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BG Единство в многообразието BG 

9.5.2016 B8-0545/17 

Изменение  17 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Еа. като има предвид, че 

етикетирането на произхода може да 

осигури на потребителите 

действителна добавена стойност във 

връзка с произхода на даден продукт 

на пазара, което може да им помогне 

да вземат в по-голяма степен 

информирани решения относно 

характеристиките на даден продукт, 

неговото качество, разстоянието, на 

което е бил транспортиран, списъка с 

остатъци от пестициди, съдържащи 

се в продукта, дали са използвани 

генетично модифицирани организми 

(ГМО) и/или антимикробни средства 

при производствдото на даден 

продукт от животински произход, 

както и дали даден животински 

продукт е получен от потомството 

на клонирани животни; в тази връзка 

счита, че следва да се извърши 

преоценка на концепцията за 

етикетиране на държавата на 

произход, особено на хармонизирания 

пазар на ЕС, тъй като по-конкретни 

регионални или местни географски 

указания могат да се окажат по-

полезни за потребителите; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/18 

Изменение  18 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 Е б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Еб. като има предвид, че макар 

потребителите да настояват все 

повече за прозрачност и доверие, 

липсата на хармонизирани правила за 

етикетирането води до слабо 

познаване от страна на 

потребителите на аспектите на 

хуманно отношение към животните 

по време на отглеждането, 

транспортирането и клането; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/19 

Изменение  19 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 Е в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ев. като има предвид, че 

изчерпателната информация 

относно възможностите за избор при 

производството и 

разпространението, както и тяхното 

въздействие върху благосъстоянието 

на земеделските стопани, климата и 

биологичното разнообразие, също е 

част от изцяло информирания избор 

при извършването на покупки; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/20 

Изменение  20 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отново заявява позицията на 

Парламента в подкрепа на 

задължителното посочване на произхода 

за месо в преработените храни; добавя, 

че това указание следва да стане 

задължително също така и за месото, 

различно от говеждо, свинско, овче, 

козе месо и месо от домашни птици, 

мляко и използвано като съставка в 

млечни продукти мляко, както и за 

непреработени храни, продукти с една 

съставка и съставки, които 

представляват над 50% от дадена храна; 

24. отново заявява позицията на 

Парламента в подкрепа на 

задължителното посочване на произхода 

за месо в преработените храни; добавя, 

че това указание следва да стане 

задължително също така и за месото, 

различно от говеждо, свинско, овче, 

козе месо и месо от домашни птици, 

мляко и използвано като съставка в 

млечни продукти мляко, както и за 

непреработени храни, продукти с една 

съставка и съставки, които 

представляват над 10% от теглото на 

дадена храна; 

Or. en 
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9.5.2016 B8-0545/21 

Изменение  21 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. настоятелно призова Комисията да 

представи 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 с оглед на скандала с 

конското месо и на други случаи на 

измами с храни; освен това посочва, че 

задължителните изисквания за 

етикетиране следва да отчитат принципа 

на пропорционалност и 

административната тежест за 

стопанските субекти от 

хранителната промишленост и за 

правоприлагащите органи; 

26. настоятелно призова Комисията да 

представи 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 с оглед на скандала с 

конското месо и на други случаи на 

измами с храни; освен това посочва, че 

задължителните изисквания за 

етикетиране следва да отчитат принципа 

на пропорционалност; 

Or. en 

 

 


