разгледа възможността за 
регламент, приложим на европейско 
равнище, с който да се въведе 
регистър на всички продукти, които 
се продават на европейския пазар, 
като по този начин придаде единен 
характер на стоки, предлагани на 
пазара с едно и също име и опаковка; 
регистрацията следва да се извършва 
чрез собственоръчна декларация от 
страна на стопанския субект, който 
първо въвежда продукта на пазара на 
ЕС, и в случай на храна следва да 
включва информацията, която се 
съдържа върху етикета на продукта 
съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011; 
мярката следва да се прилага и за 
изделия от трети държави, които се 
продават на единния пазар; по този 
начин европейските потребители ще 
имат постоянен бърз достъп до база 
данни, указваща характеристиките 
на продукта, който желаят да 
придобият, като се гарантира, че те 
разполагат с всички факти, свързани 
с вземането на решение за покупка, и 
че конкуренцията няма да бъде 
засегната от търговски практики, 
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основани на двойни стандарти;

Or. ro

Изменение 70
Кармен Аврам

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че въвеждането в 
европейския пазар на продукти от 
трети страни, които не отговарят 
на същите социални, здравни, трудови 
и екологични стандарти, поставя 
европейските производители в 
ситуация на нелоялна конкуренция; 
следователно призовава за защита на 
уязвимите сектори и за системно 
прилагане на принципите на 
реципрочност и съответствие по 
отношение на селскостопанските 
продукти както при бъдещите, така 
и при текущите търговски преговори, 
включително с Меркосур; призовава 
Комисията да направи оценка на 
въздействието на търговското 
споразумение с Меркосур върху всички 
уязвими селскостопански сектори на 
ЕС;

Or. en

Изменение 71
Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява съжаление обаче, че 
приложното поле на Директивата 
относно нелоялните практики във 
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веригата за доставки на храни не 
обхваща всички доставчици, тъй 
като изключва онези, които не са 
МСП, и също така изразява 
съжаление, че продажбата на загуба 
не фигурира в списъка на забранените 
на равнище ЕС практики;

Or. fr

Изменение 72
Мартин Бушман

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че настоящият 
модел на производство бързо 
увеличава равнищата на 
концентрация на веригата за 
доставки на храни в хранително-
вкусовия сектор и укрепва 
промишления модел на производство 
на храни и селско стопанство за 
сметка на обществените проблеми и 
устойчивостта на околната среда;

Or. en

Изменение 73
Марейд Макгинес

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че Директивата 
относно нелоялните търговски 
практики във веригата за доставка на 
селскостопански и хранителни 
продукти заслужава приветствие 
като първа стъпка за гарантиране на 
справедливост между стопанските 
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субекти във веригата;

Or. en

Изменение 74
Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава за засилване на 
ролята на междубраншовите 
организации с цел насърчаване на по-
балансирани отношения в рамките на 
веригата за доставки на храни и 
подкрепя разширяването на обхвата 
на клаузата за споделяне на 
стойността, така че тя да обхване 
всички оператори, а не само първия 
купувач, в съответствие с проекта на 
доклад, приет през април 2019 г. от 
комисията по земеделие и развитие 
на селските райони на Парламента 
относно новата обща организация на 
пазара на селскостопански продукти 
като част от следващата реформа на 
ОСП;

Or. fr

Изменение 75
Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. приветства успеха на мерките 
за управление на предлагането, 
въведени за качествени сирена и 
шунки по искане на организации на 
производители, междубраншови 
организации и групи от оператори, 
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както е посочено в Регламент (ЕО) 
№ 1151/2012, след реформата на ОСП 
от 2013 г., и призовава да бъде дадена 
възможност мярката да бъде 
разширена, така че да обхваща всички 
продукти със защитено наименование 
за произход или защитено географско 
указание, в съответствие с проекта 
на доклад на комисията по земеделие 
и развитие на селските райони, приет 
през април 2019 г. относно новата 
обща организация на пазара на 
селскостопански продукти;

Or. fr

Изменение 76
Ан Сандер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да започне 
задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за 
съвместни покупки върху 
икономическото функциониране на 
веригата за доставка на селскостопански 
и хранителни продукти;

4. призовава Комисията да започне 
задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за 
съвместни покупки върху 
икономическото функциониране на 
веригата за доставка на селскостопански 
и хранителни продукти; в тази връзка 
счита, че бързата концентрация на 
сектора на търговията на дребно на 
национално равнище, както и 
формирането на съюзи между големи 
търговци на дребно на европейско и 
международно равнище биха могли да 
породят опасения от евентуални 
стратегически съгласувания, 
намаляване на конкуренцията и 
свиване на възможностите за 
инвестиции в иновации във веригата 
за доставки на храни;

Or. fr
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Изменение 77
Изабел Карваляйш, Паоло Де Кастро

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да започне 
задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за 
съвместни покупки върху 
икономическото функциониране на 
веригата за доставка на селскостопански 
и хранителни продукти;

4. признава възможната роля на 
обединенията на купувачи за 
създаване на икономическа 
ефективност във веригата за 
доставки на селскостопански 
продукти и храни; подчертава обаче, 
че настоящата липса на информация 
не позволява да се направи оценка на 
икономическото въздействие на 
подобни обединения на купувачи върху 
функционирането на веригата на 
доставки; призовава Комисията да 
започне задълбочен анализ относно 
степента и въздействието на 
обединенията за съвместни покупки 
върху икономическото функциониране 
на веригата за доставка на 
селскостопански и хранителни 
продукти;

Or. en

Изменение 78
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да започне 
задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за 
съвместни покупки върху 
икономическото функциониране на 
веригата за доставка на селскостопански 
и хранителни продукти;

4. призовава Комисията да започне 
задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за 
съвместни покупки върху 
икономическото функциониране на 
веригата за доставка на селскостопански 
и хранителни продукти, и по-специално 
на тяхното евентуално въздействие 
върху производителите;
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Or. ro

Изменение 79
Клара Агилера

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да започне 
задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за 
съвместни покупки върху 
икономическото функциониране на 
веригата за доставка на селскостопански 
и хранителни продукти;

4. призовава Комисията да започне 
задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за 
съвместни покупки върху 
икономическото функциониране на 
веригата за доставка на селскостопански 
и хранителни продукти, особено по 
отношение на растениевъдите, 
животновъдите и МСП; 

Or. es

Изменение 80
Сара Винер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да започне 
задълбочен анализ относно степента и 
въздействието на обединенията за 
съвместни покупки върху 
икономическото функциониране на 
веригата за доставка на селскостопански 
и хранителни продукти;

4. призовава Комисията да 
продължи своя задълбочен анализ 
относно степента и въздействието на 
обединенията за съвместни покупки 
върху икономическото функциониране 
на веригата за доставка на 
селскостопански и хранителни 
продукти, като обръща специално 
внимание на въздействието върху 
малките доставчици;

Or. en
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Изменение 81
Кармен Аврам

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че в политиката в 
областта на конкуренцията залогът 
е благосъстоянието на 
потребителите, а благосъстоянието 
на потребителите е свързано с 
иновациите, качеството, 
разнообразието и цените. 
Правоприлагането в областта на 
конкуренцията обаче изглежда е 
съсредоточено само върху цените и не 
е в състояние да третира новите 
посредници (онлайн и офлайн 
платформи), тяхната двойна роля и 
въздействието на техните практики 
върху иновациите, качеството и 
разнообразието. На практика в други 
сектори, като търговията на дребно с 
хранителни стоки (офлайн 
платформи на супермаркети), в 
които изглежда няма доминиращи 
субекти, този конфликт по 
отношение на двойната роля и 
подобни практики съществуват от 
години при абсолютна безнаказаност; 
призовава Комисията да направи 
повторна оценка на политиката в 
областта на конкуренцията и да 
открие какви са съществуващите 
възможности за заобикаляне на 
нормите;

Or. en

Изменение 82
Сара Винер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. изразява загриженост поради 
неустойчивия натиск за намаляване 
на цените на земеделските 
стопанства в резултат на 
прекомерната мощ на 
преработвателите или купувачите 
надолу по веригата на веригите за 
доставка на селскостопански 
продукти; насърчава Комисията да 
преразгледа своя подход при оценката 
на злоупотребата с господстващо 
положение на пазара, така че да 
включи случаите, които създават 
неустойчив натиск за намаляване на 
цените на земеделските стопанства, 
независимо дали те водят до по-
високи цени за потребителите; 
счита, че в по-широк интерес на 
потребителите е те да подкрепят 
постигането на справедливи доходи за 
земеделските стопани, като на 
последните се гарантира справедлива 
част от стойността по веригата за 
доставки на храни, така че да се 
осигури един икономически и 
екологично устойчив селскостопански 
сектор;

Or. en

Изменение 83
Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта да 
се предоставя повече яснота на ОП и 
АОП по отношение на прилагането 
на правилата за конкуренцията, като 
се дават подходящи насоки относно 
разрешените освобождавания и 
дерогации от тези правила, и във 
връзка с това призовава Комисията да 
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разшири обхвата на публикуваните 
насоки за маслиновото масло, 
полските култури и говеждото месо, 
за да се обхванат и други сектори;

Or. fr

Изменение 84
Мартин Бушман

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че поради 
специфичното си естество и дългите 
производствени цикли селското 
стопанство не може да бъде 
сравнявано с никоя друга дейност, що 
се отнася до еластичността на 
предлагането, и следователно 
логиката на пазара не може да се 
прилага за сектора на селското 
стопанство по същия начин, по 
който се прилага в други сектори;

Or. en

Изменение 85
Паоло Де Кастро, Изабел Карваляйш, Пина Пичерно

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изисква от Комисията да 
гарантира, че се провежда диалог с 
всички заинтересовани страни 
относно функционирането на 
веригата за доставки на 
селскостопански продукти и храни, 
както и да адаптира политиката на 
ЕС в областта на конкуренцията в 
съответствие с най-неотдавнашните 
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промени в търговската среда;

Or. en

Изменение 86
Ружа Томашич

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че е важно да се 
укрепи цялата агрохранителна верига 
от стопанството до трапезата, по-
специално по отношение на контрола 
върху вноса на животни и продукти 
от трети държави;

Or. hr

Изменение 87
Кармен Аврам

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. приветства публикуването на 
Регламент (ЕС) 2019/1150 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 г. за насърчаване на 
справедливост и прозрачност за 
бизнес ползвателите на 
посреднически онлайн услуги и 
започването от Европейската 
комисия на официално антитръстово 
разследване, за да се прецени дали 
използването от „Амазон“ на 
чувствителни данни от независими 
търговци на дребно, които продават 
на пазара на тази фирма, нарушава 
правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията; отбелязва, че 
„Амазон“ има двойна роля като 
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платформа: i) продава продукти на 
своя уебсайт като търговец на 
дребно; и ii) предлага пазар, на който 
независими продавачи могат да 
продават продукти директно на 
потребителите; подчертава, че 
примерът за тази предполагаема 
злоупотреба с двойна роля е познат на 
всеки доставчик, в това число и на 
хранително-вкусови продукти, който 
има отношения с европейски 
платформи на супермаркети, но 
положението там е още по-лошо, 
защото офлайн супермаркетите 
контролират както цените на 
собствените си марки, така и цените 
на марките на трети страни; 
подчертава, че вертикалната 
интеграция и диференцираното 
(дискриминационно) третиране в 
света на офлайн супермаркетите 
може да представлява нарушение на 
конкуренцията на пазара;

Or. en

Изменение 88
Сара Винер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че производствените 
разходи трябва да се вземат изцяло 
предвид при договарянето на цените в 
договорите между производителите и 
търговците на 
дребно/преработвателите, а цените 
следва също така да предоставят 
справедливо възнаграждение на 
земеделските стопани; подчертава 
необходимостта от по-голяма 
прозрачност на пазара, за да се 
допринесе за по-справедлив пренос на 
цените по цялата верига на доставки; 
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призовава Комисията да подобри 
данните на Обсерваторията на 
пазара относно обемите, цените и 
маржовете, по-специално в сектора 
на биологичното производство; 
призовава Комисията да разработи 
показатели за производствените 
разходи и маржовете, които да 
функционират като референтни 
стойности в договори, при които в по-
голяма степен се отчитат разходите 
за производство и възнагражденията; 
изисква от Комисията да осигури 
ясни насоки за споделяне на 
стойността по веригата на 
доставки, за да се даде възможност за 
пренос на цените на равнища, които 
са справедливи и за потребителя, и за 
производителя;

Or. en

Изменение 89
Мартин Бушман

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че храната не 
следва да се разглежда като стока, 
чиято стойност се определя 
предимно от спекулации с пазарните 
цени;

Or. en

Изменение 90
Кармен Аврам

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение
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4в. призовава Комисията да обърне 
толкова специално внимание на тази 
двойна роля в офлайн 
пространството (платформите на 
супермаркетите), колкото и в онлайн 
пространството, тъй като с 
независимостта на офлайн 
супермаркетите възникват и 
опасения, че те биха могли да 
предприемат действия, които 
служат на техните собствени 
интереси, а не непременно на 
интересите на техните клиенти. По-
специално, суверенитетът на офлайн 
супермаркетите може да създаде 
възможност за умишлено увреждане 
на стойността на марката, 
ограничаване на избора на продукти, 
нелоялни подходи при качеството на 
собствените марки, ограничаване на 
сравнимостта на цените, 
ограничаване на иновациите и даване 
на възможност за манипулиране на 
цените, така че ценовите структури 
да се променят в тяхна полза; 
подчертава, че Комисията и органите 
за защита на конкуренцията имат 
ключова роля за гарантиране, че няма 
да се стигне до такива ситуации; 
отбелязва, че през последните години 
икономистите постоянно 
подчертават, че съществува праг на 
риска или повратна точка, след която 
пазарните дялове на собствените 
продукти на офлайн супермаркетите 
в дадена продуктова категория биха 
могли да превърнат положителните 
им понастоящем последици в 
отрицателни последици за 
конкуренцията в системата на 
хранително-вкусовата промишленост 
на ЕС, за потребителите и за цялото 
общество;

Or. en

Изменение 91
Мартин Бушман
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Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. подчертава, че глобализацията 
на веригата за доставки на храни не е 
от полза за първичните 
производители; посочва, че 
търговските споразумения, като това 
между ЕС и Меркосур, допълнително 
ще подкопаят сектора на селското 
стопанство на ЕС и ще го изложат 
на конкуренция, която обикновено не 
спазва социалните и екологичните 
стандарти на ЕС и тези за 
хуманното отношение към 
животните и има сериозни последици 
за равнопоставените условия на 
конкуренция за производителите от 
ЕС, както и че са повод за тревога за 
потребителите в целия ЕС;

Or. en

Изменение 92
Атидже Алиева-Вели, Ирен Толре, Мартин Хлавачек, Ян Хойтема

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки; отново 
потвърждава становището си, че 
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Комисията следва да издаде общи 
насоки, за да изясни при какви условия 
частният сектор може да се обедини, 
за да постигне съгласие за колективно 
повишаване на устойчивостта в 
даден сектор, без да нарушава 
правото в областта на 
конкуренцията; счита, че такива 
насоки ще са от особено значение за 
селскостопанския сектор поради 
екологичните предизвикателства, 
пред които е изправен, и 
изискванията за устойчивост, които 
трябва да изпълнява;

Or. en

Изменение 93
Берт-Ян Ройсен

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи, и призовава 
Комисията да изясни за 
производителите и националните 
органи за защита на конкуренцията 
условията, при които устойчивите 
споразумения могат да бъдат 
освободени от законодателството в 
областта на конкуренцията, като по 
този начин се признава приносът на 
споразуменията за устойчивост за 
подобряване на производството и 
същевременно създаване на ползи за 
обществото като цяло и за 
потребителите, и се признава също 
така селскостопанското естество на 
съответните продукти и 
необходимостта първичните 
производители да получават 
справедливо обезщетение за 
допълнителните разходи, причинени 
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от споразумения за устойчиво 
развитие извън обхвата на 
законодателството; а именно в 
рамките на реформата на ОСП и 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

Or. en

Изменение 94
Сара Винер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и че 
политиката в областта на 
конкуренцията следва да интегрира 
по-добре стойността на 
общественото благо в 
ценообразуването на храните; 
призовава политиката на ЕС в 
областта на конкуренцията да 
разглежда по-широките интереси на 
потребителите, които не се 
ограничават само до фактора цена; 
призовава Комисията да изясни 
условията, при които устойчивите 
споразумения могат да бъдат 
освободени от законодателството в 
областта на конкуренцията, а именно в 
рамките на текущия преглед на 
регламентите за групово освобождаване 
на хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

Or. en
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Изменение 95
Марейд Макгинес

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. отбелязва, че общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи не отговаря 
на капацитета на веригата за 
доставки на храни да осигурява 
устойчиви цени/доходи за 
земеделските стопани — въпрос, на 
който трябва да се обърне внимание в 
стратегията „От стопанството до 
трапезата“ (F2F); призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

Or. en

Изменение 96
Мартин Бушман

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-справедливи и по-
устойчиви продоволствени системи, 
като се вземат предвид социалните и 
екологичните въпроси и въпроса за 
хуманното отношение към 
животните, както и исканията на 
потребителите за по-устойчиви 
храни, и призовава Комисията да изясни 
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групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

условията, при които устойчивите 
споразумения могат да бъдат 
освободени от законодателството в 
областта на конкуренцията, а именно в 
рамките на текущия преглед на 
регламентите за групово освобождаване 
на хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

Or. en

Изменение 97
Даниел Буда

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки; призовава 
при изчисляването на цените да се 
вземат предвид и съображения като 
качество, иновации и социално 
въздействие;

Or. ro

Изменение 98
Клара Агилера

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения 
могат да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи, и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които споразумения между 
операторите в отделен сектор може 
да се считат за устойчиви и 
следователно да могат да бъдат 
освобождавани от законодателството в 
областта на конкуренцията, а именно в 
рамките на текущия преглед на 
регламентите за групово освобождаване 
на хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

Or. es

Изменение 99
Изабел Карваляйш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения 
могат да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които хоризонтални споразумения, 
целящи да се подобри устойчивостта 
на веригата за доставки, могат да 
бъдат освободени от законодателството 
в областта на конкуренцията, а именно в 
рамките на текущия преглед на 
регламентите за групово освобождаване 
на хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

Or. en

Изменение 100
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Ян Хойтема

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни за 
производителите и националните 
органи за защита на конкуренцията 
условията, при които устойчивите 
споразумения могат да бъдат 
освободени от законодателството в 
областта на конкуренцията, а именно в 
рамките на текущия преглед на 
регламентите за групово освобождаване 
на хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

Or. en

Изменение 101
Кшищоф Юргел

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да изясни условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

5. счита, че е необходимо да се 
обърне внимание на общественото 
търсене на по-устойчиви 
продоволствени системи и призовава 
Комисията да дефинира условията, при 
които устойчивите споразумения могат 
да бъдат освободени от 
законодателството в областта на 
конкуренцията, а именно в рамките на 
текущия преглед на регламентите за 
групово освобождаване на 
хоризонтални споразумения и 
свързаните с това насоки;

Or. pl
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Изменение 102
Бронис Ропе

Проектостановище
Параграф 5 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

посочва, че големите различия в 
директните плащания 
възпрепятстват земеделците да 
предприемат устойчиви инициативи 
за климата и околната среда и 
нарушават конкуренцията в ЕС; 
припомня ангажимента на 
Европейския съвет от 7—8 февруари 
2013 г. за уеднаквяване на плащанията 
в целия ЕС до 2013 г.

Or. lt

Изменение 103
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Анджело Чока

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отбелязва, че европейските 
земеделски стопани са задължени при 
производството да спазват 
съответни условия, стандарти, 
правила за проследяване и цели, които 
са свързани с устойчивостта, и че за 
съжаление са изправени пред 
нарастващата конкуренция от 
страна на продукти от трети 
държави, които не спазват тези 
условия, стандарти, правила за 
проследяване и цели; посочва, че 
поради това е очевидно, че всички 
споразумения на ЕС за свободна 
търговия с трети държави са в ущърб 
на европейските продукти и че това 
следва да се взема предвид при 
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законодателството в областта на 
конкуренцията, за да се води борба 
срещу нелоялната конкуренция;

Or. fr

Изменение 104
Сара Винер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изтъква, че понятието 
„справедлива цена“ не следва да се 
приравнява към възможно най-
ниската потребителска цена, а 
следва да означава разумна цена, 
която да дава възможност за 
справедливо възнаграждение на всички 
участници във веригата за доставки 
на храни; счита, че ако се насочва 
вниманието към най-ниското 
възможно равнище на 
потребителските цени, не се 
отчитат отрицателните външни 
ефекти, свързани с определени видове 
производство; подчертава, че 
потребителите имат интереси, 
които обхващат повече от това 
единствено цената да е ниска, като 
например интереси по отношение на 
качеството и хранителната 
стойност на храните, стандартите 
за хуманно отношение към 
животните, екологичната 
устойчивост и инициативите за 
борба с антимикробната 
резистентност;

Or. en

Изменение 105
Изабел Карваляйш
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Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. счита, че публичното 
финансиране е от съществено 
значение за гарантиране на 
въвеждането на широколентови 
мрежи в селските и отдалечените 
райони; призовава Комисията да 
насърчава и подкрепя лицата, 
отговорни за вземането на решения в 
публичния сектор, да проучват по-
добре възможностите за публична 
подкрепа въз основа на „Насоките за 
широколентовите мрежи“, за да 
ускорят и улеснят въвеждането на 
широколентова инфраструктура и да 
гарантират, че селските райони няма 
да изостават.

Or. en

Изменение 106
Мартин Бушман

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава за преход от 
настоящата индустриализирана и 
ориентирана към износ 
агрохранителна система, при която 
първичните производители са 
изложени на последиците от 
геополитически събития извън техен 
контрол, към система, която дава 
предимство на местното 
производство на висококачествени 
растителни храни, къси вериги на 
доставки и високи стандарти за 
хуманно отношение към животните, 
с цел да се допринесе за целите на ЕС, 
свързани с околната среда и климата;
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Or. en

Изменение 107
Берт-Ян Ройсен

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че нелоялната 
конкуренция подкопава 
равнопоставените условия на 
конкуренция за европейските 
земеделски стопани, при положение 
че съществува безмитен внос, 
произвеждан при по-ниски 
регулаторни стандарти по 
отношение на хуманното отношение 
към животните, околната среда и 
социалните норми, и призовава 
Комисията да не отстъпва в 
търговските преговори квоти за 
безмитен внос, които биха 
застрашили равнопоставените 
условия за европейските земеделски 
стопани;

Or. en

Изменение 108
Марейд Макгинес

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че стратегията 
„От стопанството до трапезата“ 
(F2F) и правото на ЕС в областта на 
конкуренцията трябва да отчитат 
важния принос на първичните 
производители за снабдяването с 
висококачествени храни и за 
предоставянето на обществени блага 
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на обществото, за което в момента 
те не биват възнаграждавани в 
достатъчна степен;

Or. en

Изменение 109
Сара Винер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. припомня, че бе извършено 
значително хоризонтално и 
вертикално преструктуриране, което 
доведе до по-нататъшна 
консолидация във вече 
концентрираните сектори на 
производството на семена, 
селскостопански химикали и торове, 
животинската генетика и 
селскостопанската техника, както и 
в преработката и търговията на 
дребно; призовава Комисията при 
оценката на сливания в тези сектори 
да взема предвид въздействието 
отвъд потребителските цени; 
подчертава, че интересите на 
земеделските стопани и гражданите 
в ЕС и околната среда се защитават 
чрез всеобхватно и цялостно 
оценяване на въздействието от 
сливанията и придобиванията между 
доставчиците на селскостопански 
материали, включително 
производителите на продукти за 
растителна защита, на равнището 
на отделните земеделски 
стопанства;

Or. en

Изменение 110
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Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото, Анджело Чока

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава Комисията да 
наблюдава всяко увеличение на 
доставките от трети държави за 
основните европейски търговци на 
дребно, за да проверява дали тези 
доставки не се извършват с цел да се 
дестабилизират политиките на 
ценообразуване, прилагани от 
европейските производители, по-
специално в контекста на 
организациите на производители;

Or. fr

Изменение 111
Берт-Ян Ройсен

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. признава ролята на 
междубраншовите организации във 
веригата като платформа за диалог, 
научни изследвания и развойна 
дейност, най-добри практики и 
прозрачност на пазара;

Or. en

Изменение 112
Марейд Макгинес

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение
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5б. отбелязва, че стратегията 
„От стопанството до трапезата“ 
(F2F) трябва да отчита 
въздействието на изменението на 
климата върху функционирането и 
устойчивостта на веригата за 
доставки на храни и върху 
продоволствената сигурност;

Or. en

Изменение 113
Жил Льобретон, Жоел Мeлен, Максет Пирбакас, Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. изразява съжаление, че 
множеството търговски 
споразумения с трети държави, 
които не спазват стандартите на 
ЕС, принуждава Комисията 
постоянно да преразглежда 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества във вносните 
продукти, за да постигне 
съответствие със стандартите на 
трети държави, вместо да блокира 
вноса на съответните продукти;

Or. fr

Изменение 114
Ан Сандер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че е съществено да се 
запазят в рамките на ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ всички 
компетенции, свързани с държавната 

6. счита, че е съществено да се 
запазят в рамките на ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ всички 
компетенции, свързани с прилагането 
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помощ, която се използва за 
насърчаване на развитието на секторите 
на селското и горското стопанство и на 
селските райони, като по този начин се 
гарантира наличието на необходимия 
експертен опит за работа със 
специфичния характер на тези сектори и 
пълна съгласуваност и съответствие с 
ОСП.

на членове 209 и 210 от Регламент № 
1308/2013 и с държавната помощ, която 
се използва за насърчаване на 
развитието на секторите на селското и 
горското стопанство и на селските 
райони, като по този начин се гарантира 
наличието на необходимия експертен 
опит за работа със специфичния 
характер на тези сектори, както и 
пълна съгласуваност с целите и 
подкрепата, предвидени по ОСП, и 
съответствие с ОСП.

Or. fr

Изменение 115
Кшищоф Юргел

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че е съществено да се 
запазят в рамките на ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ всички 
компетенции, свързани с държавната 
помощ, която се използва за 
насърчаване на развитието на секторите 
на селското и горското стопанство и на 
селските райони, като по този начин 
се гарантира наличието на 
необходимия експертен опит за 
работа със специфичния характер на 
тези сектори и пълна съгласуваност и 
съответствие с ОСП.

6. счита, че е съществено да се 
запазят в рамките на ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ всички 
компетенции, свързани с държавната 
помощ, която се използва за 
насърчаване на развитието на секторите 
на селското и горското стопанство и на 
селските райони, така че да се 
координират всички въпроси в тази 
област по един експертен начин, по-
специално във връзка с ОСП, което е 
необходимо с оглед на специфичния 
характер на тези сектори и 
необходимостта от пълна 
съгласуваност и съответствие с ОСП.

Or. pl

Изменение 116
Марейд Макгинес

Проектостановище
Параграф 6 – алинея 1 (нова)
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Проектостановище Изменение

изразява загриженост относно 
кумулативното въздействие на 
споразуменията за свободна търговия 
върху хранително-вкусовия сектор на 
ЕС; в тази връзка повдига въпроса 
дали ССТ поставят производителите 
на хранително-вкусови продукти от 
ЕС в неблагоприятно положение от 
гледна точка на конкуренцията, като 
се имат предвид разликите в 
производствените стандарти в 
трети държави, и съответно 
разликите в цените;

Or. en

Изменение 117
Марейд Макгинес

Проектостановище
Параграф 6 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

отбелязва, че Европейският зелен 
пакт трябва да гарантира 
съгласуваност на политиките между 
селското стопанство, действията в 
областта на климата, околната 
среда и търговската политика;

Or. en

Изменение 118
Клара Агилера

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията да 
направи оценка на прилагането на 
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член 209 от Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 относно единната ООП, 
по-специално по отношение на 
изключенията от правилата за 
конкуренцията, предоставени за 
някои споразумения и практики на 
земеделските стопани в сдружения, с 
цел да се осигури по-голяма яснота и 
правна сигурност на засегнатите 
лица, когато се прилага този член, и 
да се даде на Комисията по-голяма 
гъвкавост при прилагането на 
въпросния член.

Or. es

Изменение 119
Атидже Алиева-Вели, Ирен Толре, Хилде Вотманс, Ян Хойтема

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. приветства предложението за 
Програмата за единния пазар, и по-
специално действията по отношение 
на хранителната верига, които биха 
били подкрепени в рамките на 
предложената програма, например 
ветеринарни и фитосанитарни мерки 
за справяне с кризи, свързани със 
здравето на животните и 
растенията; настоятелно призовава 
Съвета и Парламента бързо да 
приключат преговорите и да приемат 
регламента;

Or. en

Изменение 120
Атидже Алиева-Вели, Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че е важно 
своевременното приключване по 
отношение на двете предложения за 
преходни регламенти, представени от 
Комисията, за да се избегнат 
забавяния и усложнения, които биха 
могли да доведат до нестабилност на 
пазара;

Or. en

Изменение 121
Атидже Алиева-Вели, Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. приветства текущата 
проверка за пригодност на пакета от 
мерки за модернизиране на 
държавната помощ от 2012 г., и по-
специално текущото преразглеждане 
на Регламента за групово 
освобождаване в селскостопанския 
сектор и насоките на Европейския 
съюз за държавните помощи в 
секторите на земеделието и горското 
стопанство, чието прилагане ще 
приключи на 31 декември 2020 г.;

Or. en

Изменение 122
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)

Проектостановище Изменение

6г. приветства приключването на 
прегледа на Регламента „de minimis“ в 
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селското стопанство; посочва, че 
увеличаването на максималния 
размер на помощта на отделно 
предприятие и на националния 
лимит, съчетано с прилагането на 
горна граница за сектора, ще помогне 
на стопанствата да се справят с 
климатичните предизвикателства, 
като същевременно предотвратява 
всякакви нарушения на пазара;

Or. en

Изменение 123
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Хилде Вотманс

Проектостановище
Параграф 6 д (нов)

Проектостановище Изменение

6д. счита, че е от съществено 
значение Комисията да продължи 
подробното си наблюдение на пазара 
на ЕС на пестициди, семена и 
характеристики, както и да 
наблюдава въздействието на 
цифровизацията върху 
селскостопанския сектор;

Or. en

Изменение 124
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл

Проектостановище
Параграф 6 e (нов)

Проектостановище Изменение

6е. приветства публикуването на 
доклада на Комисията относно 
прилагането на правилата за 
конкуренцията в селскостопанския 
сектор; отбелязва факта, че 
значителна част от нарушенията на 
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конкурентното право в сектора на 
селското стопанство се извършват 
от преработватели на 
селскостопански продукти, а 
повечето жалби се подават от 
земеделски стопани; призовава за 
ефективен надзор от страна на 
Комисията над дружествата, които 
развиват дейност на пазара за 
преработка на храни;

Or. en

Изменение 125
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 6 ж (нов)

Проектостановище Изменение

6ж. отново призовава Комисията 
да даде разяснение относно обхвата 
на общата селскостопанска 
дерогация от правото в областта на 
конкуренцията, съдържаща се в 
член 209 от Регламента за ООП;

Or. en

Изменение 126
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 6 з (нов)

Проектостановище Изменение

6з. насочва вниманието към 
нарастващия брой протести на 
земеделски стопани, организирани 
вследствие на опасения относно 
въздействието от въвеждането на 
по-строги стандарти за опазване на 
околната среда и за хуманно 
отношение към животните на 
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равнището на ЕС в съчетание с 
предложените съкращения на 
бюджета на ОСП; отбелязва, че 
въздействието на търговските 
споразумения върху сектора на 
селското стопанство също е причина 
за безпокойство за тези земеделски 
стопани, и призовава Комисията да 
представи възможно най-скоро 
последния си доклад относно 
кумулативното въздействие на 
текущите и бъдещите търговски 
споразумения;

Or. en

Изменение 127
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Ирен Толре

Проектостановище
Параграф 6 и (нов)

Проектостановище Изменение

6и. настоятелно призовава 
Комисията да създаде постоянна 
информационна платформа на 
равнище ЕС относно инструментите 
за управление на риска, за да се 
помогне на земеделските стопани да 
се справят с несигурността на 
климата, нестабилността на пазара 
и други рискове, чрез която 
заинтересованите страни да могат 
да обменят най-добри практики, 
както е посочено в съобщението на 
Комисията относно бъдещето на 
прехраната и селското стопанство 
от ноември 2017 г.;

Or. en

Изменение 128
Атидже Алиева-Вели, Жереми Десерл, Хилде Вотманс, Елси Катайнен

Проектостановище
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Параграф 6 й (нов)

Проектостановище Изменение

6й. настоятелно призовава 
Комисията бързо да въведе 
стратегията „От стопанството до 
трапезата“, насочена към 
постигането на устойчивост в 
рамките на цялата верига за 
доставки на храни; отбелязва, че 
подобна стратегия ще изисква 
съгласуван подход, обхващащ всички 
политики на ЕС; във връзка с това 
изтъква, че гарантирането на лоялна 
конкуренция и осигуряването на равни 
условия за всички предприятия са от 
съществено значение за успешното 
насърчаване на стартиращите 
предприятия в сектора на храните и 
за постигане на икономическите 
цели;

Or. en

Изменение 129
Атидже Алиева-Вели, Мартин Хлавачек

Проектостановище
Параграф 6 к (нов)

Проектостановище Изменение

6к. призовава Комисията да 
предостави прозрачен анализ, 
обобщаващ въздействието на всички 
различни форми на национална 
подкрепа и подкрепа от ЕС в сектора 
на хранително-вкусовата 
промишленост върху правилното и 
справедливо функциониране на 
вътрешния пазар;

Or. en


