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9.5.2016 B8-0545/3 

Изменение  3 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че според проучването на 

Евробарометър от 2013 г. 84 % от 

гражданите на ЕС смятат, че е 

необходимо да се посочва произходът 

на млякото, независимо от това дали то 

се продава като такова или се използва 

като съставка в млечни продукти; 

отбелязва, че това е един от 

няколкото фактора, които могат да 

окажат въздействие върху 

поведението на потребителите; 

поради това счита, че изискването за 

посочване на произхода на млякото 

върху етикета е от особено значение, 

за да се гарантира прозрачност и 

възможност за проследяване и 

следователно да се вдъхне увереност 

на европейските потребители, които 

настояват да се посочва произходът; 

2. подчертава, че според проучването на 

Евробарометър от 2013 г. 84 % от 

гражданите на ЕС смятат, че е 

необходимо да се посочва произходът 

на млякото, независимо от това дали то 

се продава като такова или се използва 

като съставка в млечни продукти; 

посочва обаче, че според проучванията 

сред потребителите цената, вкусът 

и срокът на минимална трайност са 

по-важни фактори при извършването 

на покупка по отношение на млякото 

в сравнение с неговия произход; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/4 

Изменение  4 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва, че според проучването, 

придружаващо доклада на Комисията 

относно млякото и други видове месо, 

разходите за задължително етикетиране 

на произхода за мляко и използвано 

като съставка мляко се повишават, тъй 

като се увеличава сложността на 

производствения процес; отбелязва, че 

според същото проучване 

предприятията в някои държави 

членки са надценили въздействието 

на задължителното етикетиране на 

произхода върху конкурентната им 

позиция, тъй като в рамките на 

проучването не беше открито ясно 

обяснение за разчетените високи 

разходи, представени от тези 

предприятия, но беше заявено, че 

това може да е сигнал за силно 

противопоставяне срещу 

етикетирането на произхода само по 

себе си;  

4. отбелязва, че според проучването, 

придружаващо доклада на Комисията 

относно млякото и други видове месо, 

разходите за задължително етикетиране 

на произхода за мляко и използвано 

като съставка мляко се повишават, тъй 

като се увеличава сложността на 

производствения процес; подчертава, 

че проучването Евробарометър от 

2013 г. констатира, че едва около 

половината от потребителите са 

заявили готовност да плащат 1 – 2 % 

повече, за да разполагат с 

информация за произхода;  

Or. en 



 

AM\1094668BG.doc  PE582.557v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.5.2016 B8-0545/5 

Изменение  5 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7a. отбелязва, че според проучването, 

придружаващо доклада на Комисията 

относно млякото и други видове месо, 

задължителното етикетиране на 

произхода би довело до 

ренационализиране на единния пазар, 

поради което ще окаже отрицателно 

въздействие върху работата на 

млекопреработвателните 

предприятия в граничните райони; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/6 

Изменение  6 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. посочва, че и двата доклада на 

Комисията стигат до заключението, 

че доброволното етикетиране на 

произхода е най-жизнеспособното и 

ефективно политическо решение, тъй 

като с него се запазва ниско 

равнището на оперативни разходи, 

административна тежест и 

въздействие върху вътрешния пазар, 

като по този начин се избягва 

ненужно повишаване на цените на 

храните;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/7 

Изменение  7 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. подчертава, че в доклада на 

Комисията от 17 декември 2013 г. 

относно задължителното посочване на 

страната на произход или мястото на 

произход за месо, използвано като 

съставка, се признава, че над 90 % от 

отговорилите потребители са на мнение, 

че е важно произходът на месото да 

бъде посочен върху етикета на 

преработените хранителни продукти; 

14. подчертава, че в доклада на 

Комисията от 17 декември 2013 г. 

относно задължителното посочване на 

страната на произход или мястото на 

произход за месо, използвано като 

съставка, се признава, че над 90 % от 

отговорилите потребители са на мнение, 

че е важно произходът на месото да 

бъде посочен върху етикета на 

преработените хранителни продукти; 

отбелязва обаче, че докладът на 

Комисията също така насочва 

вниманието към факта, че 

потребителите не са склонни да 

плащат по-висока цена за 

етикетиране на произхода, както и че 

повишаването на цените за тези 

храни би представлявало 

допълнителна тежест за бедните;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/8 

Изменение  8 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18a. подчертава, че задължителното 

етикетиране на страната на 

произход противоречи на 

основополагащите принципи на 

вътрешния пазар и изразява съмнение 

по въпроса дали държавата на 

произход може да се счита за значим 

географски показател по отношение 

на изискванията за задължително 

етикетиране;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/9 

Изменение  9 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7б. счита, че Комисията следва да 

вземе предвид и да анализира 

икономическото въздействие на 

задължителното етикетиране на 

произхода върху МСП в засегнатите 

отрасли на селското стопанство и на 

хранително-вкусовата 

промишленост; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/10 

Изменение  10 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 15 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  15a. подчертава, че, от друга страна, 

очакванията относно конкретната 

информация, която потребителите 

биха желали да получат в рамките на 

концепцията за „произход“, са доста 

разнообразни, докато, от друга 

страна, мнозинството потребители 

не са склонни да плащат за 

допълнителните разходи, породени 

от новите задължения за 

етикетиране, което би могло да 

доведе до драстични корекции в 

рамките на веригата за доставки на 

храни;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/11 

Изменение  11 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 

Съображение З a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  За. като има предвид, че според 

доклада на Комисията относно 

задължителното посочване на 

държавата на произход върху 

етикета (COM(2013)755) е налице 

парадокс, доколкото съществува 

разминаване между интереса на 

потребителите по отношение на 

етикетирането на произхода и 

тяхната готовност да плащат за 

посочената информация; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/12 

Изменение  12 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 

Съображение К a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ка. като има предвид, че 

доброволното етикетиране на 

произхода вече е широко 

разпространено, като се вземат 

предвид изискванията на пазара и на 

потребителите, както и 

осъществимостта;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/13 

Изменение  13 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 

Съображение Ж a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Жа. като има предвид, че големите 

млекопреработвателни предприятия 

купуват сурово мляко и други млечни 

съставки от множество източници и 

често се случва мляко, произхождащо 

от няколко различни места, да се 

преработва едновременно в един и 

същи завод;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/14 

Изменение  14 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че като цяло 

готовността на потребителите да 

плащат за информация относно 

произхода изглежда е по-скоро ниска, 

въпреки че проучванията сред 

потребителите относно 

готовността им да плащат 

показват, че до голяма степен 

потребителите са склонни да 

плащат повече за информация 

относно произхода; 

 

 

_____________ 

1. 

http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legis

lation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, стр. 

50. 

И. като има предвид, че различните 

проучвания, проведени от Комисията, 

показват, че потребителите са силно 

чувствителни по отношение на 

цената, когато става дума за 

информация за произхода, и поради 

това не са склонни да плащат за 

допълнителните разходи; като има 

предвид, че повишаване на цената в 

рамките на 5 – 9 % води до 

намаляване в рамките на 60 – 80 % на 

склонността на потребителите да 

плащат за посочената информация;  

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/15 

Изменение  15 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че в своята 

резолюция от 11 февруари 2015 г. 

Парламентът настоятелно призова 

Комисията да предприеме последващи 

действия във връзка с доклада си от 17 

декември 2013 г., включващи 

законодателни предложения, с които се 

въвежда задължение за посочване на 

произхода на месото в преработените 

храни с цел да се гарантира по-голяма 

степен на прозрачност по цялата верига 

за доставки на храни и да бъдат 

информирани по-добре европейските 

потребители, като същевременно вземе 

предвид своите оценки на 

въздействието и избягва прекомерни 

разходи и административна тежест; 

като има предвид, че до момента 

Комисията не е представила 

законодателни предложения в тази 

връзка; 

Й. като има предвид, че в своята 

резолюция от 11 февруари 2015 г. 

Парламентът настоятелно призова 

Комисията да предприеме последващи 

действия във връзка с доклада си от 17 

декември 2013 г., включващи 

законодателни предложения, с които се 

въвежда задължение за посочване на 

произхода на месото в преработените 

храни с цел да се гарантира по-голяма 

степен на прозрачност по цялата верига 

за доставки на храни и да бъдат 

информирани по-добре европейските 

потребители, като същевременно вземе 

предвид своите оценки на 

въздействието и избягва прекомерни 

разходи и административна тежест; 

като има предвид, че в официалния си 

отговор на резолюцията Комисията 

отхвърли идеята за законодателни 

предложения, тъй като 

задължителното етикетиране на 

произхода за месото, използвано като 

съставка, според нея не е правилен 

подход;  

Or. en 
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Изменение  16 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

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 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, че целта на задължителното 

етикетиране на произхода на храните 

е да се възстанови доверието на 

потребителите в хранителните 

продукти; призовава Комисията да 

представи предложение в тази връзка, 

като същевременно вземе предвид 

прозрачността на информацията и 

нейната разбираемост за 

потребителите, икономическата 

жизнеспособност на европейските 

предприятия и покупателната 

способност на потребителите; 

27. счита, че целта на етикетирането 

на произхода на храните е да се 

възстанови доверието на потребителите 

в хранителните продукти; призовава 

Комисията да представи предложение 

да се вземат предвид икономическата 

жизнеспособност на европейските 

предприятия и покупателната 

способност на потребителите; 

Or. en 

 

 


