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Изменение  1 

Денис де Йонг, Ане-Мари Миньор, Стелиос Кулоглу 

 

Предложение за резолюция B8-0545/2016 

Гленис Уилмът, Джули Гърлинг, Анели Ятенмяки, Лин Бойлан, Мишел Ривази, 

Пиерникола Педичини, Матео Салвини 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Задължително посочване на страната на произход или мястото на произход за 

определени храни 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава значението на малките и 

средните предприятия във веригата за 

преработка; 

7. подчертава значението на малките и 

средните предприятия във веригата за 

преработка; припомня, че Регламент 

(ЕС) № 1169/2011 предоставя на 

държавите членки правото, в 

зависимост от местните 

практически условия и 

обстоятелства, да определят правила 

относно неопакована храна; 

Or. en 
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Изменение  2 

Денис де Йонг, Ане-Мари Миньор, Стелиос Кулоглу 

 

Предложение за резолюция B8-0545/2016 

Гленис Уилмът, Джули Гърлинг, Анели Ятенмяки, Лин Бойлан, Мишел Ривази, 

Пиерникола Педичини, Матео Салвини 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Задължително посочване на страната на произход или мястото на произход за 

определени храни 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. призовава Комисията да приложи 

задължителното посочване на страната 

на произход или мястото на произход за 

всички видове мляко за пиене, млечни и 

месни продукти, и да обмисли 

възможността за разширяване на 

обхвата на задължителното посочване 

на страната на произход или мястото на 

произход, за да включва и други храни с 

една-единствена съставка или храните с 

една основна съставка, като изготви 

законодателни предложения в тези 

области; 

25. призовава Комисията да приложи 

задължителното посочване на страната 

на произход или мястото на произход за 

всички видове мляко за пиене, млечни и 

месни продукти, и да обмисли 

възможността за разширяване на 

обхвата на задължителното посочване 

на страната на произход или мястото на 

произход, за да включва и други храни с 

една-единствена съставка или храните с 

една основна съставка, като 

същевременно вземе предвид 

изключението за неопакованите 

храни, предвидено в Регламент (ЕС) 

№ 1169/2011, като изготви 

законодателни предложения в тези 

области; 

Or. en 

 

 


